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Dom Miloša Zidanška leži na Hočkem Pohorju, ob glavni cesti proti 
Bellevue-ju/Bolfenku na nadmorski višini 1030 metrov, varno 
odmaknjen od ceste in obdan s pohorskimi gozdovi. Od Maribora je 
oddaljen 22 kilometrov, do njega pa se pripeljete po glavni cesti iz 
Hoč ali pa se do zgornje postaje Pohorske vzpenjače pripeljete z 
gondolo, od koder je do doma približno 30 minut hoje.  
 
Storitve počitniškega doma večinoma koristijo otroci in 
mladostniki, gostimo pa tudi skupine odraslih. 

Počitniški dom je namenjen različnim organiziranim skupinam, ki 
v domu izvajajo svoje načrtovane programe in vsebine, na 
primer: 

- ZPM Maribor organizira v času počitnic letovanje, zimovanje 
in tabore za otroke in mladostnike ter različna usposabljanja, 
srečanja in druge aktivnosti. 

- Društva, zveze, druge neprofitne in profitne organizacije, ki se 
ukvarjajo z organizacijo dejavnosti za otroke in mladostnike, 
izvajajo letovanja, zimovanja, tabore, delavnice in druge 
aktivnosti.  

- Kulturna društva in skupine organizirajo intenzivne vaje, 
delavnice, tabore in srečanja. 

- Športna društva in klubi izvajajo višinske kondicijske priprave, 
tabore in tečaje.  

- Študentski klubi in društva organizirajo tabore in tematska 
srečanja; študijske skupine pa bivajo v domu tudi v okviru 
terenskih vaj in ekskurzij. 

- Osnovne šole organizirajo zimsko in letno šolo v naravi, tabore 
za nadarjen in druge vsebinske tabore ter delavnice, 
projektne in tematske dneve. 

- Srednje šole izvajajo aktivnosti v okviru obveznih izbirnih 
vsebin in interesnih dejavnosti, projektne tedne, tabore, 
delavnice in ekskurzije. 

- Druge organizirane skupine, ki v domu bivajo v okviru 
strokovnih ekskurzij ali izletov, seminarjev, usposabljanj … 

Na Dom Miloša Zidanška Pohorje  
med prvomajskimi prazniki,  

med 26. aprilom in 2. majem 2018,  
vabimo tudi organizirane skupine 

(društva, zveze, klube…),  
ki  bi želeli praznične dni združiti s 

pripravami ali intenzivnimi vajami.  
Dom pa bo v tem obdobju odprt tudi za 

individualne goste in družine, vendar 
bo obratoval le, če bo prijavljenih 

najmanj 20 oseb. 

INFORMACIJE in PRIJAVE:  
ZPM MARIBOR, tel.: 02/229-94-53, 02/229-69-14, 040/433-766, e-pošta: jozi@zpm-mb.si, referatzpm@zpm-mb.si   



Termin    Št. penzionov  Cena Paket vsebuje 

26. 4. - 29. 4. 2018 3x polpenzion 63,60 € Ustrezno število 
polpenzionov  
(nočitev, zajtrk, večerja –  
začetek z večerjo, zaključek 
z zajtrkom) in ena aktivnost 
iz nabora dodatnih vsebin. 

29. 4. - 2. 5. 2018 3x polpenzion 63,60 € 

26. 4. - 2. 5. 2018 6x polpenzion 120,84 € 

Ugodnosti: 
- v kolikor skupina šteje več kot 40 oseb, zagotavljamo bivanje v domu samo tej skupini,  
- plačilo na obroke, 
- po predhodnem dogovoru piknik ali večer ob tabornem ognju in druge dejavnosti. 

CENIK STORITEV NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA od 1. 4. do 31. 8. 2018 

CENIK od 1. 4. do 31. 8. 2018  
 

 * OSKRBNI DAN ZA: 

 do 2 PENZIONA 3 PENZIONI in več 

€/DAN 
3-DNEVNI 
PAKET** 

€/DAN 
5-DNEVNI 
PAKET*** 

 Otroci do 14. leta 26,25 57,85 25,15 105,95 

 Mladostniki od 15. do 18. leta 27,70 60,75 26,65 111,95 

 Odrasli 30,75 66,85 27,90 116,95 

 Dodatno kosilo 5,35 5,35 

* Oskrbni dan zajema nočitev in štiri obroke hrane 
   (zajtrk, kosilo, malica, večerja). 
** Cena paketa zajema: 2 polna penziona in 
     dodatno kosilo ter eno dejavnost iz ponudbe 
     dodatnih vsebin. 
*** Cena paketa zajema: 4 polne penzione in 
       dodatno kosilo ter dve dejavnosti iz ponudbe 
       dodatnih vsebin. 
 

Skupine nad 20 oseb imajo 5% popust na 
navedene cene. 

Bivanje je v več-posteljnih sobah (TWC v etaži). 
Cene veljajo samo ob koriščenju paketa, sicer se storitve obračunajo po veljavnem ceniku. 
V ceno ni zajeta turistična taksa, ki se poravna po veljavni tarifi na recepciji doma. 
Dom bo v času prvomajskih praznikov obratoval samo v primeru, če bo prijavljenih  
najmanj 20 oseb - v nasprotnem primeru si pridržujemo pravico do odpovedi rezervacij.  

POPUSTI:  
- za otroke do 5 let: BREZPLAČNO 
- za otroke od 6 do 14 let: 50% popusta 
PLAČILO NA OBROKE: 
- gotovina, plačilna kartica, plačilni nalog 
  – plačilo do odhoda, 
- SEPA direktna obremenitev – plačilo na 
   2, 3 ali 4 obroke. 

TERMINI in CENIK PRVOMAJSKIH PAKETOV 2018: 

Vse cene vključujejo DDV. 



Ob domu je:  
-    ploščad s košarkarskim košem in odrom, 
-    večnamensko športno igrišče, ki je primerno 
     za igranje nogometa, rokometa, odbojke in 
     druge aktivnosti in  
-    urejen park z igrali.  
 

V bližini doma je urejen prostor za piknike in 
preživljanje prijetnih večerov ob tabornem 
ognju, najdejo pa se tudi zelo zanimivi ustvarjalni 
in učni kotički.  
 

Posebnost doma je 12 metrov visoka plezalna 
stena na prostem, ki jo lahko preplezate pod 
strokovnim vodstvom alpinističnega inštruktorja.  

Počitniški dom razpolaga s 70 ležišči v 2 do 6 posteljnih sobah ter v eni 12 in eni 14 posteljni sobi z etažnimi 
sanitarijami in kopalnicami ter 10 ležišči v 2 posteljnih sobah s TWC.  

V pritličju doma so trije večnamenski prostori in sicer osrednji prostor za 60 oseb ter dva manjša za 18 in 10 oseb, 
ki se lahko uporabljajo kot učilnice, prostori za igro in zabavo.  

V osrednjem prostoru je nameščena avdio in video oprema, ki je na razpolago za izvedbo učnih procesov ter 
zabavnih in drugih vsebin (TV, video in CD player, ozvočenje, računalnik).  

Poskrbljeno je tudi za diabetično in vegetarijansko prehrano.  



Dom je odlično izhodišče za krajše izlete in pohodništvo ter nudi številne možnosti za spoznavanje flore in 
faune na neokrnjenem območju Pohorja. Za krajše izlete vam priporočamo pohod po Rozkini učni poti, vzpon 
na Razglednik - razgledni stolp, ogled cerkvice sv. Bolfenka in cerkvice na Arehu, na daljše pohode ali izlete pa 
se odpravite do katerega izmed slapov (Skalce, Šumik, Šum), jezera (Lovrenška jezera, Črno jezero, Rački ribniki) 
ali po številnih označenih planinskih poteh. Bivanje na Pohorju si lahko popestrite tudi z vožnjo s Pohorsko 
vzpenjačo in si ogledate mesto Maribor. 
Za popestritev programov lahko izbirate med številnimi aktivnostmi, ki so organizirane na Pohorju ali bližnji 
okolici. V letnem obdobju (od aprila do septembra) se lahko odločite za obisk Pustolovskega parka Betnava, 
Indijanske vasi "Orlovo gnezdo", Adrenalinskega parka Pohorje, jahanje, kopanje (Gorski wellness center 
Bolfenk) ali kakšno drugo dejavnostjo po vaših željah.  

S svojo ugodno lego in urejeno okolico dom nudi zelo 
dobre pogoje za izvajanje številnih dejavnosti v vseh 
letnih časih, na ZPM Maribor pa vam zagotavljamo pomoč 
pri organizaciji in izvedbi vaših načrtovanih vsebin. 
 

 V okviru dejavnosti doma smo pripravili dodatne vsebine:  
-     program  “Milekov gozd čutil – Začutimo naravo” 
-     pohod s predstavitvijo značilnosti Pohorja,  
-     plezanje na plezalni steni, 
-     večer ob tabornem ognju ali nočni pohod z baklami, 
-     nabiranje in spoznavanje zelišč,  
-     spoznavanje narave v gorskem svetu, 
-     predstavitev pohodništva, gorništva in alpinizma ter 
      dela gorske reševalne službe,  
-     predstavitev taborništva, astronomije ali splavarjenja,  
-     po dogovoru tudi druge aktivnosti po vaših željah. 



Pohorje je naravna oaza, kjer se prepletajo gozdovi, 
jase, pašniki, šotna barja, jezera, slapovi in rečne doline 
in vas razvaja v vseh letni časih. Uživate lahko v 
pohodništvu, kolesarjenju, smučanju in adrenalinskih 
dogodivščinah, v raziskovanju naravnih parkov, kulturnih 
in zgodovinskih znamenitosti ali kakšni drugi aktivnosti.  
 
Rozkina gozdna učna pot je 3 kilometre dolga krožna 
pot od zgornje postaje Pohorske vzpenjače do 
Razglednika in nazaj. Vodi nas po stezi ali gozdni cesti od 
zgornje postaje Pohorske vzpenjače proti cerkvici sv. 
Bolfenka, nato po severnem pobočju do razglednega 
stolpa, od koder se spusti na južno stran proti 
Železničarskemu domu in nato po sprehajalni poti nazaj 
do Bolfenka. Na poti je označenih 17 stojišč, obhod poti 
brez razlage traja eno uro, obhod s strokovnim 
vodstvom gozdarja pa približno 3 ure.  
 
Gozdni rezervat Šumik je edini slovenski pragozd na 
silikatni podlagi. V pragozdu Šumik se nahajajo slapovi 
Veliki in Mali Šumik na potoku Lobnica in Vernski slap 
na potoku Verna ter zanimive geomorfološke tvorbe in 
rastišča redkih rastlin.  
 
Framski slap ali Slap Skalce je visok približno 12 metrov 
in se nahaja v neposredni bližini odcepa regionalne 
ceste Hoče-Areh-Bellevue.  
 
Lovrenška jezera - Lovrenško barje je največje visoko 
barje v Sloveniji in eno najpomembnejših v južni Evropi. 
Sestavljeno je iz dveh delov, ki ju loči pas gozda, 20 
jezerc ali barskih oken, ki so njegova glavna značilnost, 
pa so mu tudi prinesla ime Lovrenška jezera. Območje je 
posebej zavarovani del največjega slovenskega 
gozdnega rezervata Ribniško jezero - Lovrenška jezera. 
 

Črno jezero na Pohorju leži med Osankarico in 
Velikim vrhom na nadmorski višini 1200 metrov. Z 
gozdnatim okoljem, rastišči redkih rastlin, šotnimi 
mahovi, zdravo klimo in intenzivnim doživetjem 
neokrnjene narave je zavarovano kot gozdni rezervat.  
 
V botaničnem vrtu TAL 2000 si lahko ogledate večino 
najbolj znanih in pogostih vodnih in obvodnih rastlin, 
ki rastejo ali so rasle v Sloveniji. Na ogled je 
tudi zbirka najbolj strupenih rastlin, zdravilnih 
rastlin in mineralov iz okolice. Ob tem pa morate 
obiskati še Krajinski park Rački ribniki Požeg, ki je v 
neposredni bližini.  
 
Botanični vrt Pivola najdete med Hočami in 
Razvanjem in je z 8 ha največji v Sloveniji, ureja pa ga 
mariborska Univerza. V vrtu skrbijo za rastline z vseh 
celin in je od leta 1997 vključen v mednarodno 
združenje botaničnih vrtov. 
 
V Adrenalinskem parku Pohorje je veliko možnosti za 
adrenalinske užitke, med drugim lahko preizkusite 
PohorJET, Bike Park Pohorje (4 km proge od hotela 
Bellevue do doline), Višinski poligon Pohorje na višini 
med 8 in 14 metri ali poletno sankanje po 5 km dolgi 
progi.  
 
Pustolovski park Betnava omogoča ekološko 
naravnane doživljajske dejavnosti za zdravo in 
zabavno preživljanje prostega časa v naravi. 

Nekaj predlogov za krajše in daljše izlete ter druge aktivnosti na Pohorju: 


