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Počitnice in dejavnosti 2018

Kaj je zdravstveno letovanje?
Zdravstveno letovanje je letovanje, namenje-
no vsem otrokom in mladostnikom, ki pogo-
steje obolevajo. Subvencionirano je s strani 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

KaKo do zdravstvenega 
letovanja?
Pogoj za zdravstveno letovanje je zdravstveni 
predlog (»Predlog za višinsko ali obmorsko 
zdravstveno letovanje«), ki ga lahko pridobite 
pri otrokovem oz. mladostnikovem osebnem 
zdravniku oz. pediatru. 

Število zdravstvenih predlogov je omejeno. 
Otrok oz. mladostnik lahko letuje preko 
zdravstvenega predloga samo enkrat letno.

Kdo je uPravičen do Predloga 
za zdravstveno letovanje?
Zdravstvenega letovanja se lahko udeleži 
otrok oz. mladostnik star od 5 do 19 let, če 
predloži ”Predlog za višinsko, obmorsko zdrav-
stveno letovanje”, ki ga izpolni otrokov oz. 
mladostnikov osebni zdravnik oz. pediater. 

Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok 
oz. mladostnik, ki je bil pogosteje bolan in ima 
to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali 
je bil večkrat hospitaliziran.

Pravico do zdravstvenega letovanja lahko 
uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim 
bivališčem v občinah Borovnica, Brezovica, 
Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Dobrepolje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna 
Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log 
– Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike La-
šče, Vodice in Vrhnika. 

cena zdravstvenega letovanja

KDO SMO?KDO SMO?

zavod za letovanje 
in reKreacijo otroK
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Lj.
T: 01/513-26-50
F: 01/513-26-62
E: info@zavod-zlro.si
www.zavod-zlro.si 

 ZLRO – SAVUDRIJA, GORJE, 
PIRAN, POREČ, SREDNJI VRH 

 ZAVOD ZLRO

zPM lj. - center, 
zPM lj. - ŠiŠKa 
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Lj.
T: 01/513-26-60
F: 01/513-26-62
E: zpm.centersiska@gmail.com
www.zavod-zlro.si

zPM lj. Moste-Polje
Proletarska cesta 1, 1000 Lj.
T: 0820 582 09
E: info@zpmmoste.net
www.zpmmoste.net

 Zpm Moste Polje 
 ZPM Moste
 zpm_moste

zPM lj. vič-rudniK
Koprska 94, 1000 Lj.
T: 0820 563 18
E: pacug@zpmvic.si 
www.zpmvic.si

 Zpm Vic Rudnik

Mestna zPM lj. 
Dimičeva 9, 1000 Lj.
T: 01/434-03-24
E: info@mzpm-ljubljana.si 
www.mzpm-ljubljana.si

ZDravStvenO 
letOvanje

ZDravStvenO 
letOvanje

POMEMBNE INFORMACIJE 
O ZDRAVSTVENEM 

LETOVANJU NA MORJU 

sPoŠtovani otroci, starŠi, 
stari starŠi in vsi ostali 
Prijatelji Mladine! 
Pred vami je katalog Zvez prijateljev mla-
dine in Zavoda za letovanje in rekreacijo 
otrok v Ljubljani. Že več kot 60 let skrbimo 
za zanimive, poučne, pustolovske, razisko-
valne, varne, predvsem pa otrokom in 
mladini prijazne počitniške aktivnosti. 
Predstavljamo vam pestro in bogato po-
nudbo letovanj in dejavnosti za otroke 
ter mladino v poletnih počitnicah 2018. 
Otroci in mladi se lahko vključijo tudi v 
zdravstvena letovanja na morju.

Vrsta letovanja: 7 dni 8 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 31,43 € 35,92 € 44,90 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama 48,93 € 55,92 € 69,90 €

Kazalo

ZDRAVSTVENO LETOVANJE  str. 3

POČITNICE NA MORJU str. 4 - 9

MLADOSTNIKI  str. 10

POČITNICE V HRIBIH str. 11 - 13

V LJUBLJANI FUL DOGAJA str. 14 - 15

Vse podrobnejše 
informacije dobite na naših 
spletnih straneh ali preko 
e-pošte, lahko pa nas tudi 

pokličete.
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Pacug 
pri Portorožu

Cena vključuje:  polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

Prijave in informacije
ZPM Lj. Vič-Rudnik; www.zpmvic.si 
T: 0820 563 18; E: pacug@zpmvic.si 

 Zpm Vic Rudnik

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 31,43 € 44,90  €
Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 48,93 € 69,90 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 213,50 € 305,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 231,00 € 330,00 €

ceniK: ceniK:

»octoPus« - sPoznaj PotaPljanje
Pod vodstvom inštruktorja potapljanja skozi program 
otroci spoznajo temeljna pravila potapljanja, avto- 
nomno opremo (potapljanje z jeklenko), se pre-
izkusijo na kopnem in zaključijo s prvim potopom v 
plitki vodi morja. Pogoja za udeležbo sta dosežena 
starost 8 let in znanje plavanja.
terMini PotaPljanja: vse izmene
cena PrograMa: 24,00 €

doM Pod oBzidjeM 
Piran

MorsKe norčije
terMin: 23. 6. - 30. 6. 2018 

PiransKi deteKtivi
terMin: 30. 6. – 7. 7. 2018

MorsKi art Fest
terMin: 7. 7. – 17. 7. 2018

PrisluHni ŠKoljKi
terMin: 17. 7. – 27. 7. 2018

PiransKi izziv
terMin: 27. 7. – 6. 8. 2017

MorsKo Kraljestvo
terMin: 6. 8. – 16. 8. 2018

PiransKa sKrivnost
terMin: 16. 8. – 26. 8. 2018

Migaj z naMi
terMin: 26. 8. – 2. 9. 2018

Prijave in informacije:
Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
www.zavod-zlro.si
T: 01/513-26-50; E: info@zavod-zlro.si

 ZLRO – SAVUDRIJA, GORJE, PIRAN, POREČ, 
SREDNJI VRH   ZAVOD ZLRO

Počitnice ob morju v družbi vrstnikov, neskončne 
možnosti zabave po meri otrok in mladostnikov, 
olajšani dnevi za starše v času dolgih počitnic... To 
vam ponuja otroški raj na slovenski obali. 
Skrbno pripravljen program v vseh terminih vse- 
buje ustvarjalne, kreativne in športne dejavnosti, 
plesne, glasbene in interaktivne animacije, učenje 
plavanja, vožnjo s kanuji, kajaki, SUPanje in še 
mnogo več. Pridružite se nam, skupaj se bomo 
zabavali! 
Več na www.zpmvic.si in  Zpm Vic Rudnik.

terMini:
1. izmena   4. 7. - 14. 7. 2018*
2. izmena 14. 7. - 24. 7. 2018*
3. izmena 24. 7. - 31. 7. 2018*
4. izmena 31. 7. - 10. 8. 2018*
5. izmena 10. 8. - 20. 8. 2018**
6. izmena 20. 8. - 27. 8. 2018*

POCItnICe na MOrjU

    Cena vključuje:  polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 31,43 € 44,90 €
Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 48,93 € 69,90 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 213,50 € 305,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 231,00 € 330,00 €

Več informacij 
o izmenah na 

www.zavod-zlro.si

*od 5 do 15 let (vrtec in OŠ)
**5. izmena: 5 do 17 let (vrtec, OŠ in SŠ)

tečaj jadranja
Otroci se naučijo sestaviti jadrnico Optimist, osvojijo 
praktične tehnike jadranja in razvijajo sposobnost 
hitrega odločanja. Pogoja za udeležbo sta minimalna 
starost 9 let in znanje plavanja. Število udeležencev 
je omejeno, zato so obvezne prijave ob prijavi otroka 
na letovanje. 
terMini tečaja jadranja: vse izmene
cena tečaja: 65,00 €
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Hostel center
savudrija

Cena vključuje:  polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV. Cena vključuje:  polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 31,43 € 44,90 €
Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 48,93 € 69,90 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 213,50 € 305,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 231,00 € 330,00 €

ceniK:

Hostel BeŽigrad uMag 
umag

Vrsta letovanja: 7 dni 8 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 31,43 € 35,92 € 44,90 €
Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 48,93 € 55,92 € 69,90 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 213,50 € 244,00 € 305,00 €
Letovanje brez zdr. predloga: druge občine v Sloveniji 231,00 € 264,00 € 330,00 €

Heja Ho, gusarji PriHajajo!
terMin: 5. 7. – 13. 7. 2018

greMo oKrog sveta
terMin: 13. 7. – 20. 7. 2018

tajno MorsKo druŠtvo
terMin: 20. 7. – 27. 7. 2018

sonce, Morje, glasBa, Ples
terMin: 27. 7. – 6. 8. 2018

MorsKa siMFonija
terMin: 6. 8. – 16. 8. 2018

Pozdrav Poletju
terMin: 16. 8. – 26. 8. 2018

Prijave in informacije:
Zavod za letovanje in rekreacijo otrok; 
www.zavod-zlro.si
T: 01/513-26-50; 
E: info@zavod-zlro.si

 ZLRO – SAVUDRIJA, GORJE, 
PIRAN, POREČ, SREDNJI VRH  

 ZAVOD ZLRO

ceniK:

Več informacij 
o izmenah na 

www.zavod-zlro.si

Žoga je svetovna
terMin: 7. 7. – 17. 7. 2018

savudrijsKa 
Multiustvarjalnica
terMin: 17. 7. – 27. 7. 2018

MorsKa 
PustolovŠčina     
terMin: 27. 7. – 6. 8. 2018

ŠPort, ŠPort, ŠPort
terMin: 6. 8. – 16. 8. 2018

teen suMMer
terMin:  6. 8. – 16. 8. 2018

MorsKe čarovnije      
terMin: 16. 8. – 26. 8. 2018

Prijave in informacije:
Zavod za letovanje in rekreacijo otrok; 
www.zavod-zlro.si
T: 01/513-26-50; E: info@zavod-zlro.si

 ZLRO – SAVUDRIJA, GORJE, PIRAN, POREČ, 
SREDNJI VRH  

 ZAVOD ZLRO

Več informacij 
o izmenah na 

www.zavod-zlro.si

Cena vključuje: polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV.
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zaMBratija
Kolonija: najlepše doživetje!

terMini:
1. izmena 23. 6. – 30. 6. 2018 (5-11 let) 7 dni
2. izmena 30. 6. –   7. 7. 2018 (5-11 let) 7 dni
3. izmena   7. 7. – 17. 7. 2018 (13-17 let) 10 dni
    -BOOM počitnice
4. izmena 17. 7. – 27. 7. 2018 (6-16 let) 10 dni
5. izmena 27. 7. –   6. 8. 2018 (6-16 let) 10 dni
6. izmena   6. 8. – 16. 8. 2018 (6-16 let) 10 dni
7. izmena 26. 8. –   2. 9. 2018 (6-17 let)   7 dni

Prijave in informacije
ZPM Lj. Moste-Polje, www.zpmmoste.net
T: 0820 582 09; E: prijave@zpmmoste.net

 Zpm Moste Polje   ZPM Moste

7:00
8:00 
8:20
9:00

9:15

10:00

12:30
13:30

14:30

15:30
16:00

19:00
20:00

21:00
22:00

Zmigaj in razgibaj se - za tiste, ki želijo
Sončni žarki nas že zbujajo…
Zajtrkuj kot kralj!
Skupinski zbor vseh kolonistov: himna, 
rojstni dnevi, razglasitev rezultatov vče-
rajšnjega dne, današnji program, hitra 
pošta, …
Jutranje dejavnosti – šport (turnir v nogo-
metu, košarki, odbojki, balinčkanju, namiz-
nem tenisu…), učenje plesa, slack-line...
malica
Lovljenje sončnih žarkov na plaži: vodne 
igre, vožnja s kanujem, SUP-anje, nabiranje 
školjk, izdelovanje peščenih gradov, šola 
plavanja, odbojka na mivki…
Ljubezen gre skozi želodec – čas za kosilo
Naberimo si moči! Umirjeni kotički: igranje 
družabnih iger, risanje, ring-ring: mami, oči
Dejavnosti – ustvarjalne delavnice in športni 
turnirji
Malica
Čas za vodne igre – wipeout, SUP-anje, 
odbojka na mivki, ustvarjanje z naravnimi 
materiali in sladoled
Mmm, komaj čakam na večerjo!
Večerni program: zabavne igre - Minuta 
do zmage, Zmenkarije, Igre brez meja, 
Iskanje skritega zaklada, kviz Velike pisane 
celice, Talenti, Morska poroka, kopanje ob 
sončnem zahodu, tematski plesi... Izlet z 
vlakcem v Umag. 
Spet čarobna se noč je spustila, (mlajši)
Domišljija kar krila je dobila… (starejši)

Počitniški dom je prenovljena obmorska vila, 
nameščena v parku z visokimi borovci, oljkami, 
zelenicami in otroškimi igrišči za nogomet, ko-
šarko, rokomet, odbojko na mivki, mizami za 
namizni tenis. Nudi naravno senčko in popoln 
oddih otrokom in mladostnikom. Dom ima tudi 
urejeno plažo.

ceniK:

Cena vključuje: polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 31,43 € 44,90 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 48,93 € 69,90 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 213,50 € 305,00 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 231,00 € 330,00 €

dan v zaMBratiji:

Sladoledni nasmeh, 
temna polt in pogledi, 
so prijazen pozdrav, ki 
nas spremlja vsak dan.

 @ZPMMoste 
SUPanje, odbojka in zabava, ki 
traja...v Zambratiji vsak dan na 

polno dogaja! #morje

ceniK:

Hostel ŠiŠKa Poreč
Špadiči

Cena vključuje:  polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 31,43 € 44,90 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 48,93 € 69,90 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 213,50 € 305,00 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 231,00 € 330,00 €

Več informacij 
o izmenah na 

www.zavod-zlro.si

Poreču se MeŠa 
od glasBe in Plesa       
terMin: 23. 6. – 30. 6. 2018

reKordoManija  
terMin: 30. 6. – 7. 7. 2018

PoBeg v Poreč
terMin: 7. 7. – 14. 7. 2018

teen suMMer
terMin:  7. 7. – 14. 7. 2018

MorsKi cirKus
terMin: 14. 7. – 21. 7. 2018

KoKtejl zaBave
terMin: 21. 7. – 28. 7. 2018

izzivoManija
terMin: 28. 7. – 4. 8. 2018

vrtiljaK norčij
terMin: 4. 8. – 14. 8. 2018

Mooving and grooving
terMin: 14. 8. – 24. 8. 2018

PoreŠKi MiKsatlon
terMin: 24. 8. – 31. 8. 2018

Prijave in informacije:
Zavod za letovanje in rekreacijo otrok
www.zavod-zlro.si
T: 01/513-26-50; E: info@zavod-zlro.si

 ZLRO – SAVUDRIJA, GORJE, PIRAN, POREČ, 
SREDNJI VRH   ZAVOD ZLRO
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doM eMavs
zgornje gorje pri Bledu

doM na glavi — srednji vrH 
nad gozdom Martuljkom

Vrsta letovanja: 7 dni

Zdravstveno letovanje: 
Ljubljana, Ig

31,43 €

Zdravstveno letovanje: druge 
občine s seznama (str. 3)

48,93 €

Letovanje brez zdravstvenega 
predloga: Ljubljana, Ig

140,00 €

Letovanje brez zdravstvenega 
predloga: druge občine v Sloveniji

157,50 €

ceniK:

Cena vključuje: polni penzion, avtobusni prevoz, 
spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

POCItnICe v HrIBIH

11

Mi tud' greMo Mal' Po svoje!
Le kdo si ne bi v času počitnic želel privoščiti še 
malo potepanja in zabave v osrčju neokrnjene 
narave, sploh pa, če zraven dodamo še polno 
mero taborniških veščin, potegavščin in 
dogodivščin :) Si za? Pojdi z nami!
terMin: 30. 6. – 7. 7. 2018

vesolje in zvezde
V vesolje in zvezde bomo pogledali s pravimi 
astronomskimi teleskopi. Opazovali bomo 
Luno, Sonce, galaksije, Saturn, Jupiter in ostale 
zanimive vesoljske objekte. Podnevi si bomo 
pogledali, kako veliko je naše Osončje, zakaj nas 
lahko poje črna luknja, kako bi lahko potovali po 
vesolju in ali je res tam daleč na nekem planetu 
še kakšen vesoljček.
terMin: 17. 8. – 24. 8. 2018

10

Prijave in informacije:
Zavod za letovanje in rekreacijo otrok; 
www.zavod-zlro.si
T: 01/513-26-50; E: info@zavod-zlro.si

 ZLRO – SAVUDRIJA, GORJE, PIRAN, POREČ, 
SREDNJI VRH   ZAVOD ZLRO

just saY it!
Da sporazumevanje v angleščini ne bo več tuje, 
se bomo učili angleščino preko zabavnih vsebin 
na svežem gorskem zraku v prelepi okolici Bleda. 
Skupaj z nami premagaj strah, da bi se narobe 
izrazil. Naj angleščina ne bo bav bav, so just say it!
terMin: 7. 7. – 14. 7. 2018     

novo!!! gorsKi Foto utriP
Vsi fotonavdušenci, pozor! Pripravili smo tabor,  
kjer se boste podrobno seznanili s fotoaparatom 
in postopkom od pritiska na sprožilo do končne 
fotografije. Potepali se bomo po Zgornjih Gorjah, 
Bledu in okolici ter iskali ustrezne lokacije za 
fotografiranje v različnih scenskih programih, 
poigravali se bomo s perspektivo in posneli kratek 
foto-film, za zaključek pa bomo priredili gala foto 
razstavo.  
terMin: 14. 7. – 21. 7. 2018

Mladi in evroPa: 
potovanja za mladostnike

Mladi potrebujejo nove izzive. Zato je pred leti 
nastal projekt Mladi in Evropa, da bi uresničili 
želje mladostnikov, družno spoznavali tuje kraje, 
zgodovinske in ostale zanimivosti. Doslej smo poto- 
vali po Italiji, Danski, Švedski, Nemčiji, Franciji, 
Turčiji, Grčiji, Španiji, Angliji, Nizozemski ...  Letos 
ponujamo:

london  (13 -17 let)
Poleti z nami v vedno popularni London, ki je eno 
najpomembnejših središč umetnosti, zabave, gospo-
darstva, izobraževanja, kultur in ponuja nešteto od-
tenkov živahnosti.
terMin: 22. 6. - 27. 6. 2018
cena: 450,00 €

MlaDOStnIKIMlaDOStnIKI
BooM Počitnice - letovanja 
za mladostnike (13-17 let)

Za najstnike, ki si želijo žura, športa, druženja z 
vrstniki, glasbe, odbojke, sonca, plesa in morda 
tudi prve ljubezni... ;) Kot vedno, bomo poskrbeli za 
varnost in se imeli noro lepo.
novost: možnost izvedbe poskusnega potopa z 
jeklenko oz. izvedba uvodnega tečaja potapljanja!
terMin: 7. 7. – 17. 7. 2018
cena: glej stran 9

 @ZPMMoste 
Maraton plavanja in petelinji boji, 

odbojka, balinčki in še talenti 
tvoji. Vse adute danes pokaži 

in na plaži me s kremo namaži. 
#boom

neaPelj
Skupaj bomo odkrivali prav vse zanimivosti Neaplja in 
okolice; tudi Pompeje, Vezuv,  slikoviti Sorrento in otok 
Capri s slovito »Modro jamo«.

terMin: 29. 7. – 2. 8. 2018
cena: 450,00 €

Prijave in informacije:
ZPM Lj. Moste-Polje; www.zpmmoste.net
T: 0820 582 09; E: prijave@zpmmoste.net

 
 Zpm Moste Polje     Mladi in Evropa 
 ZPM Moste    Boom počitnice           

Berlin
Berlin je najbolj »kul« in zabavno mesto v Evropi. Po 
ogledih največjih znamenitosti Berlina, si bomo uživanje 
privoščili tudi v največjem notranjem vodnem parku na 
svetu - Tropical Islands.

terMin: 21. 8. – 25. 8. 2018
cena: 450,00 €

11
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KranjsKa gora - 
PočitniŠKi doM vila ŠuMica, 
triglavski narodni park

razgiBane angleŠKe Počitnice 
Fun For noW – sKills For liFe
Ponujamo vam jezikovni tabor z bogatim 
športnim in ustvarjalnim programom.
Otroci bodo obogatili besedni zaklad skozi 
vsakodnevne organizirane športne in ustvarjalne 
dejavnosti. Starši boste otroka pripeljali do 
počitniškega doma, kjer vam bomo predstavili 
program in čudovito okolico.

Na vsakem taboru so vzgojitelji, ki prihajajo iz 
različnih evropskih držav. Otroci tako sproščeno, 
med pogovorom, vadijo angleški jezik. 

V 1., 6. in 7. terminu bosta program popestrila 
tudi konja, ki bosta ves čas tabora z nami.

Prijave in informacije: 
ZPM Lj. Moste-Polje; www.zpmmoste.net 
T: 0820 582 09; E: prijave@zpmmoste.net  

 Zpm Moste Polje   ZPM Moste          

daY at caMP
8:00 
8:30
9:30

10:00

11:00
11:15

13:00
14:00

15:30
16:00

18:30
19:30

21:00
22:00

Good morning sunshine!
Breakfast
Dvig zastave s himno in skrivnostna 
angleška pošta: Ugani kdo ti piše!
Angleške urice: delavnice, športne 
dejavnosti (nogomet, košarka, odbojka, 
kolesarjenje, pohodništvo, tek, 
slack-line…), ustvarjalne dejavnosti 
(glasba, kulinarika, kreativno pisanje)
Snack time 
Angleške urice: delavnice in dejavnosti po 
izbiri.
Lunch. Lačen si ful drugačen!  
Naberimo si moči! Umirjeni kotički: 
novinarski krožek Make a magazine, 
igranje družabnih iger, risanje, ring ring 
mami, oči.
Tea time
Gremo na plažo! Vodne igre ob jezeru, 
SUP-anje, grajenje rečnega jezu, plažni 
nogomet, ustvarjanje z naravnimi 
materiali, pohodi po Kekčevi deželi.
Dinner 
Večerni program: Kres– pečenje kruha, 
koruze, marshmallow; Kino pod zvezdami;
Kontinenti brez meja; Talenti; Pohod 
z baklami; Zaključna prireditev+ 
presenečenje.
Zvezdice lahko noč (mlajši)
Good night, sleep tight (starejši)

Ustvarjamo med tistimi, ki živijo iste sanje. 
Mentorji so ljudje, ki so naš vzgled. Ker ustvarjamo, 
živimo. Ker se čutimo, pogovorimo...  To smo mi. :)

terMini: 
Vsi tabori potekajo od nedelje do sobote 
1. termin:   8. 7. – 14. 7. 2018
2. termin: 15. 7. – 21. 7. 2018
3. termin: 29. 7. –   4. 8. 2018
4. termin:   5. 8. – 11. 8. 2018
5. termin: 12. 8. – 18. 8. 2018
6. termin: 19. 8. – 25. 8. 2018
7. termin: 26. 8. –   1. 9. 2018

cena: 189,00 € 
primerno za otroke od 6 do 14 let

Montessori taBor 
Otrok si nenehno zastavlja velika vprašanja o 
svetu in svoji vlogi v njem. Njegova  osnovna želja 
je medsebojno sodelovanje. V našem izrazito tek-
movalno in ciljno naravnanem svetu je še bolj 
pomembno, da so otroci izpostavljeni izzivom, 
kjer premagujejo samega sebe in ne drug dru-
gega. 
Na voljo bodo različne naravoslovne delavnice, 
likovnice, delavnica preživetja v naravi in sve-
dralnica. Čas bo tudi za prosto igro ali krajši pohod, 
pred spanjem pa za prijetne skupne družabne 
večere.
terMin: 25. 6. – 29. 6. 2018
cena: 195,00 €, primerno za otroke od 5 do 
14 let (vključen prevoz)

 @ZPMMoste 
Sun is shining and the weather 

is clear, we are going on a 
fieldtrip to see what's here :) 
#KranjskaGora #NewFriends 

#BusDrive

 @ZPMMoste 
We will become Indians for one 
day, at the bonfire we will chase 

bed dreams away.
#KranjskaGora

taBor v vasi tePe 
Narava zdravi, krepi, osvobaja. V njej otroci niso 
ujetniki tehnologije in drugih pasti. Predajajo se 
pristnim zaznavanjem bistrih potokov, potapljajo 
se v doživetja, ostrijo čutila, se sproščajo, 
raziskujejo, se spoznavajo. V neokrnjeni naravni 
učilnici bodo pod skrbnim in strokovnim 
vodstvom spoznavali prednosti sožitja z naravo 
in se opolnomočili za reševanje vseh zagat. 
Budilo jih bo ptičje petje, v sanje pa pospremil 
taborniški plamen.
terMin: 9. 7. – 13. 7. 2018, primerno za otroke 
od od 10 do 15 let
cena: 145,00 € (vključen prevoz)
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Počitnice v 
Ljubljani

PočitniŠKo varstvo

teMatsKa PočitniŠKa varstva

teMatsKa PočitniŠKa varstva

cena: Brezplačno za otroke iz MOL, program sofinancira MOL, 
Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

terMin loKacija inFo

26. 6. – 13. 7. OŠ Vrhovci, 
Cesta na Bokalce 1, 
Ljubljana

ZPM Lj. Vič-Rudnik, 
T: 0820 563 18
E: info@zpmvic.si

26. 6. – 6. 7.
8. 8. – 31. 8.

OŠ Vide Pregarc, 
Bazoviška lica 1, 
Ljubljana

ZPM Lj. Moste-Polje
T: 0820 582 09
E: prijave@zpmmoste.net

9. 7. – 10. 8. Mladinski dom 
Jarše, Jarška 44, 
Ljubljana

Mestna ZPM Lj.
T: 01/434-03-24
E: info@mzpm-ljubljana.si

cena: Brezplačno za otroke iz MOL, program sofinancira ČS Center, MOL

terMin loKacija inFo

26. 6. - 6. 7. 
27. 8. - 31. 8.

Četrtna skupnost Center, Štefanova11, Lj. ZPM Lj.-Center, 
T: 01/513-26-60; E: zpm.centersiska@gmail.com

v ljUBljanI  fUl DOgaja!
Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda in omogoča zabavno ter 
aktivno preživljanje prostega časa, prehrano, organizirane aktivnosti zunaj 
šole (obiski kulturnih ustanov, športne dejavnosti, obiski bazena ipd.) ter 
pester nabor različnih  delavnic.  
terMini: vsak delovni dan od 7. do 16. ure.
Opomba: Število mest je omejeno, zato je mogoča prijava otrok 
najkasneje do 5 delovnih dni pred izvedbo posameznega termina varstva oz. 
do zasedbe prostih mest.

14 1514 15

oPis PrograMa terMin in loKacija starost otroK in cena Prijave in inFo

NOVO
VEDNO V POGONU
Gibalno aktivno druženje za vse 
ljubitelje iger z žogami, plesa, 
gibanja in miganja.

• 16. 7. - 20. 7. 
• 23. 7. - 27. 7. 
od 7. do 16. ure,
Baza športa, Pesarska cesta 12, Lj.

Od 6. do 11. leta.
Cena: 95,00 €/teden. 
Vključuje program, vstopnine, vodeno 
športno animacijo in strokovno 
spremstvo, prehrano ter zavarovanje.

Zveze prijateljev mladine v 
Ljubljani v sodelovanju z Bazo 
športa.
T: 01/513-26-60
E: zpmvljubljani@gmail.com

KOPALNO POČITNIŠKO VARSTVO 
Program: 3x tedensko gremo 
na bazen, 2x pa na različna 
potepanja in oglede
Kopalno počitniško varstvo je name-
njeno vsem otrokom, ki so vodljivi in 
se med vrstniki dobro počutijo.

Poteka skozi cele počitnice, od 
7.00 do 16.30 ure. Zbor otrok 
je na OŠ Vide Pregarc (1., 2., 
10. teden) oz. na OŠ Ketteja in 
Murna (3. – 9. teden). Kopanje 
na kopališču Kodeljevo, prevzem 
otrok v parku Kodeljevo. 

Od 1. do 5. razreda.
Cena: 80,00 €/teden  Vključuje 
izkušeno spremstvo: animacijo, 
varstvo, prehrano (zajtrk, malica, 
kosilo), LPP prevoze in vstopnino

ZPM Lj. Moste Polje
T: 0820 582 09
E: prijave@zpmmoste.net 
www.zpmmoste.net

 Počitniško varstvo

oPis PrograMa terMin in loKacija starost otroK in cena Prijave in inFo

BE COOL & ROCK ENGLISH 
 Počitniška druženja v angleščini

PRIMERNO TUDI ZA ZAČETNIKE

• 20. 8. - 24. 8., 
od 7. do 16. ure, 
OŠ Prule, Prule 13, Lj.

Od 1. do 7. razreda. 
Cena: 95,00 €/teden. 
Vključuje program, vstopnine, 
vodeno animacijo in strokovno 
spremstvo, prehrano ter zavarovanje. 

ZPM Lj. Center
T: 01/513-26-60
E: zpm.centersiska@gmail.com
www.zavod-zlro.si 

BLEIB COOL UND SPRICH 
DEUTSCH
Počitniška druženja v nemščini

PRIMERNO TUDI ZA ZAČETNIKE

• 9. 7. - 13. 7., od 7. do 16. ure, 
OŠ Poljane, Zemljemerska 7, Lj.

Od 1. do 7. razreda. 
Cena: 95,00€/teden
Vključuje program, vstopnine, 
vodeno animacijo in strokovno 
spremstvo, prehrano ter zavarovanje.

ZPM Lj. Šiška
T: 01/513-26- 60
E: zpm.centersiska@gmail.com
www.zavod-zlro.si

POLETNE PACKARIjE 
Ustvarjalne delavnice za otroke

• 26. 6. - 29. 6.  • 2. 7. - 6. 7.
• 16. 7. - 20. 7.  • 23. 7. - 27. 7. 
• 27. 8. - 31. 8. od 9. do 12. ure,  
ZPM Lj. Šiška, Trg prekomorskih 
brigad 1, Lj.

Od 5. do 11 leta. 
Cena: 30,00 €/teden.
Vključuje program, vodeno 
animacijo, ter zavarovanje.

ZPM Lj. Center
T: 01/513-26- 60
E: zpm.centersiska@gmail.com
www.zavod-zlro.si

NOVO
S KNjIGO POD PAZDUHO
Dopoldanske urice, kjer potujemo na 
krilih domišljije.

• 9. 7. - 13. 7.   • 30. 7. - 3. 8. 
od 9. do 12. ure,
ZPM Lj. Šiška, Trg prekomorskih 
brigad 1, Lj.

Od 6. do 11. leta. Cena: 30,00 €/teden. 
Vključuje program, vodeno bralno 
animacijo in strokovno spremstvo ter 
zavarovanje.

ZPM Lj.- Šiška
T: 01/513-26- 60
E: zpm.centersiska@gmail.com
www.zavod-zlro.si

NOVO
PO LjUBLjANSKIH GOZDNIH POTEH 
Dopoldanska ra   ziskovalna potepanja 
po naravi 

6. 8. - 10. 8., od 8. do 13. ure,
ZPM Lj. Šiška, Trg prekomorskih 
brigad 1, Lj.

Od 6. do 11. leta. Cena: 50,00 €/teden.
Vključuje program, vodeno animacijo 
in strokovno vodstvo, vstopnine ter 
zavarovanje.

ZPM Lj.- Šiška
T: 01/513-26- 60
E: zpm.centersiska@gmail.com
www.zavod-zlro.si

POTEPANjA PO LjUBLjANI 
Leto kulturne dediščine Ivana Cankarja.

• 26. 6. – 29. 6.  • 27. 8. – 31. 8.,
od 9. do 13. ure.
Zbirno mesto: Linhartova 13, Lj.

Od 6. do 12. leta.
Cena: 30,00 €/teden in Urbana

Mestna ZPM Lj.
T: 01/434-03-24
E: info@mzpm-ljubljana.si
www.mzpm-ljubljana.si

OBARVANI KOKTEjL  LIKOVNIH 
USTVARjALNIC

• 26. 6. – 29. 6.  • 9. 7. – 13. 7.,
od 9. do 13. ure.
Prostori 0. Art, Miklošičeva 13, Lj.

Od 6. do 12. leta.
Cena: 35,00 €/teden

Mestna ZPM Lj.
T: 01/434-03-24
E: info@mzpm-ljubljana.si
www.mzpm-ljubljana.si

POLETNO VARSTVO V TIVOLIjU
V celoto bomo povezovali  zgodovinske 
bajke, rastlinsko in živalsko okolje ter 
naravo Tivolija. 

• 9. 7. – 13. 7.  • 6. 8. – 10. 8., 
od 8. do 16. ure, Grad Tivoli, Lj.

Od 6. do 12. leta.
Cena: 65,00 €/teden.

Mestna ZPM Lj.
T: 01/434-03-24
E: info@mzpm-ljubljana.si
www.mzpm-ljubljana.si

IGRIVE TAČKE 
Med pasjo vročino se bomo hladili  
senci gozda in v družbi malega 
kosmatinčka. 

26. 6. – 27. 7., od 8.30. do 17. ure, 
Brdnikova 37,  Lj. – Brdo 

Od 4. do 12. leta.
Cena: 150,00 €/teden 

Mestna ZPM Lj.
T: 01/434-03-24
E: info@mzpm-ljubljana.si
www.mzpm-ljubljana.si

SKOZI mOjE OČI 
– Foto tečaj. Pridruži nam se na 
tedenskem tečaju fotografije in obarvaj 
svoje misli. Program s potrdilom.

• 27. 8. – 31. 8., od 9. do 13. ure
Mestna ZPM Lj., Vojkova 1, Lj.

Od 12. do 16. leta.
Cena: 55,00 €/teden.

Mestna ZPM Lj.
T: 01/434-03-24
E: info@mzpm-ljubljana.si
www.mzpm-ljubljana.si

v ljUBljanI  fUl DOgaja!

cena: 6,00 €/teden (razen 13. 8. – 17. 8. 2018, 4,80 €/teden) za 
otroke iz MOL, program sofinancira MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo 
in izobraževanje

terMin loKacija inFo

2. 7. – 13. 7. OŠ Poljane, 
Zemljemerska 7,  
Lj.

ZPM Lj.-Center,  
T: 01/513-26-60
E: zpm.centersiska@gmail.com

13. 8. - 24. 8. OŠ Prule, Prule 
13, Lj.

ZPM Lj.-Center, 
T: 01/513-26-60
E: zpm.centersiska@gmail.com

2. 7. - 13. 7.
13. 8. - 24. 8

OŠ Miška Kranjca, 
Kamnogoriška c. 35,  
Lj.

ZPM Lj.-Šiška,  
T: 01/513-26-60 
E: zpm.centersiska@gmail.com



Pomežik soncu® je humanitarni program, s katerim Zveza 
prijateljev mladine Slovenije zagotavlja brezplačne počitnice 
otrokom iz socialno manj vzpodbudnih okolij. 

Z vašo pomočjo jim omogočimo teden brezskrbnosti, ko razvijajo 
svoje potenciale, socialne veščine in gradijo samopodobo. Ob 
sproščeni igri stkejo nova prijateljstva in ustvarijo nove zgodbe. 

Sodelujete lahko s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo 
POMEZIK5 na 1919 in prispevali boste 5 Eur. 

Sredstva nakažite na transakcijski račun Zveze prijateljev mladine 
Slovenije št. SI56 0510 0801 5645 025, ki je odprt pri Abanki d.d.

Pri tem izpolnite: 
Koda namena: CHAR
Sklic: SI00 121801
Namen: humanitarni prispevek – Pomežik soncu.  

Več informacij v zvezi s programom Pomežik soncu® dobite 
na www.zpms.si. 
Pišite nam na info@zpms.si ali nas pokličite na: 01/239-67-20 

  Darja Groznik
  Predsednica ZPMS

Pomežik soncu® je registrirana blagovna 
znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

Omogočimo počitnice vsem otrokom


