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LETOVANJE V PUNATU 2020 
 

Izpolnjeno in podpisano prijavo* z vsemi ustreznimi prilogami za sofinanciranje letovanja lahko:  

- pošljete po pošti (RKS-OZ Maribor, Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor);  

- pošljete po elektronski pošti na: letovanje@rkmb-drustvo.si   

(upošteva se le skenirana prijava s prilogami  v .pdf obliki – 
FOTOGRAFIRANO PRIJAVO Z MOBITELOM NE BOMO UPOŠTEVALI, KER JE NI MOGOČE 

NATISNITI NA A4!!); 

- oddate osebno v poštni nabiralnik RKS-OZ Maribor (Ulica Pariške komune 13, Maribor). 

*PROSIMO, DA PRI PRIJAVI PREDLOŽITE USTREZNE DOKUMENTE OTROKA OZIROMA NA PRIJAVI OBVEZNO ZAPIŠETE:  EMŠO IN KRAJ ROJSTVA OTROKA, DAVČNO ŠTEVILKO IN  ŠTEVILKO ZDRAVSTVENE  

IZKAZNICE OTROKA (9-mestna št. nad imenom),  TER   ŠTEVILKO VELJAVNEGA OSEBNEGA DOKUMENTA OTROKA (OSEBNA IZKAZNICA ALI POTNI LIST) IN DATUM  IN KRAJ IZDAJE OSEBNEGA DOKUMENTA!! 

 

Osebni sprejem prijav otrok na letovanje in vplačil zaradi trenutnih izrednih razmer ni  mogoč,  

ker v  RKS-OZ Maribor do nadaljnega ni uradnih ur! 

Po prejemu prijave, bomo v RKS-OZ Maribor izračunali znesek plačila starša/skrbnika za letovanje otroka glede na prejete 

dokumente ob prijavi oz. prejeta obvestila s strani občin in vam po redni ali elektronski pošti poslali položnico za plačilo 

letovanja otroka. 
 

V primeru, da zaradi pandemije COVID19 in s tem povezanih varnostnih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja virusa 

ne bo mogoče zagotoviti varnega in sproščenega letovanja otrok, si RKS-OZ Maribor pridružuje pravico do odpovedi 

letovanja otrok, o čemer bo pismeno obvestil starše prijavljenih otrok. 

CENA: 

Cena letovanja v letu 2020  

(brez zdravstvene napotitve in brez sofinanciranja občine): 

 

 

  382,30 EUR 

Maksimalno plačilo starša pri zdravstveni napotitvi otroka na 

letovanje* (brez sofinanciranja občine): 

*Zdravstveno letovanje je mogoče le , če osebni zdravnik napiše napotitev na 

zdravstveno letovanje in pošlje v RKS-OZ MB, staraš pa na prijavi to ustrezno označi in 

zapiše ime in priimek ter zdravstveno ambulanto zdravnika! 

 

*104,60 EUR 

Za uveljavljanje sofinanciranja občine je potrebno upoštevati navodila tiste občine, kjer je stalno bivališče otroka (glej 

prilogo: Navodila za uveljavljanje sofinanciranja občine za letovanje otrok v Punatu). 
 

STARŠ OZIROMA SKRBNIK JE DOLŽAN POSKRBETI ZA ODDAJO POPOLNE PRIJAVE Z VSEMI ZAHTEVANIMI PODATKI. V PRIMERU, 

DA PRIJAVA NI V CELOTI IZPOLNJENA ALI K PRIJAVI NISO PRILOŽENI ZAHTEVANI VELJAVNI DOKUMENTI, JE PRIJAVA 

NEPOPOLNA IN SE SUBVENCIONIRANJE OBČINE NE UPOŠTEVA. 

 

NAČIN PLAČILA: GOTOVINA / PLAČILNA KARTICA / UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG (UPN) 

Plačilo je možno v enkratnem znesku, letos zaradi izrednih razmer izjemoma samo preko plačilnega naloga, ki ga boste dobili 

po pošti. Soprispevek starša mora biti poravnan najkasneje 14 dni pred želeno izmeno. Izmena se potrdi s plačilom prispevka 

starša (oziroma do napolnjenosti izmene). Če prispevek starša ni poravnan, se otrok ne more udeležiti letovanja! 

 
RKS-OZ MARIBOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA OTROKA NE SPREJME NA LETOVANJE V KOLIKOR STARŠ OZIROMA SKRBNIK NE 

PODA VSEH PODATKOV IN NE PODPIŠE IZJAVE V PRIJAVI OZIROMA NE PORAVNA PRISPEVKA STARŠA V ROKU. 

 

OSTALI POGOJI: 

- Obvestilo o odhodu na letovanje za otroke bodo starši/skrbniki prejeli po pošti približno 5 dni pred odhodom.  

- Pred odhodom na letovanje bo starš/skrbnik oddal podpisano izjavo (za zajezitev širjenja COVID-19), da je otrok 

zdrav in v zadnjih 14-dnevih ni imel simptomov oziroma ni bil v stiku z okuženo osebo (izjavo prejmete na dom z 

obvestilom o odhodu in jo boste oddali na dan odhoda) – v nasprotnem primeru se otrok letovanja ne bo mogel udeležiti. 

- V PRIMERU ZDRAVSTVENE NAPOTITVE otroka na letovanje starši najkasneje tri dni pred odhodom poskrbijo za  

preventivni zdravstveni pregled pri osebnem zdravniku otroka. 

- Za prehod državne meje otrok potrebuje veljaven osebni dokument (ki je vpisan na prijavi) za prehod meje  - v primeru, 

da ga na dan odhoda ne boste predali vzgojitelju bo otrok ostal doma! 

- V primerih upravičene odpovedi letovanja, se pri vračilu denarja upošteva sklep OO RKS-OZ Maribor o pogojih vračila 

denarja, ki je na vpogled na oglasni deski v RKS-OZ Maribor, Ulica Pariške komune 13, Maribor. 

- Vsaka odpoved letovanja mora biti podana pisno na naslov: RKS-OZ Maribor, Ulica Pariške komune 13, 2000Maribor 

                 ali e- naslov: letovanje@rkmb-drustvo.si 
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