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ZADEVA: Zdravstveno letovanje šolskih otrok v letu 2014 v »Mladinskem hotelu 

PINESTA« - NOVIGRAD 
 

 

Obveščamo vas, do bo letos iz občin Radovljica, Bled in Gorje lahko v letu 2014 letovalo 

cca 200 otrok. 

 

POGOJI IN NAČIN PRIJAVE: 

 
Spoštovani, v letošnjem letu je nekaj sprememb glede letovanaj otrok v zdravstvenih kolonijah. 

In sicer, zaradi zaostrenih pogojev s strani ZZZS, pričakujemo manjši vpis otrok. 
- To je razlog, da smo se odločili skrajšati termine iz 14 na 10 dni, da bi bilo letovanje cenovno 

dostopnejše za vse starše (tiste z napotnico, in tiste brez napotnice). 
- Sofinanciranje s strani občin ostaja nespremenjeno in veseli bomo, če bomo lahko tudi v 

letošnji sezoni, kljub spremembam na letovanje odpeljali vsaj 50% otrok, kot v preteklih letih, 

predvsem tudi z vašo pomočjo, da se sredstva namenjena  s strani občine porabijo za letovanje 

otrok. 

 

Prispevek staršev za zdravstveno letovanje (plačljivo v treh ali štirih obrokih) je: 

- 178,89€ za 10 dni (z napotnico), 

- 343,09€ za 10 dni (BREZ napotnice), 

- 125,22 za 7 dni (z napotnico), 

- 240,16 za 7 dni (BREZ napotnice). 

  

Izbrani zdravniki in pediatri bodo v kolikor jim to dopuščajo pogoji ZZZS predlagali otroke s 

poudarjeno zdravstveno indikacijo, šolski dispanzer v Radovljici in na Bledu bo z vpisom 

pričel v sredo 7.5.1014!  
 

Otroke s poudarjeno socialno indikacijo predlaga vaša socialna služba. 

Prosimo za posredovanje seznamov na Center za socialno delo v Radovljici najkasneje do 

srede 16.5.2014. 

 

Izmene: 

- 20.6.(petek) – 27.6.(petek)2014  

- 12.7.(sobota) – 22.7.(torek)2014 

- 22.7.(torek) – 1.8.(petek)2014  

  

Glede na okoliščine lahko v letošnjem letu v zdravstvenih kolonijah letujejo otroci pri katerih 

ni prisotna nobena od indikacij. V takem primeru starši svoje otroke prijavijo direktno na 

CSD Radovljica. Več informacij pa lahko dobite na Pinesti d.o.o. po telefonu 04/2013750 ali 

na elektronski naslov info@pinesta.com.  
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Otroci za prehod državne meje obvezno potrebujejo osebni dokument (osebna izkaznica ali 

potni list). 

 
Vljudno vas prosimo, da informacijo posredujete učencem in vaši socialni službi, za kar se vam najlepše 

zahvaljujemo. 

 

Hvala za razumevanje!        

                                                                                                                               Direktor:  

                                                                                                                              Robert Širnik 


