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ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO LETOVANJE OTROK V 
CELJSKEM DOMU V BAŠKI 

 

Organizatorja socialnih in zdravstvenih letovanj otrok v Celjskem domu v Baški, Mestna občina 
Celje in koncesionar Celeia, d.o.o. sporočata, da v juliju 2020 letovanj ne bo. Predvidoma bodo 
letovanja potekala v treh 10-dnevnih izmenah v avgustu 2020. 

Predvidene izmene v avgustu bodo potekale v naslednjih terminih: 

- od 30. 7. do 9. 8. 2020, 
- od 9. 8. do 19. 8. 2020, 
- od 19. 8. do 29. 8. 2020. 

Zaradi zdravstvenega položaja v Sloveniji in še vedno razglašene epidemije nove virusne bolezni 
COVID-19 na Hrvaškem bodo letovanja potekala pod pogoji, ki jih predpisuje zdravstvena stroka 
(NIJZ in HZJZ). Predvideva se, da bo število otrok na posamezno izmeno omejeno glede na pogoje 
bivanja in zadrževanja v notranjih prostorih, kar pomeni, da bo lahko število otrok na posamezno 
izmeno manjše od namestitvene kapacitete 80 otrok. V tem primeru bodo imeli prednost pri izbiri 
tisti kandidati, ki bodo poleg izpolnjene prijavnice predložili tudi napotitev na letovanje s strani 
dispanzerja za šolske otroke in mladino.  

Pogoji prijave in izbiranja kandidatov za letovanje bodo objavljeni v Javnem razpisu za izbor 
uporabnikov programa socialnih in zdravstvenih kolonij iz MO Celje, ki bo izšel 26. 6. 2020. 

Vsi, ki so prijavnico že oddali, bodo v kratkem pozvani za spremembo termina letovanja in 
morebitno dopolnitev prijave z zdravstveno napotitvijo.  

Družba Celeia d.o.o. je bila s strani ZZZS izbrana tudi za organizacijo zdravstvenih letovanj za 
otroke iz naslednjih izpostav ZZZS:  

- OE Celje (MO Celje, občine Dobrna, Štore in Vojnik, v skupnem številu 88 otrok),  
- OE Laško (občini Laško in Radeče - 42 otrok),  
- OE Slovenske Konjice (občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje - 22 otrok), 
- OE Šmarje pri Jelšah (občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Bistrica ob 

Sotli, Podčetrtek - 18 otrok) in 
- OE Žalec (občine Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko - 11 otrok od 5. do 19. 

leta starosti). 

V Celjskem domu v Baški, domu s 60-letno tradicijo letovanj, bodo kljub enomesečnemu zamiku 
otroci vedno dobrodošli. Da pa bi bilo letovanje za otroke varno in zdravo, se organizator zavezuje 
k spremljanju zdravstvenega položaja in spoštovanju vseh priporočil NIJZ oz. HZJZ, ki bi v danem 
trenutku vplivali na kvalitetno izvajanje programa. 

 
Celje, 8. 6. 2020       Celeia d.o.o. PE Celje 

Mijo Zorko, direktor 
   


