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IZKUŠNJA VRTCA V NARAVI 
 

Vrtec v naravi je za otroke posebno doživetje, ki omogoča pristno izkušnjo učenja z igro ter krepitev socialnih 

veščin. Večina programa se izvaja na prostem, v naravi, kjer otroci krepijo raziskovalnega duha, domišljijo ter 

razvijajo svoje miselne in kognitivne sposobnosti. 

Različna znanja lažje usvojijo, ker jih pridobijo na podlagi konkretne izkušnje, hkrati pa jim naravno okolje 

omogoča, da se sprostijo, gibajo, ustvarjajo, spoznavajo svoja čutila in premagujejo izzive. To pripomore k 

zaupanju vase in v druge, krepi njihovo samopodobo, prijateljske vezi med otroci postajajo trdnejše, krepi se 

zmožnost uporabe jezika (besednjak, pogovor, poslušanje, …). 

Otroci spoznajo tudi številne naravne in kulturne znamenitosti, nekatere razlike in podobnosti raznih običajev, 

krajine. 

Otroci se učijo samostojnosti, skrbi za lastno osebno higieno ter svoje stvari, učijo se sodelovanja in življenja 

v skupnosti. 

POČITNIŠKI DOMOVI 
V skladu z zgoraj naštetimi dejavnostmi imamo pripravljene različne programe, ki jih po potrebi tudi 

prilagodimo. Programe izvajamo v naših počitniških domovih. Program letovanja izvaja strokovna 

sodelavka ZLRO in/ali vzgojitelji Kluba vzgojiteljev ZLRO. 

 

  

Dom EMAVS – Zgornje Gorje: Dom 
leži v prijetni gorenjski vasici Zg. 
Gorje pri Bledu, od katerega je 
oddaljen 4 km v smeri proti 
Pokljuki. Dom je odprt celo leto. 
Razpolaga z 92 ležišči.  

Dom POD OBZIDJEM – Piran: Dom 
stoji v Piranu na Vrtni ulici s 
pogledom na Tartinijev trg. Dom 
je odprt celo leto. Objekt razpolaga 
z 80 ležišči. 
 

Hostel CENTER – Savudrija: 
Počitniški dom Savudrija leži na 
Savudrijskem polotoku na površini 
več kot 20.000 m2 in je le 15 km 
oddaljen od slovensko-hrvaške 
meje. Leži neposredno ob morju, v 
zalivu z veliko lastno plažo. Dom je 
odprt od začetka maja – konec 
septembra. Skupaj ima 318 
ležišč razporejenih v 2 stavbi. 

Hostel ŠIŠKA Poreč – Špadiči: 
Počitniški dom leži v naselju 

Špadiči v neposredni bližini morja, 
medtem ko je od centra Poreča 
oddaljen manj kot 2 km. Dom je 
odprt od začetka maja – konec 

septembra. Razpolaga s 151 
ležišči. 

Hostel BEŽIGRAD – Umag: Dom 
leži ob morju med Stella Marisom 

in Punto v neposredni bližini 
teniškega centra Umag. Dom 

je odprt celo leto. Razpolaga s 60 
ležišči. 

ZLRO upravlja s 5 počitniškimi 
domovi, ki so v lasti Mestne 

občine Ljubljana. Vsi domovi so 
podrobneje predstavljeni na 

naši spletni strani 

 www.zavod-zlro.si 
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OPIS PROGRAMOV 

GOZDNO KRALJESTVO 

KRAJ IZVEDBE: Dom EMAVS, Zgornje Gorje pri Bledu 

TRAJANJE PROGRAMA: 3 ali 5 dni 

OPIS PROGRAMA: Si pripravljen na naravoslovno dogodivščino? 

Gozd je zanimivo kraljestvo, ki pa ga pogosto premalo poznamo. 

Nudi nam zaklade znanja, prostor za igro in sprostitev ter nepozabna 

doživetja. V gozdnem kraljestvu bomo z malčki preživeli nepozabna 

doživetja. Spoznavali bomo živalski in rastlinski svet, kaj dobrega 

skuhali, plesali in se s pletno popeljali na Blejski otok ter 

občudovali prelepo okolico. Kdo je kralj gozdnega kraljestva? Sta 

medved in volk prijatelja? Je lisica res tako zvita? Si že kdaj pekel 

kruh navit na palico? Veš, da so bobki srnjadi lahko tudi uporabni? Si vedel, da najdemo smolo samo pri 

iglavcih? 

Program je nastal v sodelovanju z Inštitutom za gozdno pedagogiko. 

 

V DRUŽBI ŠKRATA LESNIKA 

KRAJ IZVEDBE: Dom EMAVS, Zgornje Gorje pri Bledu 

TRAJANJE PROGRAMA: 3 ali 5 dni  

OPIS PROGRAMA: Si že slišal za škrata Lesnika? To je gozdni škrat 

o katerem pravi slovenska legenda, da živi v gozdovih Radovne. 

Sicer ga že dooolga leta ni nihče srečal, a obiskovalcem že leta pušča 

sporočilca, namige in jim razkriva naravne znamenitosti. Morda pa 

ga mi ujamemo, ko se bomo potepali po okoliških travnikih, 

gozdovih in ob potočkih ter se seznanili z gozdnimi živali, gorskimi 

rožicami, skuhali čaj divje babe, ki je nekoč živela v teh krajih in 

obiskali kmetijo s konji. Preizkusili se bomo v zanimivih gozdnih 

izzivih in se naučili veliko novih stvari. Ob večerih pa zaplesali gorski ples in se zabavali na pižama party-

u. Kdo ve, morda pa nas obišče škrat Lesnik in nam pomaga razvozlati uganko o skritih gorskih zakladih. 

 

 

MALA ŠOLA ŽIVLJENJA V NARAVI 

KRAJ IZVEDBE: Dom EMAVS, Zgornje Gorje pri Bledu 

TRAJANJE PROGRAMA: 3 ali 5 dni 

OPIS PROGRAMA: V prelepem razgledu in objemu gora bomo 

spoznavali lepote narave. Spoznavali bomo drevesa, obiskali jamo, 

nabrali drva in postavili ogenj, ki nas bo grel pri zabavnem večeru. 

Postavili bomo bivak in se naučili zamesit tvist. Iz lesa, plodov, 

kamenčkov bomo ustvarili izdelek za spomin. Ob večerih se bomo 

zabavali v gozdnih ritmih, priredili planinski pižama party. Naučili se 

bomo tudi nekaj o prvi pomoči in se kot pravi raziskovalci odpravili 

v notranjost Blejskega gradu, ki v sebi skriva zemljevid do zaklada. 
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MI GREMO PA NA MORJE 

Kraj izvajanja programa: Dom POD OBZIDJEM, Piran 

Trajanje programa: 3 ali 5 dni 

Opis programa: Pripravite se na pestre in z morskimi 

dogodivščinami prežete dni, ki jih bomo zaključili z animacijskimi 

večeri. Postali bomo pravi mini morski pustolovci in raziskovali Piran 

ter okolico. En dan nas bo pustolovščina vodila do Akvarija Piran, 

kjer si bomo ogledali živahni podvodni svet Jadranskega morja, 

izdelali morske maske in se zvečer poveselili na mini morskem 

karnevalu. Prelevili se bomo tudi v pomorščake in se popeljali z 

ladjico ter z morja opazovali kopno in kaj vse se tam dogaja. 

Pustolovski duh nas bo povedel vse do Fiese, kjer se bomo preizkusili v izzivih lova na morski zaklad. Če 

bo ostalo dovolj energije, bomo zvečer zaplesali na pustolovskem pižama partyu. Zadnji dan bomo fino 

napeli pustolovska ušeska in prisluhnili školjkam v Muzeju školjk in polžev, po kosilu pa se bomo polni 

pustolovskih doživetij odpravili proti domu. Pustolovcem nikoli ni dolgčas in tudi nam zagotovo ne bo! 

 

RADOVEDNI GUSAR 

Kraj izvajanja programa: Dom POD OBZIDJEM, Piran ali Hostel 

Šiška – POREČ (Špadići) 

Trajanje programa: 3 ali 5 dni 

Opis programa: Radovedni gusar vtakne nos prav povsod in tam ga 

čaka cel kup dogodivščin. Popeljali se bomo z barko, pokukali v 

Muzej školjk in polžev, ter se pustili zapeljati skrivnostim morja v 

podvodnem svetu. Kot čisto pravi gusarji se bomo odpravili do 

Portoroža na sladoled, čofotali na plaži, s pomočjo radovednega 

gusarja našli zaklad in se s posadko preizkusili v gusarskih športnih 

igrah.  

Kaj pa gusarji počnejo ob večerih? Včasih plešejo v pižama, spet drugič uživajo v morskem festivalu, radi 

prepevajo ob kitari in si pripovedujejo zgodbe. Poleg tega pa to sploh še ni vse … Radovedni gusar zelo 

rad zbira spomine, zato bomo tudi mi naredili fotografijo in morski okvir kamor jo bomo shranili. Poleg 

tega pa bomo izdelali še morske živali in se potepali po skrivnostnih ulicah Pirana. 

 

MORSKA PUSTOLOVŠČINA 

Kraj izvajanja programa: Hostel CENTER, Savudrija ali Hostel 

Bežigrad - UMAG 

Trajanje programa: 3 ali 5 dni 

Opis programa: Pripravite se na pestre z morskimi aktivnostmi 

prežete dneve, ki jih bomo zaključili z zabavnimi morsko obarvanimi 

večeri. Na plaži bomo čofotali, obračali kamne ter raziskovali morje 

in morske prebivalce, zvečer pa se bomo pozabavali ob morskih 

igrah. En dan se bomo prelevili v pomorščake in se odpeljali v Umag, 

kjer nas bo čakala ladja s steklenim dnom, da bomo lahko pogledali 

v podvodni morski svet. Športni morski duh bomo preizkusili na mini 

morskem oviratlonu, pravijo pa da nekje blizu vsako leto gusarji zakopljejo zaklad. Ga prideš poiskat? 


