
Z nami na lepše!  

 

 

  

V SODELOVANJU Z 

BREZPLAČNE 

POČITNICE 2022 

Spoštovani otroci in mladi, starši, stari starši  

in vsi ostali prijatelji mladine! 

Pred vami je zanimiva ponudba brezplačnih letovanj za otroke ter mladino, ki jih organizira Društvo 

prijateljev mladine Kamnik v poletnih počitnicah 2022.  V sodelovanju z Zavodom za letovanje in 

rekreacijo otrok bomo izvajali zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave počitniške 

aktivnosti, namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na naših letovanjih doživeli veliko prijetnih 

trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih mentorjev.  

 
Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Društvo prijateljev mladine Kamnik v času 

poletnih počitnic 2022 organizira zdravstvena letovanja za otroke in mlade iz občin Kamnik in 

Komenda. Pri umestitvi za brezplačno letovanje imajo prednost tisti otroci, ki imajo zdravstveni 

predlog. 
 

KAJ JE ZDRAVSTVENO LETOVANJE? 
Zdravstveno letovanje je letovanje, namenjeno vsem otrokom in mladostnikom, ki pogosteje obolevajo in 

je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do zdravstvenega 

brezplačnega letovanja so upravičeni otroci oz. mladostniki od  1. do 9. razreda, če so bili v času od 

preteklega razpisa (od 30. 1. 2021 do 11. 3. 2022) večkrat bolni (imajo vsaj dva zapisa v zdravstveni 

karton) ali če so bili zaradi bolezni hospitalizirani in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. 

Pravico do zdravstvenega letovanja v organizaciji DPM Kamnik lahko uveljavljajo otroci in mladostniki s 

stalnim bivališčem v občinah Kamnik in Komenda. 

 

 

 RODITELJSKI 

SESTANEK 
 

Četrtek, 16. junij 2022 ob 

17h preko ZOOM-a. Povabilo 

na sestanek bo objavljeno na 

FB strani. 

DRUŠTVO PRIJATELJEV 

MLADINE KAMNIK 

Sončna ulica 4 

1241 Kamnik 

GSM: 041 362 454 

E: info.dpmkamnik@gmail.com 



Z nami na lepše!  

 

 

PRIJAVA NA LETOVANJE 

1. Izpolnite PREDLOG ZA BREZPLAČNO LETOVNJE (rubriko »Izpolnijo starši«), ki ste oz. ga 

boste prejeli s strani socialne delavke na šoli. Po oddani prijavi, počakajte na nadaljnje informacije. 

Oddana prijava še NE POMENI, da ste 100 % izbrani v termin. O tem vas bomo obvestili v roku 5 delovnih 

dni po zaključku prijav. (po 13. 6. 2022)  
 

2. Prednostno bomo umeščali otroke, ki bodo pri osebnem zdravniku otroka pridobili ZDRAVSTVENI 

PREDLOG*. Prvo stran predloga izpolnite starši oz. skrbniki, drugo stran predloga pa otrokov oz. 

mladostnikov osebni zdravnik in kasneje zdravstveni ter pedagoški delavec na letovanju. ORIGINAL in v 

celoti izpolnjen zdravstveni predlog pošljite do 13. 6. 2022 na naslov DPM Kamnik, Sončna ulica 4, 

1241 Kamnik. 

*ne velja za otroke iz Ukrajine 
 

 

3. Ko bomo prejeli predlog in v primeru zdravstvenega letovanja tudi zdravstveni predlog ter 

predlog socialne delavke šole – bo vaša prijava popolna, kmalu vas bomo kontaktirali in se z vami 

dogovorili za termin. Najmanj teden dni pred pričetkom letovanja boste po e-pošti prejeli pogodbo ter 

zloženko z vsemi informacijami. 

Število mest je omejeno in odvisno od rezultatov razpisa za brezplačna letovanja, ki jih še pričakujemo. 

Spremljajte nas tudi na naši FB strani Društvo prijateljev mladine Kamnik, lahko pa nas kontaktirate tudi 

preko e-pošte ali telefona. 

 

 

Zg. GORJE pri BLEDU: 
 

LAHKIH NOG NAOKROG 
TERMIN: 11. 07. – 18. 07. 2022 

GREMO V GOZD! 
TERMIN: 18. 07. – 25. 07. 2022 
 

 

PIRAN: 
 

CIRKUŠKE VRAGOLIJE 
TERMIN: 22. 07. – 01. 08. 2022 

V DOBREM STAREM PIRANU 
TERMIN: 11. 08. – 21. 08. 2022 

 
Odhod na letovanja iz KAMNIKA – 

peščeno parkirišče pred zdravstvenim 

odmom. 

 
 
 

 

TERMINI LETOVANJ 
 

 

 

https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-prijateljev-mladine-Kamnik-107538165267900

