
Obnovitvena rehabilitacija  v Novigradu od 5.8. do 12.8.2019 

 

Dragi mali vitez/vitezinja ! 

Vabimo te, da se vključiš v  letošnje skupinsko letovanje malih vitezov v Novigradu. 

V Mladinskem hotelu Pinesta, (Novigrad, Hrvaška) smo rezervirali možnost nočitev in prehrane za 10 do 

20 oseb od 5.8. do 12.8.2019.  

Ponudnik Pinesta d.o.o. iz Kranja pričakuje, da mu do 15.2.2019 sporočimo število udeležencev. Zato 

prosimo vse zainteresirane, da pošljete prijavnico na naslov ustanove najkasneje do tega datuma.  

Ponudba Pineste d.o.o. v  rezerviranem terminu zagotavlja: 

✓ ležišča in posteljnino (namestitev v dvoposteljnih sobah v pritličju srednjega vhoda Mladinskega 

hotela) in 

✓ pol penzionsko ali penzionsko prehrano v hotelu (pol penzion = zajtrk + kosilo, polni penzion = 

zajtrk + kosilo + večerja), 

pričetek s kosilom 5.8.2019 in zaključek z zajtrkom 12.8.2019. ter 

✓ zdravstveno varstvo v nujnih primerih. 

 

Cena storitev za 1 malega viteza ali spremljevalca invalida: 244,44 eur za polni penzion oziroma 

208,04 eur za pol penzionsko oskrbo. 

Ustanova bo vsem malim vitezom in potrebnim spremljevalcem v letu 2019 zagotovila 220 evrov 

subvencije za plačilo obnovitvene rehabilitacije. Morebitno potreben samoprispevek malih vitezov  

je možno poravnati na dva načina: 

✓ z denarnim doplačilom z univerzalno nakaznico na TRR UMV do 1.8.2019 ali 

✓ z dokazilom o pridobljenih donacijah iz dohodnin (pridobitev 1 donacije se vrednoti kot 20- evrski 

prispevek).  

Skupinskemu letovanju se kot samoplačniki lahko pridružijo osebni partnerji in svojci malih vitezov. Zanje 

Pinesta d.o.o. obračunava svoje storitve po drugačnem ceniku:  

✓ nočitve in pol penzionska oskrba: 230,86 evrov za odraslo osebo + turistična taksa 7 evrov + 

prijava na bivanje 2 evra = 239,86 evrov 

✓ nočitve in polni penzion: 271,60 evrov za odraslo osebo + turistična taksa 7 evrov + prijava na 

bivanje = 280,60 evrov 

 

Kandidati za letovanje sami poskrbijo za prevoz do mesta letovanja in povratek  domov.  

 

Za vsa morebitno potrebna dodatna pojasnila lahko pokličete Anico Rustja, 

M = 040 3115 130. 

Želim vam  veliko prijetnih doživetij med skupinskimi aktivnostmi za krepitev zdravja!  

 

Primož Rudolf v imenu Sveta malih vitezov 

 

 



PRIJAVNICA ZA SKUPINSKO LETOVANJE V NOVIGRADU  
7 dnevno bivanje v Mladinskem hotelu Pinesta, od 5 do 1 2avgusta 2019 
 

Spodaj podpisani/a kandidiram za obnovitveno rehabilitacijo v Novigradu od 5.8. do 12.8.2019 

 

A    PODATKI MALEGA VITEZA:  IME  in PRIIMEK, POŠTNI NASLOV, telefon in e-mail naslov: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Prosimo, da vpišeš vse podatke! Če morda nimaš e-naslova in ne uporabljaš elektronske pošte, napiši ta 

podatek namesto e – kontakta. 

 

B    PODATKI O SPPREMLJEVALCU  MALEGA VITEZA  ZA POTREBNO OSEBNO ASISTENCO zaradi 

invalidnosti: IME in PRIIMEK, POŠTNI NASLOV: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

C     PODATKI O PARTNERJU ali SORODNIKU: IME in PRIIMEK, POŠTNI NASLOV, za mladoletne sorodnike 

tudi starost: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ustanova ne subvencionira letovanja partnerjem in sorodnikom. Za odrasle osebe je navedena cena 

njihovega letovanja v vabilu. O ceni letovanja za mladoletne sorodnike lahko izveš v tajništvu ustanove: 

info@ustanova-malivitez.si, M = 040 543 802 ali pri Anici Rustja M = 040 315 130. 

 

D   MOREBITNO POTREBNO DOPLAČILO za letovanje bom poravnal do 1.8.2019: 

o z denarnim nakazilom na TRR UMV ali 

o z dokazilom o pridobljeni donaciji dohodnine za tajništvo ustanove (po pošti ali z osebno vročitvijo 

  

PODPIS MALEGA VITEZA ali njegovega uradnega skrbnika ter kraj in datum podpisa: 


