
	
 
Občinska Zveza  
Prijatelje Mladine Šentjur 
Mestni trg 10  
3230 Šentjur 
TEL. 041 808 793 
 
Spoštovani starši,  
kot vsako leto tudi letos OBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 
ŠENTJUR, organizira letovanje za šolske otroke in mladostnike do 18. leta 
starosti. Tudi letos bomo letovali v domovih ZPM Ljubljana Moste Polje , to je v 
ZAMBRATIJI IN V KRANJSKI GORI. To so edine kapacitete, ki so nam na 
razpolago, saj imajo vse občine pokrite počitniške domove s svojimi otroki.  
Izmene v katerih bodo letovali naši šolarji:  
 
ZAMBRATIJA  
1. izmena: 10.7.do 21.7. 2015 – Počitnice za mladostnike,13.- 18. let – 280€. 
2. izmena: 21. 7. do  31. 7. 2015 -  7- 15 let - 280 €, 6. do 14. let, 
3. izmena:  10. 8. do 20. 8. 2015  -  7- 15 let – 280 €,6. do 14. let, 
 
Kranjska gora 
17.7. do 23. 7. 2016 IN 31. 7. Do 6. 8. 2016: RAZGIBANE ANGLEŠKE 
POČITNICE  – TABOR  UČENJA ANGLEŠČINE, 170 € 
 
Vse prijavnice dobite pri svetovalni delavki na vaši šoli. Prijavi obvezno priložite 
odločbo o otroškem dodatku, saj ekonomsko ceno letovanja  še znižamo glede na 
socialni status otroka in zdravstveno stanje. Vsi otroci, ki bodo odš li na 
letovanje, bodo morali predhodno opraviti zdravniški pregled, saj boste s tem 
lahko uveljavili subvencijo do zdravstvenega letovanja. To so otroci, ki so bili 
obravnavani pri osebnem zdravniku ali so bili hospitalizirani. ZDRAVNIŠKO 
POTRDILO PRILOŽITE PRIJAVNICI – osebni zdravnik otroka.  Vsi ostali 
otroci brez zdravstvenega predloga plačajo polno ceno. Prijavnina znaša 10€ in jo 
plačate skupaj s prijavo. Znesek, ki ga boste prejeli, boste lahko poravnali v dveh 
obrokih v mesecu juniju in v mesecu juliju. Letovanje mora biti plačano do odhoda 
otroka na letovanje, v primeru finančnih težav, pokličite 041 808 793, da se 
dogovorimo o odlogu plačila  Prijavnice vrnite do 1.6.2016 vaš i svetovalni 
delavki.   
Vse opise programov si lahko ogledate na internetni strani ZPM MOSTE POLJE.  
 
ŽELIMO, DA BI SE  ČIMVEČ OTROK  UDELEŽILO NAŠEGA LETOVANJA, SAJ 
BODO TAKO PREŽIVELI DEL POČITNIC V BREZSKBNEM IN USTVARJALNEM 
VZDUŠJU.  

Albina Karmuzel 
Predsednica  OZPM ŠENTJUR		


