
POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA V LETU 2020

Programi 9-urnega zimskega počitniškega varstva so namenjeni otrokom od 1. do 5. razreda OŠ z območja MOL.

Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, in sicer le v primeru, da otroci obiskujejo OŠ na območju MOL.

Vsi programi vključujejo prehrano (kosilo in dve malici). 

V posamezen program počitniškega varstva je posamezen otrok lahko vključen največ dva tedna. 

Ne glede na navedeno ceno programa imajo vsi izvajalci na voljo mesta za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno.

Izvajalci programov poletnega počitniškega varstva bodo z zbiranjem prijav otrok pričeli vsi hkrati, v torek, 2. junija 2020, ob 7. uri. 

Prijave se zbirajo preko spletne strani izvajalcev.
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1.

MESTNA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 

LJUBLJANA Ljubljana - moje mesto! x x x x x x Mladinski dom Jarše, Jarška 44 5 01 434 03 24 tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si Www.mzpm-ljubljana.si

2. PLESNI KLUB FENIKS Feniksove poletne počitnice x x x x x x x

Plesni center Feniks, Vodovodna 

ulica 25 6 041 332 438 klub@plesnicenter-feniks.si

http://plesnicenter-feniks.si/plesni-

klub-feniks-najboljsi-plesni-pari-

standardni-latinskoameriski-plesi

3. Plesno društvo LIBERO PLESNO POLETJE x x x x x x x x x

PLESNI CENTER LIBERO, Šmartiska 

cesta 152 6 041 739 833 azra@liberodancecenter.si WWW.LIBERODANCECENTER.SI

4. SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR Aktivne poletne počitnice SD Novinar x x x x x x

SD Novinar; Staničeva ulica 41, 

1000 Ljubljana; ŠC Staničeva 5 040 775 779 info@novinar-drustvo.si www.novinar-drustvo.si 

5.

Zasebni zavod - socialno podjetje, 

Večgeneracijski center IZ RODA V ROD Počitnice za dušo in telo x x x x x x Tbilisijska 83a 5 051 662 666 izrodavrodsop@gmail.com Www.izrodavrod.si

6. Zavod Aktivna starost - socialno podjetje

Medgeneracijske počitnice - Vseživljenjska 

aktivnost x x x

DEOS Center starejših Trnovo, 

Devinska ulica 1 1,5 041  401 106 info@zavodas.si www.zavodas.si

* oznaka x pomeni, da se varstvo izvaja v tem terminu

Za dodatne informacije in prijave se obrnite neposredno na izvajalce počitniškega varstva. 
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