
Medobčinsko društvo TR : 06000 – 0003 – 647111 pri Banki Celje  DŠ : 92015743  
Mat.št. : 5527686000 

 
 

Medobčinsko Društvo 
Prijateljev Mladine Celje 
Kidričeva 3 – 3000 Celje 

 
Tel : 03 4909180, 051 204134, 041 710810 

Fax : 059 224713 
e-mail - mzpm11@gmail.com 

www.mdpm-celje.si 
 

Datum : 11.4.2017 
 
 
Svetovalnim službam in osnovnim šolam občin Celje, Vojnik, Dobrna, Štore  
Svetovalnim službam in osnovnim šolam občin Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče, Gornji grad, Rečica ob Savinji 
 
  
ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK V ZAMBRATIJI in SAVUDRIJI 
 
  
Tudi letos bomo organizirali zdravstveno letovanje za Vaše otroke v mesecu juliju v Zambratiji in v Savudriji. 
Letovalo bo lahko  40 otrok iz Celja in 57 otrok iz gornje savinjskih občin.  
 
Za gornje savinjske občine smo edini organizatorji zdravstvenih letovanj,  otroci iz Celja pa lahko letujejo tudi 
preko  Celeia d.o.  
 
Naše letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami in napitki, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader, 
zavarovanje otrok, prevoz ,materiale za delavnice in aktivnosti.  
Vse aktivnosti, tečaji in tabori, ki se izvajajo na letovanjih,  so za zdravstvena letovanja BREZPLAČNI - plavalni 
tečaji /za neplavalce, polplavalce in izpopolnjevalni/, zabavne tekmovanja , kvizi, športne dejavnosti /različne 
športne igre in tekmovanja med otroki iz različnih držav, Savudrijada, olimpijske igre,../, večerne aktivnosti 
/plesi, karaoke, modne revije, izvolitev miss in mistra, pevski večeri, preobrazbe, poslikave, »olimpijske igre« v 
Savudriji…/, izobraževalne dejavnosti /ustvarjalne delavnice in predavanja/ …. 
 
 Cena : Doplačilo staršev za zdravstveno letovanje je 123,00 evrov, kjer je vključen tudi prevoz. 

             Polna cena letovanja je 400,00 evrov (za samoplačnike). 

Starši lahko letovanje plačajo na tudi na 4 obroke – od aprila do julija. 

Letovanje mora biti plačano do odhoda na letovanje .  

Cena doplačila je lahko manjša, če se dogovorite z občino, šolo ali sponzorji za sofinanciranje . Predlagate lahko 
tudi kakšnega otroka iz socialno ogrožene družine, kjer so starši nezaposleni ali nimajo dovolj sredstev za 
letovanje otroka, za brezplačno letovanje preko akcije POMEŽIK SONCU,  FIHO (otroci s posebnimi potrebami) 
ali  sponzorstev. 
 
LETOVANJA BODO POTEKALA  :  
 
10. julij – 20. julij – SAVUDRIJA 

    ZDRAVSTVENO LETOVANJE – LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI,  
                                   MOZIRJE, NAZARJE,  

    SAMOPLAČNIKI 
    LIKOVNA kolonija 

 
20. julij – 30. julij – ZAMBRATIJA 

    LETOVANJE OTROK V OKVIRU AKCIJE »POMEŽIK SONCU IN FIHO« 
    ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE 
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SAMOPLAČNIKI 
 
Izjemoma se lahko otrok – po predhodnem dogovoru z organizatorjem - udeleži tudi letovanja v kateri od 
drugih gornjih izmen, razen otroci, ki letujejo preko Pomežika soncu ali Fiha.  
 
 
POSTOPEK PRIJAVE :  
 
Zdravstvene liste bomo dostavili :  

1.  za Celje, Vojnik, Štore im Dobrno : 
a/ na šolski dispanzer. Starše napotite k otrokovemu zdravniku, kjer lahko dobi potrjen zdravstveni list, s 
katerim se pride prijaviti na MDPM Celje.  
b/ prilagamo. Lahko ga natisnete in daste otroku – staršem, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje za zdravstveno 
letovanje. 
Vse nadaljnje aktivnosti morajo opraviti starši sami. 
 

2. za savinjske občine zdravstveni list prilagamo. Liste, prosimo, skopirajte in razdelite staršem, ki bi 
želeli poslati otroka na letovanje. Starši izpolnijo zdravstveni list (kjer piše, da izpolnijo starši), z 
otrokom obiščejo zdravnika, ki ga potrdi, in ga vrnejo svetovalni službi ali pa pošljejo na naš naslov. 
Prijavnice s seznamom otrok nam vrnite do 25 maja 2017.  

 

Starši morajo izpolniti  vse zahtevane  podatke, zdravnik pa potrditi in žigosati  zdravstveni list. 

Z zdravstvenimi domovi smo za brezplačne preglede otrok dogovorjeni. 

 
Po pravilih ZZZS naj bi otroku potrdili zdravstveno letovanje, če je v preteklem letu vsaj 2-3 x obiskal 
zdravnika ali bil hospitaliziran.   
 
 
Prijazen pozdrav !  
 
Sekretarka :  
Dragica Poznič  


