
ŠOLA 
 
DATUM:  9. 5. 2018 

OBVESTILO  
 

Spoštovane učenke, spoštovani učenci! 
 

Zveza prijateljev mladine Maribor organizira 11 - dnevno LETOVANJE  V  

POREČU s sodelovanjem  Občine Slov. Bistrica.  Letovati je možno v šestih 

izmenah (tudi iz zdravstvenih razlogov) od 24. junija 2018 do  23. avgusta  2018.     

 

CENA   LETOVANJA "POREČ 2018": 
 

325,05 €   (11 dni)   
 

ODHOD IZ  SLOV. BISTRICE:  3. izmena (14. 7. 2018),  4.  (24. 7. 2018) in 6. 

izmena (13. 8. 2018) imajo odhod iz Slov. Bistrice.   

 

Del sredstev (129,20 €)  za letovanje prejme šola (ta sredstva se razdelijo  med 

prijavljene učence z najnižjimi dohodki na člana družine, če je teh več), zanj  pa 

je možno na osnovi ustreznih dokazil pridobiti tudi pomoč preko CSD Slovenska  

Bistrica.  

 

 prijavo za Poreč  in 

 obvestilo o pogojih letovanja    
dobite ob četrtkih  pri pedagoginji.  Prosim, pohitite s prijavo. 

 

  DRUGA in TRETJA  IZMENA STA ŽE ZASEDENI. 
 

Hvala za sodelovanje. Lep pozdrav.              Svetovalna delavka                                                          

                                                       

                                                                                                                                 
OBVEŠČENI: (Prosim za podpis.) 
 

1. a  in  2. a  ___________                           3. a  in  4. a  ____________                        
 

5. a  in  6. a ___________                           7. a  in  8. a _____________                                     
 
      9. a razred: _______________ 

 



 
OŠ  Pohorskega bataljona Oplotnica 

podružnica Kebelj  
 

 

 

LETOVANJE  "POREČ 2010" 

 

CENA   LETOVANJA: 

 

319,11 €   (11 dni)  in 

 

337,84 €  (12 dni) 
  

 

 

 

 

 

PRIJAZNO VABLJENI PO MATERIAL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
OŠ  KEBELJ                                                                                                                  DATUM: 14. 05. 2009 

Spoštovani starši! 

 

V sodelovanju z občino Slov. Bistrica tudi letos Zveza prijateljev mladine Maribor organizira 11- dnevno 

(ali 12 dnevno) LETOVANJE  V  POREČU.   Letovati je možno v šestih terminih od 26. junija 2009 do 17. 

avgusta 2009.   2., 5. in 6. izmena imajo načrtovan odhod iz Slov. Bistrice /06. 07. do 17. 07. 2009, 06. 08. 

do 17. 08 2009 in 17. 08. do 28. 08. 2009/.   Pred odhodom Vaš otrok opravi še zdravniški pregled, o 

katerem boste pravočasno obveščeni s strani organizatorja.  
 

Del sredstev za letovanje prejme šola (samo 117,00 € ne glede na število prijavljenih učencev za letovanje 

– kar ni niti za 1 udeleženca), cena 11-dnevnega letovanja znaša 311,29 € oz. 12-dnevnega letovanja pa 

329,54 €.  Zanj je možno tudi  subvencionirano  plačilo, v kolikor gre za družino z nizkimi dohodki  oz. 

neugodnim finančnim položajem.  Možnost subvencije boste starši (v dogovoru s šolo) urejali preko CSD 

Slov. Bistrica. Za uveljavljanje denarne pomoči preko CSD boste potrebovali:  

- obvestilo ZPM o letovanju; potrdilo o neto plači za zadnje 3 mesece, 

- delovno knjižico; potrdilo o katastru za leto 2008; potrdilo o brezposelnosti, če ste prijavljeni kot 

iskalec zaposlitve;  vozniško – prometno dovoljenje;  TR ali hranilno knjižico, 

- EMŠO in DAVČNE ŠTEVILKE vseh družinskih članov. 
 

Uradne ure CSD Slov. Bistrica so:  VSAK PONEDELJEK od 7.30 do 14.30; VSAKO SREDO od 7.30 do 12.00 

in 13.30 do 16.30 in VSAK PETEK od 7.30 do 12.30. 
 

Za dodatne informacije lahko pokličete TAJNIŠTVO CSD Slov. Bistrica (02/ 8050 760) ali katero od socialnih delavk.  

Rok za prijavo letovanja v šoli je sreda,  20. maj  2009, zato PROSIM, da Vaš otrok čim prej vrne pedagoginji Ani 

Pačnik izpolnjena obrazca: IZJAVA STARŠA oz. SKRBNIKA in PRIJAVA za letovanje, saj se bodo možnosti za 

izbrani termin večje.                                                                                                                                         Lepo 

pozdravljeni! 
 

Svetovalna delavka:                                                                                                             Vodja podružnice:                                                                                     

    Ana Pačnik                                                                                                                        Danica Korošec                              
 

 

 


