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Počitnice in dejavnosti 2015

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: info@zpmvic.si
www.zpmvic.si

 Zpm Vic Rudnik

Mestna ZPM Lj. 
Linhartova 13, 1000 Lj.
T: 01/230-29-31; 01/434-03-24
E: info@mzpm-ljubljana.si 
www.mzpm-ljubljana.si

ZDravStvenO 
letOvanje

ZDravStvenO 
letOvanje

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 otroku in mladini prijazne 
počitniške aktivnosti. Predstavljamo 
vam pestro in bogato ponudbo letovanj 
in dejavnosti za otroke ter mladino v 
poletnih počitnicah 2015. Otroci in mladi 
se lahko vključijo tudi v zdravstvena 
letovanja na morju ali v hribih.

KaZaLo

ZDRAVSTVENO LETOVANJE  str. 3

POČITNICE NA MORJU str. 4 - 8

MLADOSTNIKI  str. 9

POČITNICE V HRIBIH str. 10 - 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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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. 
mladostnikov 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, 
Domžale, Horjul, Ig, Kamnik, Komenda, 
Ljubljana, Log – Dragomer, Lukovica, 
Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, 
Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. 

cena ZdRavstvenega Letovanja

ZDravStvenO 
letOvanje

ZDravStvenO 
letOvanje

POMEMBNE INFORMACIJE 
O ZDRAVSTVENEM 

LETOVANJU NA MORJU ALI 
V HRIBIH. 

Vrsta letovanja: 7 dni brez 
prevoza

10 dni brez 
prevoza

13 dni brez 
prevoza

14 dni brez 
prevoza

Zdravstveno letovanje: 
Ljubljana, Ig

24,50 € 35,00 € 45,50 € 49,00 €

Zdravstveno letovanje:  
druge občine s seznama 

42,00 € 60,00 € 78,00 € 84,00 €
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PacUg 
pri Portorožu

V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.

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

 Zpm Vic Rudnik

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 49,50 € 60,00 €
Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 67,00 € 85,00 €
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«: 
1. izmena, 2. 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 €

 novo! 
od 5 do 
16 let

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 03. 07. – 13. 07. 2015
2. izmena 13. 07. – 23. 07. 2015 
3. izmena 30. 07. – 09. 08. 2015 
4. izmena 09. 08. – 19. 08. 2015 
5. izmena 19. 08. – 26. 08. 2015   

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. Tečaji jadranja se bodo izvajali, če bo v 
posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok. 

teRMini tečaja jadanja: 
1. izmena, 2. izmena  in 4. izmena

cena tečaja: 65,00 €

POCItnICe na MOrjU
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V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.
V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 49,50 € 60,00 €
Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 67,00 € 85,00 €
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

čaRoBno MoRsKo KRaLjevstvo
Za vse raziskovalne navdušence  in 
radovedneže smo pripravili raznolike 
raziskovalne ustvarjalnice, kjer bomo
odkrivali lepote morskega sveta, spoznali 
potapljača, uganjali morske vragolije in se 
zabavali v družbi prijateljev.
teRMin: 13. 08. – 23. 08. 2015

Mi gReMo Pa na MoRje
Ali uživaš v morskih radostih, se družiš z vrstniki 
in spoznavaš svoje še neodkrite talente? Potem 
se pridruži naši ekipi, ki bo raziskovala, obiskala 
akvarij, detektivsko vohljala, picassojsko 
ustvarjala, športala in na koncu še na ladjico 
skočila, da ušpiči še kakšno gusarsko :)
teRMin: 23. 08. - 30. 08. 2015

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

PiRansKa sKRivnost
Pridruži se skrivnim članom, zaprisezi tajno 
zaprisego, sodeluj v skrivnostnih igrah, s prijatelji 
iznajdi skrivno govorico ter skrivne gibe in razišči 
starodavno morsko skrivnost.
teRMin: 10. 07. – 17. 07. 2015

MoRsKa siMFonija
Prepusti se krilom melodij in potuj skozi glasbeni 
čas, podoživi stare in spoznaj nove ritme, pobrenkaj 
na kitaro ali tamburico, sprehodi prste po električni 
klaviaturi ali pa naredi svoj glasbeni inštrument in 
ustvari svoj komad v čarobnih tonih morske simfonije.
teRMin: 17. 07. – 24. 07. 2015 

PiRansKi KaRnevaL
Glasba, ples in maske bodo prevladovale v tednu, 
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 spostili.
teRMin: 24. 07. – 03. 08. 2015

Heja Ho, gUsaRji v PiRan 
PRiHajajo!
Pridruži se gusarskim dogodivščinam, ki bodo 
prepletene z gusarskimi biksarijami, gusarskimi 
igrami  ter ustvarjalnicami, seveda pa se bomo 
podali tudi v lov za zakladom, ki ga je nekoč davno 
nekje v Piranu skril zloglasni gusarski kapitan Piranja. 

teRMin: 03. 08. – 13. 08. 2015

POCItnICe na MOrjU
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ReKoRdoManija
Za vse, ki radi počitnice preživljate aktivno in
ustvarjalno, smo pripravili izmeno polno 
športnih, raziskovalnih in kreativnih izzivov,kjer 
bomo skušali doseči čim več rekordov,  
poskrbeli pa bomo tudi za krepitev smejalnih 
mišic ob zabavnih prireditvah z obilo glasbe in 
plesa.
teRMin: 04. 07. – 14. 07. 2015

savUdRiji se MeŠa 
od gLasBe in PLesa
Letošnji julij bo Savudrijo pretresel cunami plesa 
in glasbe. Dnevi in večeri bodo minevali
ekspresno v ritmu vaših najljubših hitov. Izbirali
bomo najboljše plesalce in plesalke, DJ-e ter
glasbenike, ki bodo tvorili skupino
za glavni nastop na ulicah Umaga. Naužijte se
morja, sonca, glasbe in plesa  v odlični
družbi!
teRMina: 14. 07. – 24. 07. 2015 
   14. 07. – 27. 07. 2015

MoRsKa PUstoLovŠčina 
Podali se bomo na morsko pustolovščino 
in raziskovali v okolici stare Savudrije ter 
savudrijskega svetilnika, uživali v raznovrstnih 
športnih aktivnostih in kreativnih ustvarjalnih 
delavnicah, vsak večer pa se bomo sprostili 
in nasmejali ob zabavnih prireditvah, glasbi in 
plesu. 
teRMin: 24. 07. – 03. 08. 2015 

enigMaRiUM
Savudrija je polna skrivnosti in nerazrešenih
ugank, ki čakajo, da jih to poletje  bistroumne 
glave razvozlajo. Seveda pa ne  bomo 
migali samo z možgani, saj bodo dnevi 
obilno popestreni s športom,  kreativnimi in 
ustvarjalnimi delavnicami ter z glasbo, zabavo 
in plesom.
teRMin: 31. 07. – 13. 08. 2015 
 03. 08. – 13. 08. 2015

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.
teRMina: 31. 07. – 13. 08. 2015 
   03. 08. – 13. 08. 2015

savUdRijsKi aRt Fest 
Za vse, ki poleg uživanja v morskih radostih tudi 
veliko ustvarjate in se umetniško izražate :)
Sprostite svojo umetniško žilico in obogatite 
počitnice s svojimi umetniškimi kreacijami na 
edinstvenem poletnem art festu!  
teRMin: 13. 08 – 23. 08. 2015

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

HosteL centeR
savudrija

V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni 13 dni 14 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 49,50 € 60,00 € 70,50 € 74,00 €

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

67,00 € 85,00 € 103,00 € 109,00 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: 
Ljubljana, Ig

213,50 € 305,00 € 389,00 € 417,00 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: 
druge občine v Sloveniji

231,00 € 330,00 € 421,50 € 452,00 €

ceniK:
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V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.

ceniK:

sanjsKe Počitnice
Se želite udeležiti sanjskih počitnic,
kjer boste lahko stkali nove prijateljske vezi,
se zabavali in plesali ob najboljši glasbi, 
športali, uživali v morskih pustolovščinah,
ustvarjali, tekmovali v različnih igrah
s celega sveta,  mogoče celo našli skriti
zaklad? Pridružite se nam na počitnicah, kjer bo 
delček svojih sanj lahko uresničil prav vsak!
teRMin: 03. 08. – 13. 08. 2015   

vRtiLjaK noRčij
Želiš preizkusiti poreški vrtiljak norčij tudi 
ti? Ponujamo ti veeeeelikoooo plavanja, 
različnih iger ob/v vodi, pester izbor športnih, 
ustvarjalnih, didaktičnih iger, zabavno večerno 
animacijo in nova poznanstva. Pridruži se! 
Vrtoglavo super bo!
teRMin: 13. 08. – 23. 08. 2015

teen sUMMeR
Keep calm and join summer teen party! 
Peace. Love. Action. Music. Boys. Girls. 
Friends. Parents. Fun-do! Join us! :) Program je 
namenjen mladostnikom višjih razredov OŠ  ter 
srednješolcem.
teRMin: 13. 08. – 23. 08. 2015

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

PoReŠKi MiKsatLon   
Počitnice bomo začeli s pestrim in aktivnim 
tednom, v katerem se bo zvrstila mešanica 
zabavnih, družabnih, raziskovalnih, ustvarjalnih 
in športnih izzivov, ob katerih se bomo 
nasmejali in sprostili.
teRMin: 26. 06. – 03. 07. 2015

MoRsKi ciRKUs
Če te veselijo cirkuške vragolije, se nam
pridruži v vrtenju obročev, žongliranju, hoji po 
vrvi, plesu s trakovi, obenem pa uživaj v morju 
in soncu ter ustvarjalnih aktivnostih. Dolgačas
nam zagotovo ne bo!
teRMin: 03. 07. – 10. 07. 2015

PoLetne vRagoLije
Počitnice so najboljši čas za druženje v
Poreču, kjer bomo odkrivali zaklade tega
poletja. Ne bo manjkalo druženja, smeha,
morskih vragolij in novih prijateljstev. Pridruži
se edinstveni avanturi, ki ti bo še dolgo ostala v 
spominu :)
teRMin: 10. 07. – 17. 07. 2015

PoteP v deŽeLo PLesa 
in gLasBe
Potrebuješ veliko gibanja in obožuješ glasbo? 
Razmigaj se ob raznovrstnih športnih igrah, 
obenem  pa spoznaj različne zvrsti plesa in 
glasbe ter se prepusti uživanciji na morskem 
zraku v družbi novih prijateljev.
teRMin: 24. 07. – 03. 08. 2015

HosteL ŠiŠKa PoReč
Špadiči

V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 49,50 € 60,00 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 67,00 € 85,00 €

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

Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 231,00 € 330,00 €
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ZaMBRatija
Kolonija: najlepše doživetje!

teRMini:
1. izmena: 27. 06. – 04. 07. 2015 (5 -12 let)
2. izmena: 04. 07. – 11. 07. 2015
3. izmena: 11. 07. – 21. 07. 2015 (Boom     
    počitnice – za mladostnike 13 – 17 let)
4. izmena: 21. 07. – 31. 07. 2015 
5. izmena: 31. 07. – 10. 08. 2015 (Avtobus sreče)
6. izmena: 10. 08. – 20. 08. 2015

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:

V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.

Vrsta letovanja: 7 dni 10 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 49,50 € 60,00 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 67,00 € 85,00 €

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:

BooM Počitnice: 
letovanja za mladostnike (13-17 let)
Za najstnike, ki si želijo žura, športa, druženja z 
vrstniki, sladoleda, muzike, odbojke toboganov, 
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: 11. 07. – 21. 07. 2015

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

8
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»oMogočiMo sanje!« 
(tabori za nadarjene)

MLadi in evRoPa (13-17 let): 
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 ...  Letos ponujamo:

BaRceLona – MonaKo – nica 
Ogledali si bomo Gaudijevo mojstrovino Sagrada 
Familia in park Güell, se sprehodili po znameniti 
Rambli, obiskali »Aquarium  Barcelona«, ki je eden 
izmed največjih akvarijev na svetu z 11000 morskimi 
živalmi. Nepozaben bo še sprehod skozi 80m dolg 
stekleni tunel. Na gradu La Tordera se bomo igrali 
viteške igre, jedli v srednjeveškem stilu brez pribora 
(z rokami) in poskušali zaplesati flamenko. Ustavili 
se bomo v kneževini Monaco (druga najmanjša 
in najgosteje naseljena država), si ogledali knežno 
palačo, katedralo in slavne igralnice. V Franciji bomo 
spoznali pokrajino Provanso  in mondeno letovišče 
Nico, kjer bomo prenočili ter se v večernih urah 
pomešali med množico turistov. Seveda pa ne bo 
manjkalo celodnevne zabave v zabaviščnem parku 
»PortAventura Park«, ki navdušuje s tematskimi 
parki in adrenalinskimi vožnjami z vlakci. 
Mladi bodo deležni vodenja, številnih animacij, 
športnih igre in zabave.

teRMin: 02. 08. – 09. 08. 2015
cena: 430,00 € (doplačilo za vstopnino 
v PortAventura Park 28,00 €) 

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          

MlaDOStnIKIMlaDOStnIKI

V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.

Tabori za nadarjene otroke in mlade, so 
namenjeni vsem vedoželjnim otrokom in mladim 
od 6. do 9. razreda, ki so bili v preteklosti že 
identificirani kot nadarjeni. So tematsko razdeljeni 
in namenjeni točno določenemu področju. 
Vodijo jih strokovni izvajalci, ki so specialisti na 
omenjenih področjih in imajo bogate izkušnje 
in ustrezna znanja z delom z nadarjenimi otroki. 
Tabore izvajamo v sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Maribor. Otrokom iz cele Slovenije bomo 
pričarali ustvarjalne počitnice, ki poleg zabave in 
druženja z vrstniki nudijo še bogata in poglobljena 
znanja na omenjenih področjih. 
Predvideni tabori so:

KReativna angLeŠčina  
teRMin: 30. 06. – 05. 07. 2015
LoKacija: VIRC (Vzgojno izobraževalno 
rekreacijski center) Poreč
cena: 185,00 € * 

LiKovni taBoR  
teRMin: 01. 07. – 05. 07. 2015 
LoKacija: DOM MILOŠA ZIDANŠKA, POHORJE
cena: 98,00 € (udeležba nad 25), 114,00 €
(udeležba do 20), 125,00 € (udeležba do 15)* 

PLesno gLasBeni taBoR 
teRMin: 14. 08. – 18. 08. 2015 
LoKacija: VIRC (Vzgojno izobraževalno 
rekreacijski center) Poreč
cena: 152,00 € *
* Za socialno ogrožene otroke MOL so tabori 
brezplačni. Program je sofinanciran iz JR MOL 2015 
(Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.) 
Število mest je omejeno.

Prijave in informacije za vse tabore:
ZPM Lj. –Center in ZPM Lj. -Šiška
T: 01/513-26-60; E: zpm.centersiska@gmail.com  

9
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doM na gLavi — sRednji vRH 
nad gozdom Martuljkom

BeLive = Be (pokaži) + Live (udejanji)
Tvoj uspeh v življenju je mnogokrat odvisen od 
tvojega načina delovanja v družbi, ki te obkroža. 
Poznati drugega v tej družbi je modrost, poznati 
samega sebe pa vrhovna modrost. Pridruži se 
nam tudi ti in spoznaj življenjske veščine, ki 
te bodo pripeljale na pot, ki jo vidiš ali jo želiš 
videti pred seboj.
teRMin: 27. 06. – 04. 7. 2015

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: 04. 07. – 11. 07. 2015

HoKUs PoKUs Počitnice
Si ljubitelj čarovnških prigod? Potem se nam 
pridruži in skupaj bomo odkrivali skrivnosti 
sveta magije. Spremenili se bomo v čarovnice 
in čarovnike, tekmovali v čarovniških izzivih, 
sprostili domišljijo ob čarovniških  ustvarjalnicah 
in znoreli ob čarovniških športih,  seveda pa si 
bomo pričarali tudi poln kotel smeha in zabave.
teRMin: 16. 08. – 23. 08. 2015

PoLetiMo Med ZveZde
Pridruži se nam v tednu raziskovanja skrivnosti 
vesolja. Odpravili se bomo na vesoljsko 
popotovanje in spoznavali planete. Opazovali 
bomo nočno nebo ter se učili orientacije 
in branja zvezdne karte, se preizkusili v 
astroveščinah ter kreativnih vesoljskih izzivih 
in kdo ve, mogoče srečamo tudi kake nove 
vesoljske prijatelje ;)
teRMin: 23. 08. – 30. 08. 2015

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

Vrsta letovanja: 7 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 32,00 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 49,50 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 182,00 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 199,50 €

ceniK:

V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.

POCItnICe v HrIBIH
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doM eMavs
Zgornje gorje pri Bledu

Z Žogo aKtivni, niKoLi Pasivni!
Tradicionalno pestro obarvan športni teden 
v Zgornjih Gorjah, kjer je naša najboljša 
prijateljica žoga in najboljši prijatelj smeh. V 
športnem tednu spoznavamo in uživamo v 
različnih športih in športnih igrah, hodimo po 
vrvi, spoznavamo prečudovito okolico in njene 
naravne lepote, ustvarjamo, plešemo in se 
zabavamo. Ker poleti je zelo toplo, tudi na 
Bledu mi se kopamo. Če ne greš na morje, se 
pridi žogat v Gorje!
teRMin: 11. 07. – 18. 07. 2015 

eKo - enostavno KReativno 
osveŽiLno 
Rad(a) sproščaš svojo domišljijo z barvami, se 
družiš s prijatelji, ustvarjaš v gozdu z naravnimi 
materiali ali poješ s kitaro ob ognju? Z nami 
lahko počneš vse to, zraven pa se še preizkusiš 
v gledališču, ustvarjanju škratovskih hišic, 
cirkuških trikih, land artu, oblikovanju slame 
in gline, bodypaintingu, skupinskih mandalah, 
plesih, jogi, kreativnem kosilu, taborniških 
veščinah, lovu na skriti zaklad in spoznaš nove 
prijatelje ter se nadihaš svežega zraka. Pridi in 
ustvarjaj z nami v naravi :)
teRMin: 18. 07. – 25. 07. 2015

Vrsta letovanja: 7 dni

Zdravstveno letovanje: Ljubljana, Ig 32,00 €

Zdravstveno letovanje: druge občine s seznama (str. 3) 49,50 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: Ljubljana, Ig 182,00 €

Letovanje brez zdravstvenega predloga: druge občine v Sloveniji 199,50 €

ceniK:

V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV. V CENE LETOVANJ SO VKLJUČENI STROŠKI PREVOZOV.

LaHKiH nog naoKRog
Pridruži se nam ob raznih športnih igrah, 
ustvarjalnih in raziskovalnih izzivih, 
spretnostnih preizkušnjah ter kreativnih 
skokih v Blejsko jezero. Veliko bomo migali, 
raziskovali in občudovali naravo okrog nas. 
Zvečer bomo skupaj izdelali kres in se naučili 
veščin preživetja v naravi. Aktivne počitnice so 
zakon, zato pridi z nami lahkih nog naokrog!
teRMin: 25. 07. – 01. 08. 2015

jUst saY it!
Sporazumevajmo se po angleško, bodimo 
aktivni in raziskujmo jezik preko plesnih,  
športnih, ustvarjalnih in raziskovalnih 
aktivnosti na svežem gorskem zraku v prelepi 
okolici Bleda. Premagajmo strah, da se bomo 
narobe izrazili in brez zadržkov povejmo, kar 
želimo sporočiti. Naj konverzacija v angleščini 
ne bo bav bav, so just say it!

teRMin: 01. 08. – 08. 08. 2015

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

POCItnICe v HrIBIH
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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: 28. 06. – 04. 07. 2015
2. termin: 11. 07. - 17. 07. 2015
3. termin: 02. 08. – 08. 08. 2015
4. termin: 09. 08. – 15. 08. 2015
5. termin: 16. 08. – 22. 08. 2015
6. termin: 23. 08. – 29. 08. 2015 

cena: 179,00 €
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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, jahanje, 
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)

Počitnice 
v hribih

PRogRaM Bodo PoPestRiLi:
Konjeniška Zveza slovenije - v avgustu nas 
bodo spremljali konji (z vaditelji jahanja), jahanje, 
nega konj, dnevno druženje
nogometna Zveza slovenije – v juliju obisk 
trenerjev, nogometašev, organiziran trening
nogometni klub olimpija – v juliju obisk 
nogometašev in prikaz trikov
znane osebnosti iz sveta filma, gledališča, 
športa in znanosti

MontessoRi taBoR
Otrok v obdobju od 5 do 10 let si nenehno 
zastavlja velika vprašanja o svetu in svoji vlogi 
v njem. Letošnja rdeča nit Montessori tabora 
bo naravoslovje. Opazovali in spoznavali bomo 
živali in rastline alpskega sveta. Ugotavljali 
bomo, da človek živi v sožitju z naravo in da 
je za to odgovoren prav vsak od nas. Iskali 
bomo zdravilne, strupene, zaščitene rastline. 
Se naučili delati herbarij. Opazovali in poslušali 
živali. Ugotavljali, zakaj so nekatere vrste že 
ogrožene. Do nekaterih ugotovitev bomo prišli s 
pomočjo fizikalnih in kemijskih poskusov. Poleg 
naravoslovnih delavnic, bo možnost delavnice, 
kako preživeti v naravi, umetniške in rokodelske 
delavnice. Poudarek bo na samostojnosti, 
vzpostavljanju zdravih medsebojnih odnosov in 
raznovrstnem gibanju v čudoviti gorski naravi.

teRMini: 06. 07. - 11. 07. 2015

cena: 179,00 € z avtobusnim prevozom do 
počitniškega doma in nazaj
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teRMin LoKacija inFo

29. 06. – 17. 07. OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1,
Ljubljana

ZPM Lj. Vič-Rudnik
T: 01/252-79-12; E: info@zpmvic.si

13. 07. – 14. 08. Mladinski dom Jarše, Jarška 44,
Ljubljana

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

10. 08. – 28. 08. OŠ Poljane, Zemljemerska 7,
Ljubljana

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

10. 08. – 28. 08. OŠ Danile Kumar, Godeževa 11, 
Ljubljana

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

26. 06. – 10.07.
24. 08. – 28. 08. 

OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8, 
Ljubljana

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

v ljUBljanI  fUll DOgaja!
PoLetno 
počitniško varstvo

Program je namenjen otrokom od 1. do 
5. razreda OŠ in ne zajema le varstva 
s prehrano, ampak kar se da zabavno 
preživljanje počitnic z raznovrstnimi 
kreativnimi dejavnostmi. V dopoldanskem 
času so organizirane aktivnosti zunaj šole 
(obiski kulturnih ustanov, športne dejavnosti, 
obiski bazena ipd.), v popoldanskem času  
pa so otrokom na voljo različne ustvarjalne, 
družabne, športne in animacijske dejavnosti. 
teRMini: vsak delovni dan od 7. do 16. ure.
cena: brezplačno. Program je sofinanciran iz 
JR MOL 2015 (Oddelek za predšolsko vzgojo 
in izobraževanje). 

Opomba: Celodnevno počitniško varstvo 
bo organizirano, če bo prijavljenih vsaj 15 
otrok. V primeru manjšega števila otrok se 
počitniško varstvo združuje na eno izmed 
lokacij izvajanja varstva.
Število mest je omejeno, zato je mogoča 
prijava otrok najkasneje do 5 delovnih dni 
pred izvedbo posameznega termina varstva 
oz. do zasedbe prostih mest.

v ljUBljanI  fUll DOgaja!

1414

niKoLi saM na PočitnicaH - 
Kopalno počitniško varstvo 
LoKacije: OŠ Ketteja in Murna, OŠ Nove Fužine 
in po Sloveniji - celodnevni počitniški izleti 
ob sredah (predvidoma terme po Sloveniji, 
Strunjan, kopališče Višnja Gora…). 
teRMin: cele počitnice, 29. 06. - 29. 08. 2015. 
cena: 14,00 € na dan. Vključuje polno oskrbo 
z izkušenim spremstvom: učenje plavanja, 
vodenje, animacija, varstvo; prehrano: zajtrk, 
malica, kosilo; LPP prevozi, vstopnine – kopališče 
KODELJEVO…). 

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

 Zpm Počitniško Varstvo
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Počitnice v 
Ljubljaniv ljUBljanI  fUll DOgaja!

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. Vsi odhodi bodo ob 7:30, prihodi 
ob 18:30, iz garažne hiše športne dvorane 
Stožice, vhod št. 5, v naslednjih teRMiniH:
14. 07. 2015 Savudrija
16. 07. 2015 Piran
13. 08. 2015 Savudrija
Število mest je omejeno, izlet pa bo organiziran, 
v kolikor bo prijavljenih najmanj 15 otrok.

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

4-URna PotePanja Po LjUBLjani – 
eMona 2000
 Si želiš spoznati Ljubljano iz novega zornega 
kota? Potem se nam pridruži! Spoznali 
se bomo s koliščarji, arheološkimi parki, 
mestnimi trgi, Ljubljanskim gradom ipd. 
Vse to pa bodo spremljale različne igre in 
delavnice. Prijave se zbirajo do 8 dni pred 
izvedbo programa v želenem terminu. V 
primeru premalo prijavljenih otrok je lahko 
tedenski termin potepanj odpovedan.
teRMini:
vsak teden, 29. 06. – 28. 08. 2015, od 9. do 13. 
cena: 30,00 € na teden

v ljUBljanI  fUll DOgaja!

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

sKoZi Moje oči – Foto tečaj
Pridruži nam se na tedenskem tečaju 
fotografije in obarvaj svoje misli. Namenjeno 
mladostnikom od 7. do 9. razreda OŠ. Število 
mest je omejeno. Pridružujemo si pravico, da 
v primeru premalo prijavljenih otrok, program 
odpovemo.
teRMin: 24. 08. – 28. 08. 2015, od 9. do 13. ure
LoKacija: Mesta ZPM Lj., Linhartova 13, Lj.
cena: 50,00 € na teden

1515

oBaRvani KoKtejL UstvaRjaLnic
Te veseli risanje, slikanje, kiparjenje, 
likovno ustvarjanje? Potem nam se pridruži 
na letošnjem koktejlu tedenskih likovnih 
ustvarjalnic. Namenjene so otrokom od 1. do 
5. razreda OŠ.
Prijave se zbirajo do 8 dni pred izvedbo 
delavnic v želenem terminu, število mest je 
omejeno.

teRMini:
od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure v 
tednih 13. 07. - 31. 07. 2015

cena: 35,00 € na teden.

LoKaciji iZvedBe: MD Jarše, Jarška 44, Lj. 
in/ali MZPM, Linhartova 13, Lj.

UstvaRjaj, giBaj in RaZisKUj! 
So počitniški dnevi dolgi, včasih dolgočasni 
brez družbe vrstnikov ter vse preveč zapolnjeni 
z gledanjem televizije in posedanjem pred 
računalniki? Prekinite dolgčas in se nam 
pridružite. Če radi ustvarjate, se gibate, vas 
zanima raziskovanje, vas vabimo na zabavno 
preživljanje počitnic v družbi sovrstnikov. Vsak 
dan bomo obarvali po svoje, bo pa zagotovo 
ustvarjalno, gibalno in raziskovalno! Namenjeno 
otrokom in mladim od 6. do 9. razreda iz MOL.
teRMin: 10. 08. – 21. 08. 2015, od 9. do 15. ure.
LoKacija: OŠ Poljane, Zemljemerska 7, Lj.
cena 70,00 € na teden. Cena vključuje kosilo 
in sadje, program, material za delavnice, 
zavarovanje in vstopnine. Število mest je 
omejeno.

Prijave in informacije:
ZPM Lj. –Center in ZPM Lj. –Šiška
T: 01/513-26-60
E: zpm.centersiska@gmail.com 



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 tudi prek položnice, ki jo najdete v 
brošuri.

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

Omogočimo počitnice vsem otrokom


