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EVROPA V ŠOLI 
 

 
 

 

DRŽAVNI NAGRAJENCI NATEČAJA 

EVROPA V ŠOLI 2021/2022  

IZ CELJSKE REGIJE 

 
 

LITERARNI NATEČAJ 

 
OSNOVN ŠOLA 1. TRIADA 
2. mesto: 
Ime in priimek: Zoja Klep  
Naslov dela: Brez vode ni življenja  
Razred in šola: 3. razred, I. OŠ Celje  
Mentor/-ica: Mojca Kamenšek Brez vode ni življenja… 
 
SREDNJA ŠOLA  
1. mesto:  
Ime in priimek: Eva Šket  
Naslov dela: Pesem o vodi 
 Letnik in šola: 4. letnik, Gimnazija Celje - Center  
Mentor/-ica: Nataša Grobelnik  
 
 

LIKOVNI NATEČAJ 
 
SREDNJA ŠOLA  
1. mesto: 
 Ime in priimek: Timotej Kuk  
Naslov dela: Med naravo in človeštvom  
Letnik in šola: Gimnazija Celje - Center  
Mentor/-ica: Andreja Džakušič 
 
 
 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

 
OSNOVNA ŠOLA 

3. TRIADA 
2. mesto:  
Ime in priimek: Nik Čemažar 
Naslov dela: V skrbi za življenje 
 Razred in šola: 9. razred, OŠ Frana Kranjca 
Mentor/-ica: Tanja Remih 



 

SREDNJA ŠOLA 

 
3. mesto: 
Ime in priimek: Ela Pori  
Naslov dela: Ne maži si rok z vodo  
Letnik in šola: 2. letnik, Gimnazija Celje - Center  
Mentor/-ica: mag. Andreja Džakušič 
 
 

VIDEO NATEČAJ 

 

SREDNJA ŠOLA 
 
2. mesto  
Ime in priimek: Tjaša Safran, Aiken Maja Dobaj in Nika Zupančič  
Naslov dela: Voda Letnik in šola: 3. letnik,  
Gimnazija Celje - Center  
Mentor/-ica: Nataša Grobelnik in Petra Lajlar https://www.youtube.com/watch?v=3g9VcvtLfEQ 
 
 
Spoštovani mentorji ! 

Letos ste se s svojimi udeleženci natečaja še posebej potrudili, saj ste osvojili v celjski regiji 
mesta v likovnem. literarnem, fotografskem in video natečaju, tako v osnovni kot v srednji 
šoli. Že več let nismo imeli tako velikega števila nagrajencev. 
Objavljeni pa so tudi na spletni strani ZPMS : https://www.zpms.si/programi/evropa-v-soli/. 
 
Letos bo namesto prireditve organiziran nagradni izlet za nagrajence in mentorje v Rakov Škocjan, - 
13. maja 2022.  Povabilo in vse v zvezi z izletom boste prijeli neposredno iz ZPMS. Tisti, ki se izleta ne 
boste udeležili, boste nagrade prejeli po pošti. Priznanja za vse udeležence boste prejeli v maju po 
pošti. 
  
Hvala vsem udeležencem in mentorjem in iskrene čestitke nagrajencem! 
  
Razstava izbranih likovnih in fotografskih del udeležencev bomo postavili v avli MDPM in bo odprta  
do oktobra 2022 v prostorih MDPM Celje in MČ Gaberje v Celju, Kidričeva 3/II. Vsa dela regijskih 
nagrajencev bodo objavljena v posebnem zborniku , ki ga bodo osnovne in srednje šole, mentorji in 
učenci, društva, sponzorji in drugi prejeli po elektronski pošti, objavljen pa bo tudi na naši spletni 
strani www.mdpm-celje.si .  
 

 



OTROŠKI PARLAMENTI 
 

Konec meseca marca smo izvedli občinski in regijski parlament in 11. aprila poslali izvoljene poslance 
na državni parlament. 

 
KAJ SO MLADI SKLENILI NA OBČINSKEM IN REGIJSKEM PARLAMENTU : 

 
32. OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 
Moja poklicna prihodnost  
 
Otroški parlamenti so programi vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike 
demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in 
regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 
1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih 
po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in 
prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol. Otroški parlament je javna tribuna otrok na 
temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja 
otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. 
 
Letošnji otroški parlament je že 32. po vrsti. Mladi so temo »Moja poklicna prihodnost« sami izbrali 
na nacionalnem otroškem parlamentu v dvorani državnega zbora Republike Slovenije. Že na 
oddelčnih in šolskih parlamentih so učenci osvetlili nekatera vsebinska vprašanja izbrane teme. V 
ponedeljek, 28. 3. 2021, so učenci parlamentarci stališča in sklepe učencev iz šol predstavili na 
občinskem otroškem parlamentu, ki je potekal v Narodnem domu v Celju.  
Na dogodku, ki smo ga soorganizirali skupaj z Medobčinskim društvom prijateljev mladine, so 
sodelovali učenci parlamentarci iz osnovnih šol občine Celje: prve, druge, tretje, četrte, OŠ Frana 
Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Hudinja, OŠ Lava in OŠ Ljubečna. Iz občine Štore – OŠ Štore, iz občine 
Dobrna – OŠ Dobrna in iz občine Vojnik – OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik. 
Prvo skupino so vodili učenci naše šole ob pomoči mentorja Bojana Pozniča. Drugo delavnico so vodili 
učenci ob pomoči mentorice Anite Šmid iz III. OŠ Celje. Tretjo delavnico so vodili učenci ob pomoči 
mentorice Darje Jeran iz OŠ Hudinja. V delavnicah so spregovorili o temah, kot so: etična trajnostna 
znanja, oblikujmo šolo v duhu mladega človeka – šola naše prihodnosti in moja poklicna prihodnost. 
Izsledke bodo učenci obravnavali na regijskem otroškem parlamentu, ki bo letos na OŠ Antona 
Bezenška na Frankolovem. 
 
Zahvaljujemo se občini za dolgoletno podporo. Zahvaljujemo se mentorjem in ravnateljem za 
podporo otroškemu parlamentu. Zahvaljujemo se gostom za govor in sodelovanje. Zahvaljujemo se 
učencem parlamentarcem za sodelovanje in zanimive izsledke. 
 
Izbor fotografij je pripravil učenec Matic Krašovec. 
 
Izsledki delavnic – mnenja učencev parlamentarcev 
 
Učenci parlamentarci ugotavljamo in predlagamo: 

 Ugotavljamo, da poklice pričnemo spoznavati že v vrtcu, veliko nam jih pokažejo in 
spoznavanje je odvisno tudi od našega interesa. Poklice spoznavamo tudi preko medijev. 

 Predstavitev osnovnih poklicev je dovolj. Želimo si predstavitev tudi manj znanih poklicev.  

 Ugotavljamo, da so za našo poklicno prihodnost pomembna etična trajnostna znanja, kot je 
skrb za naš planet Zemljo in zanamce. 



 Potrebujemo trajnostni turizem in trajnostno kmetijstvo. Navdih za to področje potrebujemo 
že v mladosti. Potrebujemo kvalitetno znanje. 

 Poklici, ki delujejo etično trajnostno, so po našem mnenju kmetje, gozdarji, biologij, 
naravovarstveniki, okoljevarstveniki, logisti ... 

 Potrebujemo nadgradnjo ekološkega kmetovanja v še bolj etično trajnostno. Predlagamo, da  
zasadimo več dreves, večjo podporo GSO in vključevanju biotehnologije za dobrobit planeta 
in ljudi. 

 Ugotavljamo, da je pomembno, da učenci sodelujemo pri načrtovanju pouka. Vendar 
ugotavljamo, da bi, če bi otrokom omogočili, da se učijo le o vsebinah in vrednotah, ki jih 
zanimajo, nastale težave v delovanju družbe in zastopanosti potrebnih poklicev. 

 Človeštvo se mora sprijazniti z nenehnimi in hitrimi spremembami, ki močno vplivajo na 
družbo. Živimo v času tehnologij in sprememb (višje cene, krize). Učenci moramo biti aktivni 
državljani na nekaterih področjih. Več moramo vedeti o politiki in v pomembnih sferah imeti 
predstavnike mladih. 

 Ministrstva bi morala imeti predstavnike mladih. 

 Naučiti se moramo osnov za kritično razmišljanje, spoštovanje, strpnost, medkulturnost, 
sočutje in dialog. Pri tem igrajo odločilno vlogo starši in družba, v kateri smo. Pomembno 
vlogo imajo vzgojitelji in učitelji. 

 Vrednote, ki se nam pri poklicni prihodnosti zdijo pomembne, so povezovanje, zmožnost 
sodelovanja, skromnost, delovanje za skupno dobro, enakopravnost. 

 Vsako delo je častno. Opažamo, da družba nekatere poklice bolj ceni kot druge. 

 Ugotavljamo, da bomo verjetno opravljali poklice, za katere še sploh ne vemo. 

 Uvedli bi obvezni predmet računalništvo in gospodinjstvo (v celotni zadnji triadi), ker znanja 
potrebujemo in uporabljamo vsak dan. Prav tako bi potrebovali obvezni predmet o skrbi za 
okolje. Prav tako bi potrebovali predmet etiko v ostalih razredih. Potrebovali bi vsebine 
finančne pismenosti, vsebine ali celo predmet sociologije in psihologije. 

 Odstranili bi vsebine ali spremenili predmete: glasba, likovna umetnost, šport, saj nimamo vsi 
enakih sposobnosti. Učne načrte teh predmetov, bi bilo potrebno bolj dodelati. 

 Pouk naj se začne po 8. uri in naj ne traja dlje kot do 14.30 ure, saj smo učenci preutrujeni za 
resno delo. Opažamo, da so v zadnjih urah utrujeni tudi učitelji. 

 Uvedli bi obvezne razredne ure za vse razrede in vsaj eno uro na teden, saj se premalo 
pogovarjamo in ne razrešimo problemov v trenutno odmerjenem času. Potrebovali bi jih tudi 
za raziskovanje poklicne prihodnosti. Potrebujemo več pogovorov o naših občutkih, težavah, 
obveščanju o možni strokovni pomoči, napotkih. Potrebujemo skupne delavnice, 
razpravljanje, izobraževanje o psihičnih težavah in motnjah. 

 Pouk naj vedno poteka v živo, predvsem zaradi razvijanja socialnih veščin in boljše razlage. 
Pouk na daljavo ni primeren za osnovnošolce. 

 Ugotavljamo, da slabši učenci dobivajo več pozornosti in si želimo, da bi imeli učitelji več časa 
za diferenciran pouk. Želimo si dodatne učne vsebine, delo v skupinah, pouk v naravi, boljši 
pristop učiteljev. 

 Menimo, da bi s pripravo na poklic morali pričeti že vsaj v sedmem razredu. Učenci bi se 
morali povsem posvetiti vsebinam z njihovimi interesi. Več poudarka bi morali posvečati 
poklicni orientaciji v zadnji triadi. 

 Pomemben kriterij za vpis v srednjo šolo se nam zdi predvsem učni uspeh in ne uspeh na 
NPZ. Različne srednje šole bi lahko izbirale različne predmete kot pomembne za vpis. Za vpise 
v srednjo šolo se naj upoštevajo predmeti, ki so pomembni za posamezni program. 

 Menimo, da mora šola dati vsem enaka izhodišča. Ocenjeno mora biti le znanje, brez 
predsodkov in halo efekta. 

 
 
Celje, 29. 3. 2022     Zapisal mentor SUŠ Bojan Poznič 



ZAPISNIK - 32. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT 
Moja poklicna prihodnost  
 
Otroški parlamenti so programi vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike 
demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in 
regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 1990 
in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po 
demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev 
učenci in dijaki iz večine slovenskih šol. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo 
osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem 
dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. 
 
Letošnji otroški parlament je že 32. po vrsti. Mladi so temo »Moja poklicna prihodnost« sami izbrali na 
nacionalnem otroškem parlamentu v dvorani državnega zbora Republike Slovenije in teče že tretje 
leto. Že na oddelčnih in šolskih parlamentih so učenci osvetlili nekatera vsebinska vprašanja izbrane 
teme. V ponedeljek, 28. 3. 2022, so učenci parlamentarci stališča in sklepe učencev iz šol predstavili na 
občinskem otroškem parlamentu, ki je potekal v Narodnem domu v Celju. V četrtek, 31. 3. 2022, pa so 
mladi parlamentarci svoja stališča predstavili na regijskem otroškem parlamentu, ki ga je gostila OŠ 
Antona Bezenška Frankolovo 
Na dogodku, ki smo ga soorganizirali skupaj z Medobčinskim društvom prijateljev mladine, so 
sodelovali učenci parlamentarci iz osnovnih šol občin Celje, Vojnik, Štore, Dobrna Slovenske Konjice, 
Zreče, Laško, Vitanje. 
Prvo skupino so vodili učenci OŠ Lava ob pomoči mentorja Bojana Pozniča. Drugo delavnico so vodili 
učenci ob pomoči mentorice Anite Šmid iz III. OŠ Celje. Tretjo delavnico so vodili učenci ob pomoči 
mentorice Darje Jeran iz OŠ Hudinja. V delavnicah so spregovorili o temah, kot so: etična trajnostna 
znanja, oblikujmo šolo v duhu mladega človeka in šola naše prihodnosti. 
 
Zahvaljujemo se občini Vojnik za podporo in sodelovanje. Zahvaljujemo se mentorjem in ravnateljem 
za podporo otroškemu parlamentu. Velika zahvala učencem parlamentarcem za kulturni dialog in zrela 
ter argumentirana mnenja. 
 
 
Izsledki delavnic – mnenja učencev parlamentarcev 
 
Učenci parlamentarci ugotavljamo in predlagamo: 

 Učence bi bilo potrebno vzgajati v smeri enakovrednosti poklicev. Potrebnih bi bilo več vsebin 
s področja morale in etike. Zelo se zanemarjajo odnosi med ljudmi. Želimo več razrednih ur s 
temi vsebinami v zadnji triadi. 

 Več predstavitev poklicev in delavnic na srednjih šolah. Želimo si predstavitev manj znanih in 
deficitarnih, obrtnih poklicev.  

 Ugotavljamo, da so za našo poklicno prihodnost pomembna etična trajnostna znanja, kot je 
skrb za naš planet Zemljo in zanamce. 

 Potrebujemo trajnostni turizem in trajnostno kmetijstvo. Navdih za to področje potrebujemo 
že v mladosti. Potrebujemo kvalitetno znanje. 

 Pomembno se nam zdi, da bi gradnja novih naselij čim manj posegala v naravo. Arhitekti bi 
morali izkoriščati vertikalno gradnjo in ne uničevati gozdov in rodovitne zemlje za gradnjo. 

 Ugotavljamo, da je pomembno, da učenci sodelujemo pri načrtovanju pouka. Menimo, da bi 
predstavniki učencev zadnje triade lahko bili udeleženi pri izboru ravnatelja. 

 Strinjamo se, da bi bilo omogočeno, da učenci v 8. in 9. razredu poglabljajo tiste predmete 
(znotraj pouka), ki jih bodo potrebovali v srednji šoli. Tako se ne bi vsi učili vsega. 



 Vzgojni predmeti naj se ne ocenjujejo, učitelji jih naj naredijo privlačne za učence in jih 
prilagodijo glede na učenčeve zmožnosti. 

 Človeštvo se mora sprijazniti z nenehnimi in hitrimi spremembami, ki močno vplivajo na 
družbo. Živimo v času tehnologij in sprememb (višje cene, krize). Učenci moramo biti aktivni 
državljani na nekaterih področjih. Več moramo vedeti o politiki, ekonomiji (finančni 
pismenosti). 

 Ministrstva bi morala imeti predstavnike mladih. Te bi izbirali na državnem parlamentu in bi 
sodelovali tudi v Državnem svetu. 

 Naučiti se moramo osnov za kritično razmišljanje, spoštovanje, strpnost, medkulturnost, 
sočutje in dialog. Pomembno vlogo imajo vzgojitelji in učitelji. Pri tem pa opažamo, da se 
učitelji posvečajo predvsem ocenam in manj prej naštetim vsebinam. 

 Vrednote, ki se nam pri poklicni prihodnosti zdijo pomembne, so povezovanje, zmožnost 
sodelovanja, skromnost, delovanje za skupno dobro, enakopravnost. 

 Uvedli bi obvezni predmet računalništvo in gospodinjstvo (v celotni zadnji triadi), ker ta znanja 
potrebujemo in uporabljamo vsak dan. Prav tako bi potrebovali obvezni predmet o skrbi za 
okolje.  

 Pouk naj se začne po 8. uri in naj ne traja dlje kot do 14.30, saj smo takrat učenci preutrujeni 
za resno delo. Opažamo, da so zadnje ure utrujeni tudi učitelji. 

 Uvedli bi obvezne razredne ure za vse razrede in vsaj eno uro na teden, saj se premalo 
pogovarjamo in ne razrešimo problemov v trenutno odmerjenem času. Bolj dostopna bi 
morala biti pomoč psihologa. Predlagamo, da bi učenci imeli dostop do psihologa vsaj enkrat 
tedensko.  

 Pomemben kriterij za vpis v srednjo šolo se nam zdi predvsem učni uspeh in ne uspeh na NPZ. 
Menimo, da gre pri rezultatih NPZ bolj za statistiko. Različne srednje šole bi lahko izbirale 
različne predmete kot pomembne za vpis. Za vpise v srednjo šolo se naj upoštevajo predmeti, 
ki so pomembni za posamezni program. 

Udeleženci  so izvolili tudi poslance za nacionalni parlament v Ljubljani. To so :  

Vid Žveglič – OŠ Frankolovo, Živa Kergar – OŠ Lava Celje, Danaja Bajda – OŠ Pod goro Slovenske 
Konjice, Marisa Klemen – OŠ II. OŠ Celje, Lea Vrečko – OŠ Ljubečna in novinarka Maša Malič – OŠ Ob 
Dravinji Slovenske Konjice. 

 
Frankolovo, 31. 3. 2022    Zapisala: mentorica OP Suzana Šafarič 
 
Sestanka mladih - predstavnikov regij Slovenije se je preko spleta udeležil tudi poslanec OŠ 
Frankolovo VID ŽVEGLIČ. Mladi udeleženci so ga izvolili za predsednika nacionalnega parlamenta, 
kar je prvič v 32 letih. Čestitamo! Svoje delo je tudi zelo dobro opravil. 

 

 
 



 

DRUŠTVO BRALNA BRALNE ZNAČKE 

ZNAČKA SLOVENIJE – ZPMS  
 

ZLATI BRALEC 2021/2022 

Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS so tudi v letošnjem šolskem letu pripravili projekt »Zlata 
bralka, zlati bralec«, v okviru katerega so s knjigami obdarili najboljše bralce iz vse Slovenije in 
zamejstva, ki so vsa osnovnošolska leta brali za bralno značko. 
Letos je bila izbrana knjiga Kjer veter spi Damijana Šinigoja. 

 

 

  
Zbiranje podatkov o »zlatih bralcih« in distribucijo bomo za občine Vojnik, Štore in Dobrna prevzelo naše 
društvo prijateljev mladine.  

 
 OSNOVNE ŠOLE PROSIMO DVOJE: 
V torek, 3. maja 2022, ob 12. uri 
vas vabimo 
v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma 
na prireditev 
ZLATA BRALKA, ZLATI BRALEC. 
  
Veseli bomo, če boste s svojo prisotnostjo obogatili tradicionalno prireditev za zlate bralce ob 
zaključku bralnega leta. 
  
Letos bo prireditev potekala nekoliko drugače. 
Namenjena bo mentorjem in sodelavcem, ki ste najbolj zaslužni, da se je Bralna značka razvila 
v bralno gibanje, kot ga ne poznajo nikjer drugje po svetu. 
  
Na prireditvi se bomo poklonili zaslužnim mentorjem, dolgoletnim sodelavcem in vsem, ki ste nas vsa 
ta leta spodbujali in podpirali, ter tako sklenili praznovanje ob 60-letnici Bralne značke. 
  
Za glasbo bo poskrbela Ljoba Jenče, prireditev bo vodil Boštjan Gorenc Pižama. 
Prireditev bo trajala eno uro. 



 

 

  DELAVNICA 
 

za prostovoljce, mentorje, svetovalne delavce,… 
Tema : Pomoč starejšim na domu 

 
5. aprila 2020 smo poslali 20 vzgojiteljem in prostovoljcem MDPM Celje tekste, kako 

pomagati starejšim na domu in jih vpeljali preko spleta in s telefonskimi pogovori v 
delo s starejšimi. Izmed njih smo zbrali 12 prostovoljcev, ki redno pomagajo pri 

različnih opravilih starejšim. 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

28. in 29. aprila smo na vrtu ob Kidričevi 3 izvedli  
 

VRTNARSKI DELAVNICI 
 
 

 
 

dveh skupinah po 5 mladih z mentorjem. Upoštevali smo varnostno razdaljo med mladimi in 
mentorjem in pomagali saditi zelenjavo, prekopavali vrt, sejali in uživali na svežem zraku. 

 
 
 

KUHAJMO 
Kuharska delavnica za mlade 

Priprava enostavnih jedi 
 

Delavnica je bila 20.4.2022 ob 11.00 uri. 

 

 



 
 
 

ZDRAVI SADNI NAPITKI – SMUTIJI 
 

Delavnica je potekala 13.4.2022 v prostorih MDPM Celje. 
Mladi so delali napitke iz različnega sadja. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TERMINA ZA LETOVANJE SAVUDRIJI- VLADIMIR NAZOR 

 
12. – 22. julij 2022 

 

1. – 11. avgust 2022 

 

 
 

 

TERMIN ZA LETOVANJE V SAVUDRIJI- ZAVOD ZA LETOVANJE 

LJUBLJANA 

 
22.7. – 1. 8. 2022 

 



 
 

12. JULIJ – 22.JULIJ 
ZDRAVSTVENO LETOVANJE MOZIRJE, NAZARJE 

LETOVANJE CELJE 
 

22.JULIJ – 1. AVGUST 
- LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO 

- LETOVANJE CELJE 
 

1.AVGUST – 11. AVGUST 
LETOVANJE CELJE 

ZDRAVSTVENO LETOVANJE LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA 
OB SAVINJI 

 
 
 
 



SAVUDRIJA – 1.in 3.  termin : 
 

Otroci bodo bivali v počitniškem naselju Vladimir Nazor v Savudriji. Leži v borovem gozdičku 
nad amfiteatrom- prireditvenim prostorom. V naselju je veliko zelenih površin z različnimi 
igrišči (nogometno, košarkarska, odbojka, odbojka na mivki, rokometno), mini golfom ...in 

lastnimi plažami. Na letovanju bodo potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in 
športne igre in tekmovanja, karaoke, plesi, Savudrijada, različne delavnice..Polni penzioni 

zajemajo 4 obroke hrane (tudi popoldanska malica) in napitki ob obrokih. V naselju sta ves 
čas letovanja zdravnik in medicinska sestra. Letovanj v naselju se udeležujejo otroci iz vse 

Evrope in Hrvaške ter nekaterih ruskih držav. 
 

 
 
 
 

SAVUDRIJA – 2. termin : 
 

Bivanje v počitniškem domu – HOSTELU Zavoda za letovanje Ljubljana v Savudriji, le 300 m 
oddaljenem od Počitniškega naselja Vladimir Nazor. Leži v objemu velikega zelenega parka, 
ki nudi v vročih poletnih dneh prijetno senco. V parku so različna igrišča. Ob domu tudi 
teniška igrišča in mize za namizni tenis. Vsa igrišča imajo zvečer možnost 
osvetlitve. Razvedrilu in prireditvam je namenjen večnamenski prostor. 
Urejena plaža je ob domu. Morje je tod silno čisto, dno pa je prekrito z mivko. Na plaži so 
lastne sanitarije s tušem. Za otroke imamo plavalne pripomočke, igrače za peskovnik, 
družabne igre.  
Na letovanju bodo potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in športne igre in 
tekmovanja, karaoke, plesi, različne delavnice... 
Polni penzioni zajemajo 5 obroke hrane in napitke. 

 

 
 
 
 



CENE LETOVANJA  
- Samoplačniki – 450,00 eur 

- Zdravstveno letovanje – izpolnjen zdravstveni list in  166,70 evra 
- Letovanje Pomeži soncu, Fiho – doplačilo 90 evrov. 

-  
Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z 

atopijskim dermatitisom, skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi. Izbor kandidatov 
opravijo osebni zdravniki otrok in šolarjev. 

 
Starši lahko letovanje plačajo še na 4 obroke 

 – od aprila do julija. Letovanje mora biti plačano do odhoda . Cena je nižja, če se 
dogovorite z občino, šolo ali sponzorji za sofinanciranje. Otrokom iz socialno ogroženih 

družin bomo uredili zdravstveno letovanje brez doplačila, oz. s sofinanciranjem iz sredstev 
Pomežik soncu, Fiho, donatorjev,   … 

 
Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoz, vzgojiteljski kader, zdravstveni 

kader, osnovno zavarovanje otrok, materiale za delavnice, organizacijo letovanj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIALNO – HUMANITARNA DEJAVNOST 
 

Največ dela in aktivnosti smo z našimi prostovoljci v mesecu aprilu namenili 
pomoči družinam, ki so se ob epidemiji znašle v še večjih stiskah.  

Tako smo s pomočjo naše krovne organizacije Zveze prijateljev mladine 
Slovenije 

- Razdelili med otroke ponovno 10 računalnikov.  
 

- Izdatno donacijo Henkla (pralni praški, mehčalci, tekočina za pomivanje 
posode) in Lidla Slovenije (higienski pripomočki, napitki in testenine, 
začimbe, kreme za sončenje,…..) smo razdelili 50 družinam. 
 

V sodelovanju z Lions klubom in Sociom (delilnica hrane) smo v aprilu razdelili 
družinam pakete : 

- Velikonočne pakete  (sladice, knjige, mini šunke v konzervi) za 50 družin, 
 
Tudi v aprilu smo podaljševali botrstva in tudi vložili nove prošnje za botrstvo. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Izdaja : 
 

Medobčinsko Društvo 

Prijateljev    Mladine 

Celje 

Kidričeva 3 – 3000 Celje 
 

e-mail : mdpmcelje1@gmail.com 
 

www.mdpm-celje.si 

 

 
Informacije pripravila : 

 

Dragica Poznič,  

predsednica  MDPM Celje 

 

Poslano :  750 izvodov 

 

 

 
 

Slike cvetja – Irena Rehar 


