RKS - OBM OČNO ZDRUŽENJE MARIBOR
Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor
IZPOLNI RKS !

PRIJAVA NA LETOVANJE V PUNATU - 2020

Otrok razporejen v izmeno: _____

IZPOLNIJO STARŠI /PROSIMO, DA IZPOLNITE VSE ZAHTEVANE PODATKE!/

NAČIN LET.: __ZD / __SO / __SA

PODATKI OTROKA
Obvezno označite!→

ZDRAVSTVENO LETOVANJE :

Ali je osebni zdravnik otroka napisal napotitev na zdravstveno letovanje?

Priimek in ime otroka: _______________________________________________________

DA
Spol:

NE
M

Ž

Kraj rojstva: ____________________ EMŠO: _________________________ Državljanstvo: ____________________
Davčna številka: __________________________ ZZZS številka:______________________________________
(štev. nad imenom na zdrav. izkaznici otroka)

Stalno prebivališče:___________________________________________________ Občina: _______________________
(ulica, hišna št., poštna števila in pošta bivališča otroka)

Št. osebnega dokumenta otroka: ___________________________ in
kraj in datum izdaje os. dokumenta: _____________________________________
Šola/Vrtec: _______________________________ Razred: ___________; Otrok je

PLAVALEC

NEPLAVALEC

Želena izmena/skupina
(RKS-OZ Maribor si pridržuje pravico, da otroka razvrsti v izmeno in skupino po lastni presoji!)
Označite želeno izmeno (če označite dve izmeni ugodnejšo podčrtajte):
I.: 29.6. – 09.7.2020
II.: 09.7. – 19.7.2020
IV.: 29.7. – 08.8.2020
V.: 08.8. – 18.8.2020

III.: 19.7. – 29.7.2020
VI.: 18.8. – 28.8.2020

(I. izmena ODPADE, zato je II. predvidena predvsem za predšolske otroke in otroke prve triade OŠ. Osnovnošolske otroke vpisujemo v
vse izmene, v VI. izmeno bodo vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami.)

Želje staršev otrok po sobivanju otroka v skupini z: ________________________________________________________
(največ tri imena; otroci imajo lahko eno do največ dve leti starostne razlike in morajo biti istega spola, če so stari več kot 9 let)

PODATKI O STARŠIH/SKRBNIKIH in PLAČNIKU
Mati (priimek in ime):
________________________________________________
Naslov (ulica, hišna št., pošta):
________________________________________________
Zaposlena:
________________________________________________
Vedno dosegljiva na telefon:
________________________________________________

Oče (priimek in ime):
_______________________________________________
Naslov (ulica, hišna št., pošta):
_______________________________________________
Zaposlen:
_______________________________________________
Vedno dosegljiv na telefon:
_______________________________________________

E-naslov:________________________________________

E-naslov:________________________________________

Pošto pošljite

materi ;

očetu ; na drugi naslov:_________________________________________________

PLAČNIK (priimek in ime): ____________________________________ *Davčna št. plačnika: ___________________
*Plačnik vpiše svojo davčno številko v primeru, če letovanje otroku sofinancirajo tudi drugi pačniki-npr. občina, RKS, donatorji idr.!

Naslov (ulica, hišna št., pošta):_________________________________________________________________________
Plačilo je v letošnjem letu mogoče le s PLAČILNIM NALOGOM (po položnici), ki ga boste prejeli po pošti skupaj z
obvestilom o vpisu v izmeno.
IZPOLNI ODGOVORNI DELAVEC NA OŠ, VVZ, OBČINI ALI V RKS-OZ Maribor
Dohodek po članu družine (iz odločbe o otr. dod) / Bruto dohodek po članu družine (iz dohodnin)::

EUR;

USTREZNO OZNAČI

Štev. druž. članov: ________, Regresni razred: ______ Starši plačajo znesek:
Občina oz. donatorji sofinancirajo letovanje v znesku:

EUR
EUR

Žig in podpis odgovorne osebe:
IZPOLNI RKS-OZ MARIBOR

Št. dnevnika/pogodba:

Prejeta prijava:

Poslana obvestila:
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RKS - OBM OČNO ZDRUŽENJE MARIBOR
Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor
IZBRAN OTROKOV ZDRAVNIK in ZDRAVSTVENI PODATKI O OTROKU:
(OBVEZNO IZPOLNITE; izpolni starš/skrbnik)

Priimek in ime osebnega zdravnika otroka:

Zdravstvena ambulanta:

________________________________________

________________________________________

- Posebnosti otroka, na katere morajo biti pozorni spremljevalci: ___________________________________
- Alergija na hrano
NE DA Katero ?______________________________________________________
V primeru diete predložite prijavi seznam jedi, ki jih otrok lahko je!
- Vedenjske in mentalne posebnosti otroka? NE DA Katere? _______________________________________
- Ali sprejema stalna zdravila? NE DA Katera? __________________________________________________
- Alergije na zdravila NE DA Na katera? _______________________________________________________
- Ali je bil otrok cepljen po programu preventivnega cepljenja?
NE
DA
- Otrok s posebnimi potrebami:
NE
DA Vrsta motnje:_______________________________________________
Odločba za prepoved stikov z
(Kopijo odločbe je potrebno priložiti k prijavi!)

MATERJO

OČETOM

OBEMA

S podpisom prijave izjavljam da:
- se obvezujem, da bom stroške letovanja poravnal na dogovorjen način in v dogovorjenem roku;
- dovoljujem RKS, da lahko za potrebe zdravstva na letovanju od izbranega osebnega zdravnika otroka pridobi
vse potrebne zdravstvene podatke o otroku in po potrebi tudi posebno mnenje zdravnika ali je otrok primeren za
letovanje;
- se strinjam, da je lahko otrok, v primeru bolezni ali poškodbe, zdravljen po principih uradne medicine;
- v primeru, ko otrok ni cepljen po programu cepljenja otrok v Republiki Sloveniji, bom v primeru otrokove bolezni
ali poškodbe, na poziv s strani zdravstvenega osebja oziroma pedagoškega vodstva na letovanju, osebno in v lastni
režiji nemudoma prišel po otroka in ga odpeljal z letovanja domov;
- dovoljujem mojemu otroku potovanje v tujino v organizaciji RKS in sem seznanjen, da za prehod državne meje
otrok potrebuje veljaven potni list ali osebno izkaznico ter da bo otrok dokument za prestop meje ob odhodu
predal spremljevalcu (v nasprotnem primeru otrok ne bo mogel odpotovati);
- se strinjam, da otrok letuje v spremstvu prostovoljcev RKS in sem seznanjen s pogoji letovanja in hišnim redom
za otroke na letovanju in to tudi v celoti sprejemam (javna objava v RKS-OZ MB in na spletni strani RKS-OZ MB);
- se zavezujem, da bom nemudoma prišel po otroka, če mu bo zaradi kršenja hišnega reda in neprimernega vedenja
na letovanju izrečen vzgojni ukrep NAPOTITVE DOMOV oziroma bom RKS-OZ Maribor poravnal stroške
posebnega prevoza;
- dovoljujem, da otrok po svoji želji sodeluje v različnih aktivnostih na letovanju, da so njegovi izdelki lahko
razstavljeni in objavljeni, da otroka intervjuvajo, fotografirajo ali snemajo med izvajanjem programov in da se ta
material lahko uporabi za potrebe RKS-OZ Maribor in za javno objavo;
- so vsi podatki, ki sem jih podal v prijavi resnični in zanje v celoti odgovarjam in soglašam, da lahko RKS-OZ
Maribor uporablja te podatke v skladu s svojimi pravilniki;
- dovoljujem, da RKS-OZ Maribor obdeluje moje in otrokove osebne podatke, pridobljene s to prijavo, za potrebe
organizacije in izvedbe programa letovanja.
Organizator letovanja RKS-OZ Maribor si pridružuje pravico, da v primeru odklonitve podpisa prijavitelja te prijave, lahko odkloni
sprejem otroka na letovanje!

PODPIS STARŠA/SKRBNIKA: _______________________

Datum:______________

ZDRAVSTVENO STANJE MED IN PO LETOVANJU
/Izpolni zdravnik na letovanju v primeru zdravstvenih težav otroka. Ni obvezno, če NI zdravstveno letovanje!/
Zdravstveni izvid ob prihodu:
Bolezni v času letovanja:

Zdravstveni izvid ob odhodu:

Punat, dne

Žig in podpis zdravnika izmene:
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RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR

Izmene letovanja v MPD Frankopan Punat
v letu 2020

IZMENA
I.
II.
III.
IV.
V.

TERMIN
Predšolski otroci

ODPOVED!

ponedeljek, 29.06. 2020 – četrtek, 09.07.2020
Predšolski otroci in otroci prve triade OŠ
četrtek, 09.07.2020 – nedelja, 19.07.2020
Šolski otroci
nedelja, 19.07.2020 – sreda, 29.7.2020
Šolski otroci
Sreda, 29.7.2020 – sobota, 08.08.2020
Šolski otroci
sobota, 08.08.2020 – torek, 18.08.2020
*Otroci s posebnimi potrebami in šolski otroci

VI.

torek, 18.08.2020 – petek, 28.08.2020

*Otroci se lahko vključijo na letovanje v organiziranih skupinah v sodelovanju s spremljevalci iz OŠ s posebnimi potrebami
oziroma v primeru, ko lahko RKS-OZ Maribor skupaj s pedagoškim vodstvom VI. izmene zagotovi strokovno usposoblenjeno
spremstvo (prostovoljca) za otroka s posebnimi potrebami. V nasprotnem primeru si RKS-OZ Maribor, kot organizator
letovanja pridružuje pravico do zavrnitve prijave!

PRILOGA K PRIJAVI NA LETOVANJE V PUNATU 2020
INFORMACIJE ZA STARŠE/SKRBNIKE in navodila za prijavo otroka
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR
Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor
TRR: SI56 0451 5000 0397 432 pri NKBM, ID za DDV: SI34259414
Tel.: 02 234 40 06, Fax: 02 234 40 07
www.rkmb-drustvo.si, letovanje@rkmb-drustvo.si

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):
Maksimalno plačilo starša pri zdravstveni napotitvi otroka na
letovanje* (brez sofinanciranja občine):

382,30 EUR
*104,60 EUR

*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!

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

PRILOGA K PRIJAVI NA LETOVANJE V PUNATU 2020
Navodila za uveljavljanje sofinanciranja občine za letovanje otrok v Punatu
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR
Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor
TRR: SI56 0451 5000 0397 432 pri NKBM, ID za DDV: SI34259414
Tel.: 02 234 40 06, Fax: 02 234 40 07
www.rkmb-drustvo.si, letovanje@rkmb-drustvo.si

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
Duplek
Miklavž na
Dr. polju
Pesnica
HočeSlivnica
Rače-Fram

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!

Starše

Kungota

Ruše

Selnica ob
Dravi

Lovrenc na
Pohorju

Šentilj

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!
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!
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!
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!
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!
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!
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!
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!

