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Počitnice in dejavnosti 2016

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

 Zpm Vic Rudnik

Mestna ZPM Lj. 
Linhartova 13, 1000 Lj.
T: 01/434-03-24
E: info@mzpm-ljubljana.si 
www.mzpm-ljubljana.si

sPoŠtovani otRoci, staRŠi, 
staRi staRŠi in vsi ostaLi 
PRijateLji MLadine! 
Pred vami je katalog Zvez prijateljev 
mladine in Zavoda za letovanje in 
rekreacijo otrok v Ljubljani. Že več kot 
60 let skrbimo za zanimive, poučne, 
pustolovske, raziskovalne, varne, 
predvsem pa otrokom in mladini prijazne 
počitniške aktivnosti. Predstavljamo 
vam pestro in bogato ponudbo letovanj 
in dejavnosti za otroke ter mladino v 
poletnih počitnicah 2016. Otroci in mladi 
se lahko vključijo tudi v zdravstvena 
letovanja na morju.

KaZaLo

ZDRAVSTVENO LETOVANJE  str. 3

POČITNICE NA MORJU str. 4 - 8

MLADOSTNIKI  str. 9

DRUŽINSKA LETOVANJA  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.

2



3

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.

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 
zdravstveno letovanje”, ki ga izpolni 
otrokov/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, Domžale, Grosuplje, Horjul, 
Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, 
Ljubljana, Litija, Log – Dragomer, Lukovica, 
Medvode, Mengeš, Moravče, Šmartno pri 
Litiji, Škofljica, Trzin, Velike Lašče, Vodice 
in Vrhnika. 

cena ZdRavstvenega Letovanja

ZDravStvenO 
letOvanje

ZDravStvenO 
letOvanje

POMEMBNE INFORMACIJE 
O ZDRAVSTVENEM 

LETOVANJU NA MORJU 

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 40,32  € 57,60 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama 57,82 € 82,60 €
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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 40,32 € 57,60 €
Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 57,82 € 82,60 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 213,50 € 305,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 231,00 € 330,00 €

ceniK:

»astMa ŠoLa«
Skozi program za otroke z astmo se udeleženci 
seznanijo z različnimi tehnikami dihanja, tehnikami 
sproščanja, preventivnimi vajami za premagovanje 
napora, vajami za razvoj vzdržljivosti in moči ter z 
informacijami o sami bolezni.
teRMini »astMa ŠoLe«: 
2. izmena, 3. izmena in 4. izmena
cena: brezplačno

»octoPUs« - sPoZnaj PotaPLjanje
Pod vodstvom inštruktorja potapljanja skozi 
program otroci spoznajo temeljna pravila 
potapljanja, spoznajo avtonomno opremo 
(potapljanje z jeklenko), se preizkusijo 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: 22,00 €

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 
vsebuje ustvarjalne, kreativne in športne 
dejavnosti, plesne, glasbene in interaktivne 
animacije, učenje plavanja, vožnjo s kanuji in še 
mnogo več. Pridružite se nam, skupaj se bomo 
zabavali! 
Več o programu letovanj lahko preberete na naši 
spletni in Fb strani.
teRMini:
1. izmena 04. 07. – 14. 07. 2016
2. izmena 14. 07. – 24. 07. 2016 
3. izmena 31. 07. – 10. 08. 2016 
4. izmena 10. 08. – 20. 08. 2016 
5. izmena 21. 08. – 28. 08. 2016 

tečaj jadRanja
Otroci se na letovanju lahko vključijo na tečaj 
jadranja z jadrnicami Optimist. Naučijo se 
sestaviti jadrnico, 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 jadanja: 
1. izmena, 2. izmena, 3. izmena in 4. izmena
cena tečaja: 65,00 €

POCItnICe na MOrjU

 novo! 
od 5 do 
17 let
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Cena vključuje:  polni penzion, avtobusni prevoz, spremljevalce, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 40,32 € 57,60 €
Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 57,82 € 82,60 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 213,50 € 305,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 231,00 € 330,00 €

ceniK:

doM Pod oBZidjeM 
Piran

PiRansKi iZZiv
Za vse, ki radi počitnice preživljate aktivno in 
ustvarjalno, smo pripravili raznovrsten program poln 
športnih, raziskovalnih in kreativnih izzivov, seveda 
pa bomo poskrbeli tudi za krepitev smejalnih ter 
ostalih mišic in zabavo.
teRMin: 08. 07. - 18. 07. 2016

MoRsKo KRaLjestvo
Skupaj bomo spoznavali skrivnosti morja in življenja 
na morju in ob morju. Nabirali bomo školjke, gledali 
sončne zahode, raziskovali lepote Pirana, plavali med 
ribami ter se zabavali na plaži, zvečer pa se bomo 
skupaj sprostili in nasmejali ob glasbi in plesu.
teRMin: 18. 07. - 25. 07. 2016

sKRivnostni PiRan
Ste že slišali za legendo o skrivnosti Doma pod 
obzidjem? Pridružite se nam in nam jo pomagajte 
razvozlati. Obeta se pustolovščina, kot je že dolgo 
ni bilo in kdo ve, lahko bomo ravno mi tisti, ki 
bomo skrivnost razrešili. 
teRMin: 25. 07. - 04. 08. 2016

POCItnICe na MOrjU

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

PiRansKi KaRnevaL
Glasba, lutke in maske bodo prevladovale 
v izmeni, kjer se bomo preko kreativnih in 
ustvarjalnih delavnic prepuščali domišljiji, ob 
plavanju in športnih igrah se bomo razmigali, ob 
glasbi in plesu pa zabavali in sprostili.
teRMin: 04. 08. - 14. 08. 2016

Migaj MiKs
Ne zdržiš prav dolgo pri miru in čutiš 
neustavljivo željo po gibanju? Pridruži se nam 
in skupaj bomo po dolgem in počez  raziskovali 
ter uživali v odkrivanju lepot Pirana in okolice. 
Obeta se obilo migalnih radosti ter zabavnih in 
ustvarjalnih aktivnosti. 
teRMin: 14. 08. - 21. 08. 2016

PoZdRav PoLetjU
Pridruži se nam v Piranu in bodi tudi ti del 
vrhunskih morskih počitnic. Postani za en dan 
piranski detektiv ali pa slavni morski umetnik, 
preizkusi se v zabavni športni olimpijadi ali pa 
se zapelji z ladjico na izlet v Portorož. 
teRMin: 21. 08. - 28. 08. 2016

dodatna ponudba (velja za vse izmene):
• Obisk Akvarija v Piranu: 2,50 €
• Ogled Mediadoma Pyrhani: 2,00 €
• Vožnja z ladjico do solin: 8,00 € 

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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Žoga je ZaKon
Si velik ljubitelj športa, gibanja in druženja? 
Pridi z nami v Savudrijo, kjer bo naša najboljša 
prijateljica žoga. S skupnimi močmi bomo iznašli 
tudi nove žogoigre in izvedli vsežogasti turnir, 
ustvarjali, raziskovali, plesali in se zabavali.
teRMin: 01. 07. - 08. 07. 2016

savUdRijsKa 
MULtiUstvaRjaLnica
V multiustvarjalnici bomo zmešali dejavnosti 
različnih področij od športa, plesa, glasbe, 
raziskovalnih aktivnosti, top iger, ustvarjanja in 
prijateljskega druženja, torej vsega po malo... 
Mega nam bo! 
teRMin: 08. 07. - 18. 07. 2016

iZZivoManija 
Poleg zabave, uživanja, plavanja in druženja 
s prijatelji, bo tokrat Savudrija preplavljena 
z izzivi. Pripravite se na podiranje različnih 
rekordov in izzivov, plesna tekmovanja, morske 
mnogoboje, seveda pa bomo poskrbeli tudi za 
zabavo z obilo glasbe in plesa. 
teRMin: 18. 07. - 25. 07. 2016 

MoRsKa 
PUstoLovŠčina     
Vsi, ki poleg športa in uživanja v morskih valovih, 
radi raziskujete, ustvarjate in se zabavate, 
pridružite se nam! Podali se bomo na morsko 
pustolovščino in razkrivali morske skrivnosti.  
teRMin: 25. 07. - 04. 08. 2016

HosteL centeR
savudrija

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

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 40,32 € 57,60 €

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

57,82 € 82,60 €

Letovanje brez zdravstvenega 
predloga: Ljubljana, Ig

213,50 € 305,00 €

Letovanje brez zdravstvenega 
predloga: druge občine v Sloveniji

231,00 € 330,00 €

ceniK:

 od 5. leta 
starosti 

dalje

 od 5. leta 
starosti 

dalje

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

ŠPoRt, ŠPoRt, ŠPoRt
Za vse aktivne, ki ne morete mirovati in imate 
neustavljivo željo po gibanju, smo pripravili 
raznovrsten program športnih aktivnosti, 
kjer se boste razigrali in znoreli. Za popolni 
pregon dolgčasa pa bomo poskrbeli s top 
ustvarjalnicami, zabavo in plesom.
teRMin: 04. 08. - 14. 08. 2016

teen sUMMeR        
Poletje je tu, svet je tvoj in lahko počneš vse… 
No, skoraj vse. :) Čas je za morje, prijatelje, 
druženje, plažo… Čas je za nepozabne teen 
počitnice! Program je namenjen mladostnikom 
višjih razredov OŠ in srednješolcem. 
teRMin: 04. 08. - 14. 08. 2016 

MinionoManija        
Pripravite se na teden minionsko navihanih 
počitnic, kjer bodo dnevi  prepleteni z 
minionskimi morskimi vragolijami, igrami, izzivi 
in ustvarjalnicami, seveda pa bodo minioni 
poskrbeli za tudi svojevrstne z vsemi žavbami 
namazane zabavne večere :)  
teRMin: 14. 08. - 21. 08. 2016

dodatna ponudba (velja za vse izmene):
• Izlet u ladjico Aquavision z ogledom morskega 
dna in življenja v morju: 8,00 €
• Discover scuba diving - osnovni tečaj potapljanja, 
ki se izvaja v organizaciji potapljaškega centra 
(teoretično usposabljanje in potop z opremo v 
nizki vodi (največ 2m): 20,00 €.

 od 5. leta 
starosti 

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

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 40,32 € 57,60 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 57,82 € 82,60 €

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

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

 od 5. leta 
starosti 

dalje

PoBeg v PoReč  
Si želiš sprostitve, zabave, druženja in spletanja 
novih prijateljstev? Pobegni z nami v Poreč, 
kjer ne bo manjkalo morskih užitkov, gibanja, 
ustvarjanja, druženja, zabavnih izzivov in pestrih 
večerov. Pridi in doživi nepozabno poletje 
z nami. Program bomo prilagodili različnim 
starostnim skupinam otrok.
teRMin: 08. 07. - 15. 07. 2016 

teen sUMMeR       
Poletje je tu, svet je tvoj in lahko počneš vse 
… no, skoraj vse. :) Čas je za morje, prijatelje, 
druženje, plažo … Čas je za nepozabne teen 
počitnice! Program je namenjen mladostnikom 
višjih razredov OŠ in srednješolcem.
teRMin: 08. 07. - 15. 07. 2016

MoRsKe dogodivŠčine
Vabljeni na plesno, športno in ustvarjalno 
obarvane počitnice, kjer se bomo naučili plesnih 
korakov na najnovejše hite, igrali mnogoboje, 
štafete in še kaj. Ob prehudi vročini bomo v senci 
borovcev tudi kreativni, prstki se bodo preizkusili 
v izdelovanju različnih tehnik, izdelali bodo lahko 
mala darilca zase, prijatelje ali družino.
teRMin: 15. 07. - 22. 07. 2016

KoKtejL ZaBave                  
Poreč diši po zabavi, zato se dobro pripravi. 
Pripravite se vsi, vsi vi prijateljčki. Pohiti, čas 
beži, na zabavo se mudi. Zabava je pač taka, da 
nerada čaka. Program bomo prilagodili različnim 
starostnim skupinam otrok.
teRMin: Termin: 22. 07. - 01. 08. 2016 

vRtiLjaK noRčij
Želiš preizkusiti poreški vrtiljak norčij tudi 
ti? Ponujamo ti veeeelikoooo plavanja, 
pester izbor športnih, ustvarjalnih in različnih 
tematskih iger, nepozabno večerno animacijo 
in nova poznanstva. Pridruži se … vrtoglavo 
super bo! :) Program bomo  prilagodili različnim 
starostnim skupinam otrok.
teRMin: 15. 08. - 22. 08. 2016 

Migaj Z naMi
Ne zdržiš prav dolgo pri miru in čutiš 
neustavljivo željo po gibanju? Pridruži se 
nam in skupaj bomo uživali v morskih 
radostih, gibanju, plesu in po dolgem in 
počez  raziskovali lepote Poreča. Obeta se 
obilo gibanja, zabave radosti ter ustvarjalnih 
aktivnosti. Dolgčas nam zagotovo ne bo!
teRMin: 22. 08. - 29. 08. 2016

dodatna ponudba (velja za vse izmene):
• Izlet u ladjico Aquavision z ogledom morskega 
dna in življenja v morju: 8,00 €
• Discover scuba diving - osnovni tečaj 
potapljanja, ki se izvaja v organizaciji potapljaške-
ga centra (teoretično usposabljanje in potop z 
opremo v nizki vodi (največ 2m): 20,00 €

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

 od 5. leta 
starosti 

dalje



8

ZaMBRatija
Kolonija: najlepše doživetje!

teRMini:
1. izmena: 26.06. - 03.07.2016 (5-12 let) 7 dni
2. izmena: 03.07. - 10.07.2016 (6-15 let) 7 dni
3. izmena: 10.07. - 20.07.2016 (6-15 let) 10 dni – 
    BOOM počitnice!
4. izmena: 20.07. - 30.07.2016 (6-15 let) 10 dni
5. izmena: 30.07. - 09.08.2016 (6-15 let) 10 dni
6. izmena: 09.08. - 19.08.2016 (6-15 let) 10 dni

Prijave in informacije
ZPM Lj. Moste-Polje, www.zpmmoste.net
T: 0820 582 09; E: info@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 
včerajšnjega dne, današnji program, hitra 
pošta, …
Jutranje dejavnosti – šport (turnir v 
nogometu, košarki, odbojki, balinčkanju, 
namiznem 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: Minuta do zmage, 
Zmenkarije, Igre brez meja, Lov na skriti 
zaklad, kviz Moja slovenija, Evrovizija, 
Talenti, Sanjska poroka, kopanje ob 
sončnem zahodu, tematski plesi, disco…. 
Izlet v Umag, Stella Maris – prevoz z 
vlakcem, Savudrija…). 
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, 
košarko, rokomet, odbojko na mivki, mizami za 
namizni tenis, ki 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 40,32 € 57,60 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 57,82 € 82,60 €

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 
Vceraj je bil dan za ljubezen. 
Dopoldne smo jo izkazali do 
nogometa s finalom turnirja, 

nato do vode z vodnimi igrami, 
zaključili pa s porokami <3

8
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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, običaje, arhitekturo, zgodovinske in ostale 
zanimivosti. Doslej smo potovali po Italiji, Danski, 
Švedski, Nemčiji, Franciji, Turčiji, Grčiji, Bolgariji, 
Španiji, Londonu, Nizozemski, Barceloni...  Letos 
ponujamo:

London  (11-17 let)
Si želiš norih dogodivščin? Poleti z nami v vedno 
popularni London, ki je eno najpomembnejših 
središč umetnosti, zabave, gospodarstva, 
izobraževanja, kultur in ponuja nešteto odtenkov 
živahnosti. Mogoče pa ujamemo kakšno slavno 
osebo in naredimo »selfie« katerega nam bodo vsi 
zavidali. Si si že zagotovil mesto na letalu ob oknu?

teRMin: 25. 06. – 30. 06. 2016
cena: 450,00 €

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

Za najstnike, ki si želijo žura, športa, druženja z 
vrstniki, muzike, odbojke, sonca plesa in morda 
tudi prve ljubezni... ;) Kot vedno, bomo poskrbeli za 
varnost in se bomo imeli noro lepo.
Posebnost BOOM počitnic – kasnejše zbujanje, 
večerni plesi in zabave, pogovori o odraščanju, 
ljubezni, odkrivanju talentov in predvsem dobra 
družba: več kot 100 najstnikov in vzgojiteljev-
vzornikov, ki razumejo.
teRMin: 10. 07. - 20. 07. 2016
cena: glej stran 8

 @ZPMMoste 
Na morje zelo rada grem, saj 
kopam se najrajsi, v Zambratiji 
ga zdaj zuram spet, vsako leto 

rajsi! #boom

vaLencija (13 – 17 let)
Če tudi ti sanjaš o sončnem pobegu v tople kraje, 
brez-mejni peščeni plaži, prijaznih ljudeh in dobri 
hrani je Valencia prava izbira. Slovi po City of Arts and 
Sciences, pa vrhunskem Bioparku (s pingvini in levi), 
med drugim je, kot pravo Špansko mesto, seveda 
domovanje nogometa. 

teRMin: 24. 08. – 29. 08. 2016
cena: 450,00 €

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

 Zpm Moste Polje     Mladi in Evropa 
 ZPM Moste    Boom počitnice           

9
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         DrUZInSKa 
letOvanja

novo!!!         DrUZInSKa 
letOvanja
»aKtivne dRUŽinsKe Počitnice na 
MoRjU«
Družinam z otroki ponujamo zanimive in aktivne 
počitnice na morju. Otroci se lahko pridružijo 
sovrstnikom v MINI KLUBU. Na predlog osebnega 
zdravnika se lahko udeležijo zdravstvenega 
letovanja. 
LoKacije: Savudrija, Poreč in Piran. 
cena: odrasli: od 28,00 €  (nočitev z zajtrkom), 
otroci: 28,00 €  (polni penzion), otroci zdravstveno 
letovanje: 3,26 €  (polni penzion), otroci do 3. leta 
starosti brezplačno.

»ŠPoRtni viKend PaKet« (v času 
atP turnirja v Umagu)
Preživite aktivni vikend na morju z uporabo 
športnih igrišč in možnostjo ogleda teniškega 
turnirja v Umagu.
LoKacija in teRMin: Hostel center Savudrija, 
22. 07. - 24. 07. 2016
cena: 50,00 € (2 x nočitev z zajtrkom) 

»dRUŽinsKi enodnevni iZLeti na 
MoRje«
Če bi želeli z družino preživeti dan na morju, 
se nam pridružite. Poskrbeli bomo za avtobusni 
prevoz, prehrano in prijetno družbo. Otroci se 
lahko pridružijo animacijskem programu, ki 
poteka na letovanjih. 
teRMini: 
18. 07. 2016 Savudrija ali Piran
25. 07. 2016 Savudrija ali Piran
04. 08. 2016 Savudrija ali Piran
14. 08. 2016, Savudrija ali Piran
21. 08. 2016, Savudrija ali Piran
cena iZLeta: odrasli: 20,00 €, otroci: 15,00 €, 
otroci do 3 leta brezplačno. Cena vključuje prevoz, 
2 malici in kosilo.  

HoP na MoRje Za en dan
Za vse morske navdušence, ki bi si radi popestrili 
počitniške tedne in za en dan skočili med 
morske valove, obenem pa se zabavali v družbi 
vrstnikov, smo pripravili enodnevne morske 
kopalne izlete, namenjen otrokom od 1. do 9. 
razreda. 
teRMini: 
18. 07. 2016 Savudrija
25. 07. 2016 Savudrija
04. 08. 2016 Savudrija
cena PosaMeZnega iZLeta: 15,00 € 
(vključuje prevoz, vodeno animacijo in strokovno 
spremstvo, 2 malici in kosilo ter zavarovanje).

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

Letovanje: Ljubljana, Ig 140,00 €

Letovanje: druge občine v 
Sloveniji

157,50 €

ceniK:

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

POCItnICe v HrIBIH

11

Migaj ZdRavo Za ZaBavo
Si vedno v pogonu, imaš rad naravo in se rad 
zabavaš s prijatelji? Potem pa se nam pridruži 
ob zabavnih igrah, animacijah ter športnih in 
ustvarjalnih izzivih in se seznani z zdravim 
načinom življenja. Veliko bomo migali in 
zabavno preživeli teden dni poletnih počitnic.
teRMin: 02. 07. - 09. 07. 2016

LaHKiH nog naoKRog
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: 09. 07. - 16. 07. 2016

         DrUZInSKa 
letOvanja

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

Z Žogo aKtivni, niKoLi Pasivni!
Vabljeni na že tradicionalen pestro obarvan športni 
teden v Zgornjih Gorjah, kjer je naša najboljša 
prijateljica žoga in najboljši prijatelj smeh. Ker 
poleti je zelo toplo,  se kopamo na Bledu. Če ne 
greš na morje, se pridi žogat v Gorje!
teRMin: 16. 07. - 23. 07. 2016

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. 
Premagaj strah, da se boš narobe izrazil skupaj z 
nami. Naj angleščina ne bo bav bav, so just say it!
teRMin: 23. 07. - 30. 07. 2016

taBoR ZaBavne RoBotiKe
Vse navdušence robotike vabimo na zabaven in 
poučen tabor. Predhodno znanja s tega področja 
ni potrebno. Otroci bodo uporabljali sistem za 
učenje robotike Lego Mindstorms. Tabor je primer 
za udeležence od 4. do 9. razreda. 
teRMin: 23. 07. – 30. 07. 2016
cena: doplačilo k ceni  letovanja 63,00 €. 

dodatna ponudba (velja za vse termine):
Obisk Dežele pravljic in vožnja z vlakcem: 5,70 €

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. Peli bomo angleške pesmi, se igrali, 
smejali, pisali pisma in se preprosto imeli 
lepo! Starši boste otroka sami pripeljali do 
počitniškega doma, kjer vam bomo predstavili 
program in čudovito okolico.

English speaking camp with rich sport and 
creative program. 
Children will improve their vocabulary with 
simple communication on everyday organised 
sports and creative activities. We will sing 
English songs, write letters, play games, laugh 
and simply have a lot of fun.  We guarantee 
great time! 

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

 Zpm Moste Polje   ZPM Moste          

PočitniŠKi doM viLa ŠUMica, 
KRanjsKa goRa
V Kekčevi deželi Triglavskega narodnega parka 
stoji prijazni Počitniški dom Vila. Oaza miru, lepot, 
prijaznosti, ustrežljivosti, nudi gostom ogromno 
učnih, družabnih, športnih programov vse leto. 
Počitniški dom ima 71 ležišč. Vsaka soba ima 
svojo kopalnico. Hiša ima sobo v kmečkem stilu, 
igralnico, velik večnamenski prostor, zimski vrt… 
Pred hišo so otroška igrala, večnamensko igrišče 
za nogomet, košarko, odbojko…

teRMini: 
Vsi tabori potekajo od nedelje do sobote 
1. termin 03. 07. - 09. 07. 2016 
2. termin 10. 07. - 16. 07. 2016 
3. termin 17. 07. - 23. 07. 2016
4. termin 31. 07. - 06. 08. 2016 
5. termin 07. 08. - 13. 08. 2016 
6. termin 14. 08. - 20. 08. 2016 
7. termin 21. 08. - 27. 08. 2016  

cena: 179,00 €

 @ZPMMoste 
Today we are having an Olympic 

day, in our own way, riding 
horses, supping too, having fun all 

day through :) #KranjskaGora
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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. :)

Počitnice 
v hribih

MontessoRi taBoR
Otroci si v starosti od 5 do 10 let nenehno 
zastavljajo velika vprašanja o svetu in svoji 
vlogi v njem. Na Mostessori taboru, v zavetju 
gora in gozdov, bomo opazovali, poslušali ter 
spoznavali živali in rastline alpskega sveta. Iskali 
bomo zdravilne, strupene, zaščitene rastline. 
Do nekaterih ugotovitev bomo prišli s pomočjo 
fizikalnih in kemijskih poskusov. Poudarek bo 
na samostojnosti otrok, vzpostavljanju zdravih 
medsebojnih odnosov in raznovrstnemu gibanju 
v čudoviti gorski naravi. 

teRMini: 27. 06. - 01. 07. 2016

cena: 189,00 €  (vključen prevoz)

 @ZPMMoste 
If you have a talent, use it in every 

which way possible!« Show and 
tell day :)  #KranjskaGora
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PočitniŠKo vaRstvo

teMatsKa PočitniŠKa vaRstva

teRMin LoKacija inFo

27. 06. – 01. 07.
22. 08. – 31. 08.

OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8, Ljubljana ZPM Lj. Moste-Polje, T: 0820 582 09; E: info@zpmmoste.net

11. 07. – 12. 08. Mladinski dom Jarše, Jarška 44, Ljubljana Mestna ZPM Lj., T: 01/434-03-24; E: info@mzpm-ljubljana.si

08. 08. - 26. 08. OŠ Ledina, Komenskega ulica 19, Ljubljana ZPM Lj.-Center, T: 01/513-26-60; E: zpm.centersiska@gmail.com

08. 08. - 26. 08.  OŠ Danile Kumar, Godeževa 11, Ljubljana ZPM Lj.-Šiška, 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.
cena: brezplačno. Program je sofinanciran iz JR MOL 2016 (Oddelek za 
predšolsko vzgojo in izobraževanje). 
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.
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oPis PRogRaMa teRMin in LoKacija staRost otRoK in cena PRijave in inFo

POČITNIŠKO VARSTVO – Juhu, 
počitnice so tu!
Obiski kulturnih ustanov, zunanjih 
gostov, bazena in še mnogo več. Skozi 
igro, zabavo in delavnice pa bomo vsak 
dan spoznavali drugo deželo.

27. 06. - 01. 07.
04. 07. - 08. 07. 
11. 07. - 15. 07.
od 7.do 16. ure, 
OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce1, Lj.

Od 1. do 5. razreda
Cena: 4,00 €/dan in Urbana
Vključuje prehrano (zajtrk, malica in 
kosilo), organizacijo, animacijo, program 
in vstopnine ter izkušene vzgojitelje.

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

 Zpm Vic Rudnik

KOPALNO POČITNIŠKO VARSTVO 
– Nikoli sam

Poteka skozi cele počitnice. 
Zbor otrok v terminih 
27. 06. - 01. 07. in 22. 08. - 31. 
08. na OŠ Nove Fužine, 
04. 07. - 22. 08. pa na OŠ Ketteja 
in Murna. Dnevno kopanje na 
kopališču Kodeljevo. Prevzem 
otrok v parku Kodeljevo. 

Od 1. do 5. razreda.
Cena: 16,00 €/dan oz. 80,00 €/teden 
Vključuje polno oskrbo z izkušenim 
spremstvom: učenje plavanja, vodenje, 
animacija, varstvo; prehrano (zajtrk, 
malica, kosilo), LPP prevozi in vstopnina ZPM Lj. Moste Polje;

T: 0820 582 09, 
E: info@zpmmoste.net, 
www.zpmmoste.net

 Počitniško varstvo
 Fajn teater

POLETNA GLEDALIŠKA ŠOLA 
»NiJa!«  
Spoznajte veščine odrskega giba, 
osnove improvizacije, odrskih besedil, 
petja, plesa, muzikalnega gledališča… 

04. 07. – 08. 07.
25. 07. – 29. 07.
01. 08. – 05. 08.
08. 08. – 12. 08. 
OŠ Nove Fužine, enkrat tedensko 
se bomo odpravili raziskovat 
gledališče in njegovo zaodrje.

Od 5. do 9. razreda
105,00 €/teden. 
Vključuje prehrano, izkušeno spremstvo 
in izvedbo delavnic. Prijave zbiramo 
do konca maja 2016. Število mest je 
omejeno. Delavnica bo izvedena v 
kolikor bo prijavljenih najmanj 5 otrok.

v ljUBljanI  fUl DOgaja!
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Počitnice v 
Ljubljani

teMatsKa PočitniŠKa vaRstva

v ljUBljanI  fUl DOgaja!
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oPis PRogRaMa teRMin in LoKacija staRost otRoK in cena PRijave in inFo

BE COOL & ROCK ENGLISH 
– Počitniška druženja v angleščini

04. 07. - 08. 07., 
OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11, Lj.
08. 08. - 12. 08., 
OŠ Ledina, Komenskega 19, Lj.
Potekajo od 7. do 16. ure. 

Od 3. do 7. razreda. 
Cena: 95,00 €/teden. 
Vključuje pet dni programa, vstopnine, 
vodeno animacijo in strokovno 
spremstvo, prehrano (malico in kosilo) 
ter zavarovanje. 

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

Z NAmI NA LEPŠE!
– Dnevni izleti po Sloveniji

27. 06. - 01. 07.
04. 07. - 08. 07.
Odhodi ob 7:30, prihodi ob 18:30, 
iz garažne hiše športne dvorane 
Stožice, vhod 5. 

Od 1. do 9. razreda. 
Cena: 95,00 €/teden in doplačilo za 
vstopnine 25,00 €.  Vključuje prevoz, 
vodeno animacijo in strokovno 
spremstvo, prehrano ter zavarovanje.

ZABAVNA ROBOTIKA
Delavnice  robotike za otroke

27. 06. - 01. 07.
22. 08. - 26. 08. 
Potekajo od 9. do 12. ure na SSTS 
Šiška, Litostrojska cesta 51, Lj.

Od 4. do 9. razreda. 
Cena: 100,00 €/teden. Vključuje 
organizacijo in program, strokovno 
vodstvo, nezgodno zavarovanje in DDV.

POLETNE PACKARIJE 
– Ustvarjalne delavnice za otroke

27. 06. – 01. 07.
04. 07. – 08. 07.
11. 07. – 15. 07.
18. 07. – 22. 07.
25. 07. – 29. 07.
Potekajo od 9. do 12. ure,  
ZPM Lj. -Šiška, Trg prekomorskih 
brigad 1, Lj.

Od 1. do 6. razreda. 
Cena: 25,00 €/teden.

POTEPANJA PO LJUBLJANI 
– 4. URNA ZELENO- 
UmETNIŠKA LJUBLJANA
Nabrusi pete in skupaj z nami 
raziskuj ljubljanske  zelene 
površine, njene umetnike in njihov 
vpliv na naše mesto. 

27. 06. - 01. 07.
04. 07. - 08. 07
11. 07. - 15. 07.
18. 07. - 22. 07.
25. 07. - 29. 07.
01. 08. - 05. 08.
08. 08. - 12. 08.
28. 08. - 31. 08.
Potekajo od 9. do 13. ure.
Zbirno mesto: Linhartova 13, Lj.

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

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

OBARVANI KOKTEJL 
USTVARJALNIC
Postani »barmen« barv, gline, 
kolaža in še marsičesa in se to 
zmešaj na likovnih ustvarjalnicah, 
ki potekajo pod vodstvom 
diplomirane likovne pedagoginje.

04. 07. - 08. 07.
11. 07. - 15. 07.
18. 07. - 22. 07.
Potekajo od 9. do 13. ure.
Prostori 0. Art, Miklošičeva 13, Lj.

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

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

22. 08. – 26. 08., od 9. do 13. ure
Mestna ZPM Lj., Linhartova 13, Lj.

Od 12. do 16. leta starosti.
Cena: 50,00 €/teden.

v ljUBljanI  fUl DOgaja!



Pomežik soncu® je akcija, s katero želimo pri Zvezi prijateljev 
mladine Slovenije čim večjemu številu otrok zagotoviti 
brezplačne počitnice. Z vašo pomočjo jim lahko omogočimo 
teden brezskrbnosti, ko razvijajo svoje talente in odkrivajo svoje 
potenciale. Nekateri bodo prvič zaplavali, drugi se prvič hladili ob 
kepici sladoleda.

Sodelujete lahko s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo 
ZPMS5 na 1919 in prispevali boste 5 EUR.

Sredstva lahko nakažete na transakcijski račun Zveze prijateljev 
mladine Slovenije št. SI56 6100 0000 3512 232, ki je odprt pri Delavski 
hranilnici, d.d.. 
Pri tem izpolnite: 
koda namena: CHAR
sklic: SI12 1220160000005
namen: Humanitarni prispevek – Pomežik soncu. 

Več informacij v zvezi z akcijo Pomežik soncu® dobite na www.zpms.si. 
Pišite nam na info@zpms.si ali nas pokličite na: 01/ 2396 720.  

  Darja Groznik
  Predsednica ZPMS

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

Omogočimo počitnice vsem otrokom


