
 

 
 
Prosimo, da vse postopke, povezane s prijavljanjem, starši/prijavitelji opravijo po e-pošti letovanja@zpm-
mb.si ali po navadni pošti: ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor. Dokumenti, poslani po e-pošti, 
morajo biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti. 
Uradnih ur za prijavo otrok na letovanje trenutno še ne načrtujemo. Ko se bodo ukrepi sprostili, bomo o 
možnosti osebne oddaje dokumentov objavili na naši spletni strani.  
 

Zaradi letošnjih izrednih razmer starše/prijavitelje iz vseh občin (ne glede na stalno bivališče) prosimo, da 
poleg tega, da prijavnico oddajo na osnovni šoli ali občini, kjer imajo stalno bivališče, jo po pošti ali 
skenirano po elektronski pošti na naslov letovanja@zpm-mb.si pošljejo istočasno še na ZPM Maribor.  
Tako bodo imeli enake možnosti kot ostali prijavitelji, da si pravočasno zagotovijo mesto v želeni izmeni.  
 

Starši/prijavitelji otrok, ki bodo PORAVNALI CELOTNO PLAČILO LETOVANJA ali ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA 
(polno ceno, brez subvencioniranja občine), prijavo, ne glede na stalno prebivališče, pošljejo skenirano po 
elektronski pošti letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor. 
 
PRIJAVE ZBIRAMO DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST V POSAMEZNI IZMENI.  
 

Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih 
predlogov. 
 

SUBVENCIONIRANO LETOVANJE 
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 2019 (oz. kopija Odločbe o odmeri 
dohodnine za leto 2018, če odločba za leto 2019 še ni bila izdana in so podatki primerljivi z letom 2019).  

 
 

V KOLIKOR K PRIJAVI NI PRILOŽENA VELJAVNA ODLOČBA O OTROŠKEM DODATKU, 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/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 in mladostnike (od 6. do 17 leta) S STALNIM PREBIVALIŠČEM NA OBMOČJU MO MARIBOR  
starši/prijavitelji prijavo, skupaj s kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku, pošljejo skenirano po 
elektronski pošti letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor, Razlagova 16, 2000 Maribor. 
 

Starši/prijavitelji otrok IZ DRUGIH OBČIN (kateri nimajo stalnega bivališča v MO Maribor), KI ŽELIJO 
UVELJAVLJATI REGRESIRANO PLAČILO LETOVANJA, oddajo prijavo na občini ali pri svetovalnih delavcih oz. 
pedagogih na osnovnih šolah na območju občine, kjer imajo stalno prebivališče. Ob tem pa pošljejo 
prijavnico (brez dokazil) še skenirano po e-pošti ali kopijo še na ZPM Maribor. 
 
 
 

Starši/prijavitelji otrok prijave za subvencionirano letovanje oddajo: 
 

Mestna občina Maribor: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov 
letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor. 
 

Mestna občina Ptuj: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov cid@cid.si;  
skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene. 
 

Občina Duplek: bo objavljeno naknadno; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev 
izmene. 
 

Občina Hoče-Slivnica: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov 
letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor. 
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Občina Kungota: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov 
petra.baukman@guest.arnes.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene. 
 

Občina Lovrenc na Pohorju: bo objavljeno naknadno; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za 
zagotovitev izmene. 
 

Občina Majšperk: na občini Majšperk; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev 
izmene. 
 

Občina Miklavž: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-
mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor. 
 

Občina Oplotnica: na občini Oplotnica; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev 
izmene. 
 

Občina Pesnica: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-
mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor. 
 

Občina Rače – Fram: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku pošljejo po pošti na matični 
osnovni šoli Rače in Fram (s pripisom: Prijava  za letovanje); skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za 
zagotovitev izmene. 
 

Občina Ruše: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov: obcina@ruse.si; 
skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.  
 

Občina Selnica ob Dravi: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov: 
info@selnica.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene. 
 

Občina Slovenska Bistrica: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku oddajo na matični osnovni 
šoli (subvencioniranje je možno za otroke, ki imajo stalno bivališče in obiskujejo osnovno šolo v občini Slov. 
Bistrica); skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene. 
 

Občina Starše: bo objavljeno naknadno; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev 
izmene. 
 

Občina Šentilj: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku oddajo na sedežu občine, pošljejo po e-
pošti na naslov: obcina@sentilj.si ali po pošti oz. oddajo na matični osnovni šoli v Šentilju in Sladkem vrhu; 
skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene. 
 

 
 
 

ZDRAVSTVENO LETOVANJE 
Na osnovi zdravstvenega predloga lahko letujejo otroci v obeh izmenah na Domu Miloša Zidanška na 
Pohorju in v vseh izmenah v Poreču. Obrazce za napotitev otrok na zdravstveno letovanje zdravniki imajo, 
vendar postopki potekajo po navodilih posameznih zdravstvenih domov in zdravnikov koncesionarjev. Zaradi 
trenutnih razmer so postopki pri zdravnikih letos drugačni, za podrobnejše informacije se prosimo po 
telefonu ali e-pošti obrnite na ambulanto otrokovega izbranega zdravnika. 
Če so starši od otrokovega zdravnika prejeli potrjeno potrdilo/mnenje za zdravstveno letovanje, ga morajo 
takoj poslati po pošti na ZPM Maribor. V nasprotnem primeru ga pri prijavi na letovanje in obračunu ne 
moremo upoštevati. 
 

SPLOŠNE INFORMACIJE 
Predšolski otroci (starost najmanj 6 let) in mlajši osnovnošolci (1. do 6. razred) praviloma letujejo v vseh 
šolskih izmenah, čeprav je letovanje v 4. – srednješolski izmeni bolj namenjeno starejšim otrokom in 
mladostnikom. 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. 
 

Za prehod državne meje Republike Hrvaške morajo imeti vsi VELJAVEN POTNI LIST ali OSEBNO IZKAZNICO in 
podpisano izjavo staršev (na prijavnici), 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. 
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