
 

Pocitnice 2018
ZA OTROKE IN MLADE



 

PIRANSKI IZZIV 
Za vse, ki radi počitnice preživljate aktivno in ustvar-
jalno hkrati, smo pripravili raznovrsten program, kjer 
bomo s skupnimi močmi poskušali doseči čim več 
izzivov. Čaka nas pestro, aktivno in ustvarjalno družen-
je, polno športnih, raziskovalnih in kreativnih izzivov, 
seveda pa bomo poskrbeli tudi za krepitev smejalnih 
ter ostalih mišic ob zabavnih animacijah in prireditvah 
z obilo zabave in izzivov.
Termin: 27. 07. – 06. 08. 2018

Zdravstveno letovanje 
DOMŽALE

Spoštovani otroci in mladi, 
starši, stari starši in vsi 
ostali prijatelji mladine!

v sodelovanju z 

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?
Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oz. 
mladostnik med 5. in 19. letom starosti, če je bil v 
času od preteklega razpisa (od 25. 2. 2017 do 16. 2. 
2018) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni 
karton) ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je 
to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. Pravico do 
zdravstvenega letovanja v organizaciji ZPM Domžale 
lahko uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim 
bivališčem v občinah Domžale, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Trzin.

MOŽNOST LETOVANJA V PIRANU BREZ ZDRAVSTVENEGA 
PREDLOGA Z ODHODOM IZ LJUBLJANE TUDI V TERMINIH:
23. 06. - 30. 06. 2018
30. 06. - 07. 07. 2018
07. 07. - 17. 07.2018
17. 07. - 27. 07. 2018
06. 08. - 16. 08. 2018
26. 08. - 02. 09. 2018

Dom pod obzidjem
PIRAN

www.zavod-zlro.si 
 zlRo - savudRIja, GoRje, 

PIRAN, POREČ, SREDNJI VRH

Pred vami je zanimiva ponudba letovanj za otroke ter 
mladino, ki jih bo organizirala Zveza prijateljev mladine 
Domžale v poletnih počitnicah 2018. Skupaj v sodelovanju 
z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok bomo izvajali 
zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave 
počitniške aktivnosti namenjene otrokom in mladim. Otroci 
bodo na naših letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v 
družbi sovrstnikov in izkušenih mentorjev. 

V času poletnih počitnic bo na voljo več terminov s pestrimi 
počitniškimi programi tako na morju kot v hribih, in sicer 
v Piranu, Poreču, Savudriji in Umagu, Zgornjih Gorjah pri 
Bledu ter na Srednjem vrhu nad Gozdom Martuljkom.

Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno 
indikacijo. Zveza prijateljev mladine Domžale v času poletnih 
počitnic 2018 organizira zdravstvena letovanja za otroke in 
mlade občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. 
Več informacij o izmenah, v katerih so zdravstvena letovanja 
z organiziranim prevozom iz Domžal za otroke in mlade, je 
na naslednjih straneh brošure.

Cenik letovanj poletje 2018:
Vrsta letovanja   
Zdravstveno letovanje na morju 
Letovanje brez zdravstvenega 
predloga na morju   
Letovanje brez zdravstvenega 
predloga v hribih 
 
V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, 
spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

10 dni
69,90 €

 
330,00 €

   
- - - 

7 dni
48,93 €

 
231,00 €

   
157,50 €

Zdravstveno letovanje 
DOMŽALE

PIRANSKA SKRIVNOST  
Piran je staro mesto, polno ugank, ki so še vedno 
nerazrešene in čakajo na bistroumne nodobudne 
glave, da jih razvozlajo, zato hitro pripravi svoj 
raziskovalski kovček in povečevalno steklo ter se 
pridruži razkrivanju piranske skrivnosti. 
Termin: 16. 08. - 26. 08. 2018



Hostel Bežigrad
UMAg

TAJNO MORSKO DRUŠTVO  
V Umagu obstaja Tajno morsko društvo. 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: 20. 07. - 27. 07. 2018

Zdravstveno letovanje 
DOMŽALE

MOŽNOST LETOVANJA V UMAGU BREZ 
ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA Z ODHODOM IZ 
LJUBLJANE TUDI V TERMINIH:
28. 07. - 06. 08. 2018
16. 08. – 26. 08. 2018

Hostel Šiška Porec
Špadiči

Programi so 
namenjeni mlajšim 

otrokom ter prav tako 
starejšim.

REKORDOMANIJA
Za vse, ki radi počitnice preživljate aktivno in ustvarjal-
no, smo pripravili izmeno polno športnih, raziskoval-
nih 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: 30. 06. - 07. 07. 2018

Zdravstveno letovanje 
DOMŽALE

MOŽNOST LETOVANJA V POREČU 
BREZ ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA 
Z ODHODOM IZ LJUBLJANE TUDI V 
TERMINIH:
23. 06. - 30. 07. 2018
07. 07. - 14. 07. 2018
14. 07. - 21. 07. 2018
21. 07. - 28. 07. 2018

04. 08. - 14. 08. 2018
14. 08. - 24. 08. 2018
24. 08. - 31. 08. 2018



Hostel Center
SAVUDRIJA

ŽOGA JE SVETOVNA  
Za vse ljubitelje športa smo pripravili pester izbor 
športnih iger, v katerih bosta imela glavno vlogo 
nogomet in svetovno prvenstvo v Rusiji. S skupnimi 
močmi bomo iznašli tudi nove žogoigre in izvedli 
vsežogasti turnir, poleg tega pa bo na voljo široka 
paleta ustvarjanja, raziskovanja, glasbe, plesa in 
zabavnega druženja.
TERMIN: 07. 07. - 17. 07. 2018

ŠPORT JE ZAKON! 
Za vse aktivne, ki ne morete mirovati in imate neus-
tavljivo željo po gibanju, smo pripravili raznovrsten 
program športnih aktivnosti in turnirjev, kjer se boste 
razigrali in znoreli.  Za popolni pregon dolgčasa pa 
bomo poskrbeli s top ustvarjalnicami, sprostilnicami, 
druženjem, zabavo in plesom.
TERMIN: 06. 08. – 16. 08. 2018

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 zabavo! Program je namenjen učencem višjih razre-
dov osnovne šole in srednješolcem, za katere bodo naši 
top animatorji pripravili nepozabne teen počitnice.
TERMIN: 06. 08. - 16. 08. 2018

Zdravstveno letovanje 
DOMŽALE

MOŽNOST LETOVANJA V SAVUDRIJI BREZ 
ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA Z ODHODOM IZ 
LJUBLJANE TUDI V TERMINIH
17. 07. - 27. 07. 2018
27. 07. - 06. 08. 2018
16. 08. - 26. 08. 2018

Dom Emavs
ZgORNJE gORJE PRI BLEDU

Dom na glavi
SREDNJI VRh NAD gOZDOM MARTULJKOM

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: 07. 07. – 14. 07. 2018

GORSKI FOTO UTRIP
Vsi fotonavdušenci, pozor! Pripravili smo tabor,  kjer 
se boste podrobno seznanili s fotoaparatom in po- 
stopkom 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 perspekti-
vo in  posneli kratek foto-film, za zaključek pa bomo 
priredili gala foto razstavo.  
TERMIN: 14. 07. – 21. 07. 2018

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 astron-
omskimi 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

Nastanitev: 
80 ležišč v 

večposteljnih 
sobah (pogradi) 

z etažnimi 
kopalnicami.

Nastanitev: 
65 ležišč v 

večposteljnih sobah 
(pogradi) z etažnimi 

kopalnicami.



 

Kako poteka prijava na letovanje?

1. Izpolnite prijavnico, ki jo dobite na ZPM Domžale 
(uradne ure vsako sredo od 16h do 18h) oziroma 
na spletni strani ZPM Domžale www.zpm-
domzale.si. Prijavnico je potrebno obvezno 
izpolniti in dostaviti na ZPM Domžale (po redni 
pošti ali pa po e-pošti).

2. V primeru, da boste uveljavljali subvencijo ZZZS 
(zdravstveno letovanje), je potrebno pridobiti 
Zdravstveni predlog za višinsko ali obmorsko 
letovanje pri osebnem zdravniku otroka oz. 
mladostnika. Prvo stran predloga izpolnite starši 
oz. skrbniki, drugo stran predloga pa otrokov 
oz. mladostnikov osebni zdravnik in kasneje 
zdravstveni ter pedagoški delavec na letovanju.

3. Izpolnjeno prijavnico in zdravstveni predlog (v 
primeru uveljavljanja subvencije ZZZS) lahko 
prinesete osebno (vsako sredo med 16. in 
18. uro) ali pošljete po pošti na naslov Zveza 
prijateljev mladine Domžale, Ljubljanska cesta 
58, 1230 Domžale. V kolikor ne boste uveljavljali 
subvencije ZZZS, posredujte na ZPM Domžale 
samo izpolnjeno prijavnico, ki je na voljo na naši 
spletni strani (oziroma v naših prostorih v času 
uradnih ur).

4. Ko bomo  prejeli prijavnico in v primeru 
zdravstvenega letovanja tudi zdravstveni predlog, 
bomo naredili izračun letovanja in ga posredovali 
na  Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, oni 
pa vam bodo  poslali pogodbo s položnico ter 
zloženko z vsemi informacijami o letovanju. 

5. Roditeljski sestanek pred izvedbo letovanj bo 
v torek, 12. 06. 2018 ob 17.30, v projekcijski 
dvorani OŠ Venclja Perka v Domžalah.

Vse podrobnejše informacije so na voljo na naši 
spletni strani, lahko pa nas kontaktirate tudi preko 
e-pošte ali telefona.

ZVEZA PRIJATELJEV 

MLADINE DOMŽALE

Ljubljanska cesta 58, 

1230 Domžale

T: 01 721 27 91, GSM: 041 367 808

E: zpm.domzale@siol.net

www.zpm-domzale.si

     Zveza prijateljev mladine 

Domžale


