
Na ZVEZI PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR bomo tudi v letu 2016 organizirali vesele, razigrane in aktivne počitniške 
programe, kjer se bodo prepletale ustvarjalne, športne, zabavne in kulturne vsebine. Programi so primerni za 
osnovnošolce, vabimo pa tudi srednješolce do vključno 17. leta starosti.  

 

OBMORSKO IN OBMORSKO ZDRAVSTVENO LETOVANJE V VIRC POREČ 
V počitniškem centru VIRC Poreč bomo izvedli šest izmen letovanj za otroke in mladostnike, ki bodo namenjene tudi 
zdravstvenemu letovanju. V vseh terminih bo veliko vodenih športno–rekreativnih dejavnosti, plesnih in ustvarjalnih 
delavnic, v okviru večernih programov pa bodo spremljevalci skupaj z otroki pripravili številne zabavne dogodke, 
mogoče jih bo obiskal tudi kakšen poseben gost. Seveda ne bo manjkalo kopanja in drugih aktivnosti na plaži, v 
program pa je vključen tudi izlet z ladjo. 
 

VIŠINSKO IN VIŠINSKO ZDRAVSTVENO LETOVANJE NA DMZ POHORJE 
Na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) bosta izvedeni dve izmeni, ki bosta namenjeni tudi 
zdravstvenemu letovanju. Program pod sloganom "Pohorje moraš doživeti" združuje številne vsebine in dejavnosti, ki 
so zabavne, ob tem pa tudi poučne. Otroci se bodo odpravili na kakšen krajši pohod, ukvarjali se bodo z raznimi 
športno – rekreativnimi in zabavnimi dejavnostmi, ustvarjali v tematskih delavnicah, gostili zanimive goste in uživali na 
celodnevnem izletu.  

POČITNICE Z UČENJEM NEMŠČINE V MARBURGU in AMSTERDAMU 
Letošnji program poleg bivanja v Marburgu vključuje tudi popotovanje do Amsterdama, ki ga bodo udeleženci raziskovali 
zadnje 3 dni letovanja. Prvih pet dni pa bodo preživeli v Marburgu, kjer bodo uživali v različnih dejavnostih in se intenzivno 
učili nemščino. Termin letovanja je 22. do 31. 7. 2016, cena bo objavljena na naši spletni strani v mesecu aprilu. 
 

PRIJAVE ZA LETOVANJA BOMO PRIČELI ZBIRATI V ZAČETKU MAJA, PREDLOG ZA ZDRAVSTVENO LETOVANJE PA 
LAHKO PODA OTROKOV OSEBNI ZDRAVNIK ŽE OD MESECA MARCA.  
Zdravstveni predlog še ne pomeni prijave na letovanje in morajo starši otroka še sami PRIJAVITI Z USTREZNO 
PRIJAVNICO ZA LETOVANJE PRI ZPM MARIBOR (prijavnice bodo na voljo v začetku meseca maja). 
V nekaterih občinah bodo lahko starši uveljavljali tudi subvencionirano (socialno) letovanje in s tem znižali stroške 
zdravstvenega letovanja, več informacij pa bo znanih do začetka maja. Možnosti subvencioniranja, pogoji, prijavnice, 
cene in druge podrobnejše informacije so oz. še bodo objavljene na naši spletni strani www.zpm-mb.si.  
 

LETOVANJA ZPM MARIBOR 2016 
 

VIRC POREČ  
   1. izmena:  25. 6. - 5. 7. 2016 CENA 

OSNOVNOŠOLCI:  349,60 EUR 
SREDNJEŠOLCI:      384,56 EUR  (letujejo v 4. izmeni) 

   2. izmena:  5. 7. - 15. 7. 2016 

   3. izmena:  15. 7. - 25. 7. 2016 

* 4. izmena:  25. 7. - 4. 8. 2016 Vse izmene so 11-dnevne  
in so namenjene osnovnošolcem od 6. leta starosti,  
* v 4. izmeni lahko letujejo tudi srednješolci do vključno 17. leta starosti. 

   5. izmena:  4. 8. - 14. 8. 2016 

   6. izmena:  14. 8. - 24. 8. 2016 
 

CENA ZAJEMA: bivanje, prehrano, prevoz, varstvo, zavarovanje, zdravniški pregled, zdravstveno varstvo, organizacijo in izvedbo interesnih 
dejavnosti, stroške organizacije, pedagoško vodstvo, izlet z ladjo, DDV. 
 

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE (DMZ POHORJE) 
   1. izmena:  12. 7. - 22. 7. 2016 CENA: 294,40 EUR 

   2. izmena:  26. 7. - 5. 8. 2016 11-dnevni izmeni sta namenjeni otrokom od 6. leta do 17. leta starosti  
 

CENA ZAJEMA: bivanje, prehrano, prevoz, varstvo, zavarovanje, zdravniški pregled, zdravstveno varstvo, organizacijo in izvedbo interesnih 
dejavnosti, stroške organizacije, pedagoško vodstvo, izlet, DDV. 
 

ZDRAVSTVENO LETOVANJE 
Vse izmene v Poreču in na Pohorju so namenjene tudi zdravstvenemu letovanju 

 

CENA /delež staršev pri zdravstvenem letovanju/ - REGRESIRANO PLAČILO* 

VIRC POREČ 97,20 EUR * Osnova za regresiranje je delež, ki bremeni starše. Razliko do polne cene 
letovanja krije ZZZS na osnovi potrjenega zdravstvenega predloga. 
Navedena cena za zdravstveno letovanje vključuje tudi prevoz.  DMZ POHORJE 42,00 EUR 

 

Naš namen je, da čim več otrokom zagotovimo prijetne počitnice s številnimi dejavnostmi po čim nižji ceni, zato 
so vsi programi narejeni na neprofitni osnovi in se izvajajo s pomočjo prostovoljcev.  

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

