Za uveljavljanje regresiranega plačila letovanja je POTREBNO K PRIJAVI PRILOŽITI
KOPIJO VELJAVNE ODLOČBE O ODMERI OTROŠKEGA DODATKA.
Izjemoma (če izračun na osnovi Odločbe o odmeri otroškega dodatka ni mogoč) se priloži kopija
Informativnega izračuna oz. Odločbe o odmeri dohodnine za leto 2018 (oz. kopija Odločbe o odmeri
dohodnine za leto 2017, če odločba za leto 2018 še ni bila izdana in so podatki primerljivi z letom 2018).
V KOLIKOR K PRIJAVI NISO PRILOŽENI ZAHTEVANI VELJAVNI DOKUMENTI, SE PRIJAVA SMATRA ZA
NEPOPOLNO IN SE ZA SUBVENCIONIRANJE NE UPOŠTEVA.
SKRB OZ. ODGOVORNOST ZA ODDAJO PRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE S PRILOŽENIMI VSEMI ZAHTEVANIMI
VELJAVNIMI DOKAZILI JE NA STRANI STARŠA OZIROMA PRIJAVITELJA.

Otrok ali mladostnik ima pravico do uporabe javnih sredstev za regresirano letovanje v enem
proračunskem letu samo enkrat in samo pri enem organizatorju letovanj (samo pri ZPM Maribor ali
samo pri RKS - OZ Maribor).
Za otroke S STALNIM PREBIVALIŠČEM NA OBMOČJU MO MARIBOR lahko starši/prijavitelji oddajo prijavo na
sedežu ZPM Maribor ali na OŠ, v kolikor otrok obiskuje osnovno šolo na območju MO Maribor, oz. jo pošljejo po
pošti, po fax-u ali skenirano (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti!) po elektronski pošti.
Starši/prijavitelji srednješolcev oddajo prijavo na sedežu ZPM Maribor oz. jo pošljejo po pošti, po fax-u ali skenirano
(ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti!) po elektronski pošti letovanja@zpm-mb.si.
Starši/prijavitelji otrok IZ DRUGIH OBČIN (nimajo stalnega bivališča v MO Maribor), KI ŽELIJO UVELJAVLJATI
REGRESIRANO PLAČILO LETOVANJA, oddajo prijavo izključno pri svetovalnih delavcih oz. pedagogih NA OSNOVNIH
ŠOLAH NA OBMOČJU OBČINE, KJER IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE OZ. NA MESTU, KI GA V TA NAMEN DOLOČI
NJIHOVA OBČINA.
Starši/prijavitelji otrok, ki bodo SAMI PORAVNALI CELOTNO PLAČILO LETOVANJA ALI ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA
(BREZ SUBVENCIONIRANJA OBČINE), lahko prijavo, ne glede na stalno prebivališče, oddajo na sedežu ZPM
Maribor, na OŠ, ki jo obiskujejo, pošljejo po pošti, po fax-u ali skenirano (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se
fotografirani dokumenti!) po elektronski pošti letovanja@zpm-mb.si.

URADNE URE za prijavo otrok na letovanje in vplačila na sedežu ZPM Maribor
bodo v obdobju od 8. maja do 12. avgusta 2019:
- v PONEDELJEK od 9. do 13. ure in od 14. do 17.00 ure in
- v SREDO od 9. do 13. ure in od 14. do 17.00 ure.
Predšolski otroci (starost najmanj 6 let) in mlajši osnovnošolci (1. do 6. razred) praviloma letujejo v vseh šolskih
izmenah, razen v 4. -srednješolski izmeni. Starejši osnovnošolci lahko letujejo v vseh šolskih izmenah.
Srednješolci do dopolnjenega 18. leta starosti letujejo le v 4. izmeni - po dopolnjeni starosti 18 let letovanje
mladostnikov v počitniških centrih ZPM Maribor več ni možno.
Na osnovi zdravstvenega predloga lahko letujejo otroci v obeh izmenah na Domu Miloša Zidanška na Pohorju in v
vseh izmenah v Poreču.
Obvestila o odhodu na letovanje in vabilo na sestanek pred odhodom na letovanje bodo prijavitelji oziroma otroci
prejeli po elektronski in navadni pošti (pogoj za pošiljanje obvestila je urejeno plačilo).
Udeležba na sestanku staršev in otrok s prostovoljnimi vzgojitelji – spremljevalci je OBVEZNA!
Datumi sestankov posameznih izmen bodo objavljeni na naši spletni strani www.zpm-mb.si.
Za prehod državne meje Republike Hrvaške potrebujejo otroci VELJAVEN POTNI LIST ali OSEBNO IZKAZNICO in
podpisano izjavo staršev (prijavnica), da otroku dovoljujejo prehod hrvaške meje s spremljevalci iz ZPM Maribor.
Za urejanje zdravstvenega zavarovanja v tujini potrebujejo otroci tudi EVROPSKO KARTICO ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE.
ZPM Maribor kot organizator letovanja ne odgovarja za otrokove morebitne odtujene osebne predmete in denar.

