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POČITNICE 2020  

Spoštovani otroci in mladi, starši, stari starši  in 

vsi ostali prijatelji mladine!  

Pred vami je zanimiva ponudba letovanj za otroke ter mladino, ki jih organizira Zveza prijateljev mladine 

Domžale v poletnih počitnicah 2020. 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.   

  

Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Zveza prijateljev mladine Domžale v času 

poletnih počitnic 2020 organizira zdravstvena letovanja za otroke in mlade občin Domžale, Lukovica, 

Mengeš, Moravče in Trzin. Več informacij o izmenah, v katerih so organizirana zdravstvena letovanja za 

otroke s stalnim bivališčem v omenjenih občinah, je na naslednjih straneh.  

  

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.  

  

  

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 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020) 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 
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zdravstvenega letovanja v organizaciji ZPM Domžale lahko uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim 

bivališčem v občinah Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.  

KAKO DO ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA?  

Pogoj za zdravstveno letovanje je zdravstveni predlog (»Predlog za 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.  

CENIK LETOVANJ POLETJE 2020:  

VRSTA LETOVANJA  10 dni  7 dni  

Zdravstveno letovanje na morju  72,30 €  50,61 €  

Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju  330,00 €  231,00 €  

Letovanja v hribih  ---  157,50 €  

V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.  

LETOVANJA V HRIBIH   
V HRIBIH NI LETOVANJA Z 

ZDRAVSTVENIM PREDLOGOM.  

 Odhodi so samo iz Ljubljane.

ZGORNJE GORJE  

dom Emavs  

GREMO GORJE  
TERMIN: 29. 06. – 06. 07. 2020  

Čudovita okolica nas vabi, da GREMO in spoznamo 

Gorje, svež zrak, jezersko vodo in vse čudovite stvar, 

ki jih ponuja okolica. V športno razigranem vzdušju, 

plesnih ritmih in uporabnih veščinah bomo preživeli 

lep teden v naravi. Kaj ti bo morje, mi GREMO v 

GORJE!    

JUST SAY IT!  

TERMIN: 06. 07. – 13. 07. 2020  
Da sporazumevanje v drugem jeziku ne bo več tuje, 

se bomo jezika učili preko zabavnih vsebin in s 

pomočjo raziskovanja okolice na svežem zraku. 

Skupaj z nami premagaj strah in naj tuji jezik ne bo 

bav-bav, so just say it!  

GOZDNE SKRIVNOSTI  
TERMIN: 13. 07. – 20. 07. 2020  

Vsi naravoslovni navdušenci, pozor! Z gozdnim 

škratom Lesnikom se bomo odpravili na Bled, 

odkrivali skrivnosti gozda z ostalimi škrati, hišni škrati 

nas bodo zabavali z ugankami, spoznali bomo runsko 

pisavo, zakurili velik ogenj, odigrali turnir in se kopali 

v jezeru. Prišepnili so nam, da se nekje v dolini  

Radovne skriva zaklad. Pri moji bradi, da je res!  

  

ŠPORT NA GORSKEM ZRAKU  
TERMIN: 20. 07. – 27. 07. 2020  

Le kdo si ne bi v času počitnic želel privoščiti še malo 

potepanja in zabave v osrčju neokrnjene narave? 

Športnega duha bomo začini s polno mero 

taborniških veščin, potegavščin in dogodivščin  Si 

za? Pridi z nami na gorski zrak!  

LAHKIH NOG NAOKROG  
TERMIN: 27. 07. – 03. 08. 2020  

Gorenjska vasica in prelepa okolica gora nam ponuja 

vrsto zanimivih poti in priložnost, da lahkih nog 

odkorakamo dogodivščinami naproti. Teden nam 

bodo popestrili planinci in plezalci, nam pokazali 

uporabne vozle in nas spoznali z različno opremo, 

preizkusili in naučili se bomo prve pomoči ter poiskali 

številne lepe kotičke okoliških dolin in vrhov.  
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GOZDNE PUSTOLOVŠČINE  
TERMIN: 10. 08. – 17. 08. 2020  

Gozd vedno znova postreže z novimi pustolovščinami. 

Prepusti se pustolovščini vodnega potoka, slapa, 

jezera, opazovanja živali ali pa gozdni poti. S pestrimi 

igrami in začimbami gozdne pedagogike bomo 

preživeli lep teden v naravi! Računamo na sonce, a 

tudi v dežju nam pustolovščine ne uidejo.  

V NARAVO NA ZABAVO  
TERMIN: 17. 08. – 24. 08. 2020  

Prelepa gorenjska vasica, tisoče možnosti za aktivnosti 

in sedem dni zabave v spoznavanju veščin preživetja, 

športnih izzivov ter raziskovalnih spretnostih. Pridi v 

naravo na zabavo!  

LETOVANJA Z ZDRAVSTVENIM 

PREDLOGOM ali BREZ  

Odhodi so iz Domžal. 

PIRAN dom Pod obzidjem  

FOTOUTRIP  
TERMIN: 24. 07. – 03. 08. 2020  

Vsi fotonavdušenci, fotopozdrav! Se rad naokoli potikaš s 

fotoaparatom? Rad iščeš različne motive in to ujameš v večnost? V 

Piranu različnih motivov, scen in prizorov ne manjka. Ko se bomo 

pošteno naplavali in načofotali v morski vodi, bomo prijeli vsak za 

svoj fotoaparat in se kot fotolovci podali vsak dan drugim izzivom 

naproti. Poigrali se bomo z različnimi programi, perspektivo, 

posneli film ali se preizkusili v novinarski vlogi ter za zaključek 

priredili razstavo.  

Nepogrešljiv pripomoček: fotoaparat  

  

SAVUDRIJA  hostel Centar   

ŠPORT, ŠPORT, ŠPORT  
TERMIN: 07. 08. – 17. 08. 2020  

Za vse aktivne, ki ne morete mirovati in imate neustavljivo 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.  
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UMAG hostel Bežigrad  

UMAGFEST  
TERMIN: 07. 08. – 14. 08. 2020  

Pridruži se nam v Umagu in bodi tudi ti del vrhunskih morskih počitnic. Postani za en dan morski detektiv ali 

pa slavni morski umetnik, preizkusi se v zabavni športni olimpijadi ali pa se zapelji z ladjico in pokukaj na 

morsko dno. Bodi zvezda večernih zabav in se prepusti ritmu Umagfesta!  
      

POREČ ŠPADIČI 

hostel Šiška  

POBEG V POREČ  
TERMIN: 03. 07. – 10. 07. 2020  

Poletne počitnice so zagotovo tvoj najljubši del leta, 

kajne?! Si želiš sprostitve, zabave, druženja in novih 

poznanstev? Si želiš malo pozabiti na šolo in 

zaštartati v počitnice? Potem pobegni z nami v 

idiličen Poreč, kjer te čaka ogromno raznovrstnih 

aktivnosti.  
  

POTOVANJE OKROG SVETA  
TERMIN: 17. 08. – 24. 08. 2020  

Vkrcali se bomo na ladjo in naredili en veeelik krog 

okoli sveta. Potovali bomo od celine do celine in 

spoznavali različnost našega planeta, ob vsem tem 

pa seveda izkoristili plažo, sonce, morje in se 

preizkusili v vodnih izzivih, se pošteno razmigali v 

plesnih in zabavnih večerih, se družili s prijatelji in 

spoznavali različne običaje sveta. Vstopnica za 

nepozabno potovanje čaka nate!  
  

PARTY POREČ  
TERMIN: 24. 08. – 31. 08. 2020  

Poreč ne diši samo po morju, ampak tudi po vrsti 

zanimivih aktivnosti. Večerne zabave ter plesa in 

glasbe polni dnevi so popoln recept za zaključek 

počitniških dni. Pohiti, čas beži, na zabavo se mudi. 

Zabava je pač taka, da nerada čaka!  

  

 

 

 

NOVOST! PRIJAVA OTROKA NA LETOVANJE  

1. Izpolnite SPLETNO PRIJAVNICO na 

spletni strani www.zpm-domzale.si. Po oddani 

prijavi boste prejeli avtomatski odgovor, počakajte 

na nadaljnje informacije z naše strani.   

  

2. V primeru, da boste uveljavljali subvencijo 

ZZZS (zdravstveno letovanje), je potrebno 

pridobiti Zdravstveni predlog za 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. V primeru uveljavljanja subvencije ZZZS: 

Po izpolnjeni spletni prijavi v roku 7 delovnih 

dni dostavite zdravstveni predlog – lahko ga 

prinesete osebno (v času uradnih ur) ali pošljete 

po pošti na naš naslov (naveden spodaj)..  

  

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.   

Vse podrobnejše informacije so na voljo na naši 

spletni strani, lahko pa nas kontaktirate tudi preko 

e-pošte ali telefona.  

http://www.zpm-domzale.si/
http://www.zpm-domzale.si/
http://www.zpm-domzale.si/
http://www.zpm-domzale.si/
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LETOVANJE BREZ ZDRAVSTVENEGA  

PREDLOGA Z ODHODOM IZ  

LJUBLJANE JE MOŽNO TUDI V  

OSTALIH TERMINIH OBJAVLJENIH 

NA  
  

www.zavod-zlro.si  
 

 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  

 

 

 

RODITELJSKI SESTANEK  
  

Sreda, 17. junij 2020 ob 17.00 preko ZOOM-

a.  

Povabilo na sestanek bo objavljeno na naši spletni 

strani. 

  

URADNE URE  
  

Vsako sredo od 16h – 18h.  

  

http://www.zpm-domzale.si/
http://www.zpm-domzale.si/
http://www.zpm-domzale.si/
http://www.zpm-domzale.si/

