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Pet dni smučarskih doživetij v času zimskih počitnic vsak delovni dan  

od ponedeljka, 27. 02. 2017 do petka, 03. 03. 2017. 

 
KRATEK OPIS: Otroci bodo vsako jutro z zbirnega mesta (garažna hiša pod dvorano Stožice, vhod 5) s smučarskimi učitelji in 
spremljevalci ZLRO krenili proti smučišču, ki bo izbrano glede na vremenske in snežne razmere. Dva dneva bodo smučali na slovenskih 
smučiščih, tri dni pa na enem od bližnjih smučišč v Avstriji oziroma Italiji. Otroci se bodo  na gorskem zraku razgibali, naučili smučanja 
ali pa izpopolnili smučarsko tehniko, v družbi vrstnikov in ob zabavnem športnem programu pa sprostili. Tudi za želodčke in žejna usta 
bo poskrbljeno z malico in kosilom ter toplim čajem ali vodo, ki bosta otrokom vseskozi na voljo. Če vreme ne bi dopuščalo smučanja, 
bomo za otroke organizirali druge športne aktivnosti ali pa izlete z ogledi okoliških  znamenitosti (Bled in Blejski grad, Bohinj, 
Radovljica in izdelki iz lecta, Planinski muzej v Mojstrani, Planica, Tamar, Zelenci ipd.).                                                                                                                                                                                                                  

 
CENA 140 EUR + 70 EUR za smučarske karte oz. vstopnine v primeru slabega vremena vključuje: 

- vsakodnevni ski-bus Ljubljana (Stožice) –  smučišče – Ljubljana (Stožice); 
- 5 x smučarske karte (cena je odvisna od izbire smučišča in znanja smučanja posameznika ter se obračuna 

za vsakega udeleženca posebej, morebitno razliko pa se zadnji dan udeležencu povrne); 
- malico in kosilo, stalen dostop do čaja, soka ali vode na smučišču; 
- strokovno vodstvo smučarskih učiteljev in spremljevalcev; 
- v primeru slabega vremena druge športne aktivnosti ali izleti z ogledi gorenjskih znamenitosti; 
- nezgodno zavarovanje (Adriatic Slovenica); 
- zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco (zavarovanje Coris); 
- objavljanje novičk in fotografij na spletni in FB strani ZLRO. 

           
Otroke prijavite lahko preko spletne strani  www.zavod-zlro.si, tako da kliknete PRIJAVE in nato INDIVIDUALNA 
PRIJAVA ter v spustnem meniju izberete DNEVNE POČITNIŠKE SMUČARSKE DOGODIVŠČINE. 

 
Več informacij na www.zavod-zlro.si  oziroma na tel. št. 01/513-26-50 ali  

po elektronski pošti: info@zavod-zlro.si.                                                                                                                              
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