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Občine sofinancirajo letovanje otrokom, ki imajo stalno bivališče v njihovi občini! Zato je za uveljavljanje 

sofinanciranja potrebno upoštevati pogoje tiste občine, kjer ima otrok stalno bivališče!!! 
Starši otrok, ki želijo uveljaviti regresiranje občine za  plačilo letovanja, urejajo sofinanciranje na način, ki je določen za 

posamezno občino - glej spodnjo tabelo!  

Do sofinanciranja občine za letovanje otroka imate pravico le enkrat v letu!   

OBČINA ODDAJA VLOGE OZ. USTREZNE DOKUMENTACIJE ZA UVELJAVITEV SOFINANCIRANJA in ODOBRITEV 

VIŠINE SOFINANCIRANJA 

Mestna 

občina 

Maribor 

Za uveljavljanje sofinanciranja letovanja otrok, kateri imajo stalno prebivališče v občinah Maribor, Duplek, Miklavž, Pesnica ali 
Hoče-Slivnica je  

 V RKS-OZ Maribor ob izpolnjeni in podpisani prijavi* potrebno oddati: 

- kopijo veljavne ODLOČBE O PREJEMKU OTROŠKEGA DODATKA (velja le kopija celotne odločbe)! 

Rejniki/skrbniki predložijo kopijo REJNIŠKE ODLOČBE OZIROMA POGODBO O SKRBNIŠTVU! 

ČE TO NI MOGOČE se predloži: 

- kopija informativnega izračuna ali ODLOČBA O ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2019 za vse odrasle člane gospodinjstva; v 

primeru BREZPOSELNOSTI pa potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da ne prejemate dohodka. 

- Ob tem je potrebno predložiti tudi POTRDILO O ŠTEVILU ČLANOV V GOSPODINJSTVU (izda ga upravna enota na občini) ! 
 

*POMEMBNO: Na prijavi obvezno označite, če JE ali NI osebni zdravnik otroka napisal zdravstveno napotitev na letovanje! 

Duplek 

Miklavž na 

Dr. polju 

Pesnica 

Hoče-

Slivnica 

Rače-Fram Vloge za regresirano letovanje otrok za otroke s stalnim prebivališčem v občini Rače-Fram zbirata in rešujeta svetovalni delavki v OŠ 
Rače in OŠ Fram, ki sodelujeta z občino. Zato je potrebno kopijo izpolnjene prijave na letovanje in ustrezna dokazila o višini 

dohodkov v družini oddati po navadni ali elektronski pošti svetovalni delavki v OŠ RAČE (severina.pfeifer1@guest.arnes.si) 

oziroma svet. delavki v OŠ FRAM (nina.kramer@guest.arnes.si) .  
V RKS-OZ Maribor pa pošljete izpolnjeno prijavo z obvestilom, da ste oddali vlogo za sofinanciranje letovanja. Ko bomo prejeli 

odločitev o višini sofinanciranja letovanja iz OŠ, vam bomo na dom poslali položnico za plačilo letovanja otroka! 

Starš mora na prijavi označiti, če je zdravnik napisal zdravstveno napotitev na letovanje ali ne! 

Starše Vloge za regresirano letovanje otrok za otroke s stalnim prebivališčem v občini Starše zbira svetovalna delavka na OŠ, vloge pregleda 
komisija določena v občini Starše, svetovalna delavka OŠ Starše pa nato odločitev o sofinanciranja občine za posameznega otroka 

sporoči v RKS-OZ Maribor.  Zato je kopijo izpolnjene prijave na letovanje in ustrezna dokazila o višini dohodkov v družini potrebno 

oddati po navadni ali elektronski pošti svetovalni delavki v OŠ STARŠE (marija.bednjanic@guest.arnes.si).  
V RKS-OZ Maribor pa pošljete izpolnjeno prijavo z obvestilom, da ste oddali vlogo za sofinanciranje letovanja. Ko bomo prejeli 

odločitev o višini sofinanciranja letovanja iz občine oz. OŠ, vam bomo na dom poslali položnico za plačilo letovanja otroka! 

Starš mora na prijavi označiti, če je zdravnik napisal zdravstveno napotitev na letovanje ali ne! 

Kungota Vloge za regresirano letovanje otrok za otroke s stalnim prebivališčem v občini Kungota zbira in rešuje svetovalna delavka na OŠ v 
sodelovanju z občino Kungota. Zato je potrebno kopijo izpolnjene prijave na letovanje in ustrezna dokazila o višini dohodkov v 

družini oddati po elektronski pošti svetovalni delavki v OŠ KUNGOTA na e-naslov: petra.baukman@guest.arnes.si .  

V RKS-OZ Maribor pa pošljete izpolnjeno prijavo z obvestilom, da ste oddali vlogo za sofinanciranje letovanja. Ko bomo prejeli 
odločitev o višini sofinanciranja letovanja iz občine oz. OŠ, vam bomo na dom poslali položnico za plačilo letovanja otroka! 

Starš mora na prijavi označiti, če je zdravnik napisal zdravstveno napotitev na letovanje ali ne! 

Ruše Dokazila o višini dohodkov v družini je potrebno predložiti na OBČINI RUŠE. 

V občini Ruše mora upravičenec (starš) za pridobitev pravice do subvencije za letovanje otroka predložiti izpolnjen obrazec, ki ga 

pripravi izvajalec (Prijavo na letovanje v Punatu 2020). Obrazec skupaj z veljavno odločbo o dodelitvi otroškega dodatka da v 
potrditev občini (osebno ali po e-pošti na naslov obcina@ruse.si), ki izračuna in potrdi znesek subvencioniranja. Upravičenec nato 

potrjen obrazec odda izbranemu izvajalcu letovanja (po navadni ali e-pošti na naslov letovanje@rkmb-drustvo.si). Obrazce – prijave 

na letovanje  lahko starši dvignejo na Občini Ruše ali pišejo izvajalcu, da jim ga pošlje. 
Starš mora na prijavi označiti, če je zdravnik napisal zdravstveno napotitev na letovanje ali ne! 

Selnica ob 

Dravi 

Dokazila o višini dohodkov v družini je potrebno predložiti na OBČINI SELNICA OB DRAVI. 

V občini Selnica ob Dravi mora upravičenec (starš) za pridobitev pravice do subvencije za letovanje otroka predložiti izpolnjen 

obrazec, ki ga pripravi izvajalec (Prijavo na letovanje v Punatu 2020). Obrazec skupaj z veljavno odločbo o dodelitvi otroškega 
dodatka da v potrditev občini (osebno ali po e-pošti na naslov nada.hoelzl@selnica.si), ki izračuna in potrdi znesek subvencioniranja. 

Upravičenec nato potrjen obrazec odda izbranemu izvajalcu letovanja (po navadni ali e-pošti na naslov letovanje@rkmb-drustvo.si). 

Za obrazce – prijave na letovanje  lahko starši pišejo izvajalcu, da jim ga pošlje. 
Starš mora na prijavi označiti, če je zdravnik napisal zdravstveno napotitev na letovanje ali ne! 

Lovrenc na 

Pohorju 

Vloge za regresirano letovanje otrok za otroke s stalnim prebivališčem v občini Lovrenc na Pohorju zbira in rešuje svetovalna delavka 

na OŠ v sodelovanju z občino Lovrenc na Pohorju. Zato je potrebno kopijo izpolnjene prijave na letovanje in ustrezna dokazila o 
višini dohodkov v družini oddati po navadni ali elektronski pošti v OŠ LOVRENC NA POHORJU (za.nas@oslovrenc.si). 

V RKS-OZ Maribor pa pošljete izpolnjeno prijavo z obvestilom, da ste oddali vlogo za sofinanciranje letovanja. Ko bomo prejeli 

odločitev o višini sofinanciranja letovanja iz občine oz. OŠ, vam bomo na dom poslali položnico za plačilo letovanja otroka! 
Starš mora na prijavi označiti, če je zdravnik napisal zdravstveno napotitev na letovanje ali ne! 

Šentilj V OBČINI ŠENTILJ starši oziroma skrbniki oddajo vlogo za sofinanciranje letovanja na sedežu občine ali po navadni 

oziroma elektronski pošti v občino (natasa.vouk@sentilj.si) ali pa svetovalni delavki na OŠ Šentilj oziroma OŠ Sladki vrh.  K 

vlogi za sofinanciranje letovanja starši priložijo tudi fotokopijo PRIJAVE NA LETOVANJE V PUNATU 2020, pri čemer morajo na prijavi 

označiti ali ima otrok od osebnega zdravnika napotitev na zdravstveno letovanje ali ne.  

V RKS-OZ Maribor pa ob oddaji prijave sporočite, da čakate odločbo občine za sofinanciranje letovanja. Po prejetju odločbe o 

sofinanciranju letovanja iz občine vam bomo iz RKS-OZ Maribor na dom poslali položnico za plačilo letovanja otroka! 
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