
1. Subvencioniranje letovanj otrok iz socialno ogroženih družin in letovanj 

srednješolske mladine 

 

V letu 2017 starši za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in za letovanje 

srednješolske mladine prispevajo od polne cene letovanja, ki znaša 365,00 eur, 

po naslednjih kriterijih: 

 

a. Uporabljena je lestvica za izračun otroškega dodatka 

 

Povprečni mesečni 

dohodek na osebo 

(v % in EUR) 

Prispevek staršev 

% od cene 

PRISPEVEK STARŠEV  

(V EUR) 

Pod 18 %;                   do 183 0 % 0 

Nad 18 % do 30 %; nad 183 

do 305 

10 % 36,50 

Nad 30 % do 36 %; nad 305 

do 366 

20 % 73,00 

Nad 36 % do 42 %; nad 366 

do 427 

30 % 109,50 

Nad 42 % do 53 %; nad 427 

do 538 

40 % 146,00 

Nad 53 % do 64 %; nad 538 

do 650 

50 % 182,50 

Nad 64 % do 82 %; nad 650 

do 833 

60 % 219,00 

Nad 82 % do 99 %; nad 833 

do 1.005 

80 % 292,00 

Nad 99 %;                 od 1.005 

dalje 

100 365,00 

 

b. Izjemoma, v primeru, ko starši ne uveljavljajo pravice do otroškega dodatka, 

se uporabi lestvica iz odločbe o dohodnini, enako kot pri socialnih letovanjih 

 

Bruto dohodek na člana 

družine v letu 2016 

(podlaga odločba o 

dohodnini) 

Prispevek staršev 

% od cene 

PRISPEVEK STARŠEV  

(V EUR) 

do 183 0 % 0 

od 184 do 447 17 % 62,05 

Od 448 do 622 34 % 124,10 

od 623 do 697 43 % 156,95 

od 698 do 779 53 % 193,45 

od 780 do 872 67 % 244,55 

od 873 do 995 79 % 288,35 

od 996 dalje 100 365,00 

 



2. Subvencioniranje letovanj otrok Z ZDRAVSTVENIMI INDIKACIJAMI 

 

Občina Radlje ob Dravi letovanje otrok iz proračunske postavke »letovanje otrok z 

zdravstvenimi indikacijami« omogoča letovanje otrokom pod enakimi pogoji, kot 

jih zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Pri letovanju otrok z zdravstvenimi indikacijami bo Občina Radlje ob Dravi dodatno 

subvencionirala plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, ki jo priznava Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, ter dejansko ceno oskrbnega dne. V letošnjem 

letu znaša prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje 25,60 eur na dan. 

Subvencije Občine Radlje ob Dravi bodo deležni prijavitelji iz priložene lestvice po 

naslednjem ključu. Izjemoma, ko starši niso prejeli odločbe o pravici do otroškega 

dodatka, se uporabi lestvica iz odločbe o dohodnini. 

Povprečni mesečni 

dohodek na osebo 

Podlaga otroški dodatek (v 

% in EUR) 

Prispevek staršev 

% od cene 

PRISPEVEK STARŠEV  

(V EUR) 

Pod 18 %;                   do 183 0 % 0 

Nad 18 % do 30 %; nad 183 

do 305 

30 % 32,70 

Nad 30 % do 36 %; nad 305 

do 366 

60 % 65,40 

Nad 36 % do 42 %; nad 366 

do 427 

70 % 76,30 

Nad 42 % do 53 %; nad 427 

do 538 

80 % 87,20 

Nad 53 % do 64 %; nad 538 

do 650 

90 % 98,10 

Nad 64 %;                     od 650 

dalje 

100 % 109,00  

 

Bruto dohodek na člana 

družine v letu 2016 v 

EUR(podlaga odločba o 

dohodnini) 

Prispevek staršev 

% od cene 

PRISPEVEK STARŠEV  

(V EUR) 

do 183 0 % 0 

od 184 do 447 17 % 18,53 

Od 448 do 622 34 % 37,06 

od 623 do 697 43 % 46,87 

od 698 do 779 53 % 57,77 

od 780 do 872 67 % 73,03 

od 873 do 995 79 % 86,11 

od 996 dalje 100 109,00 

 

 

 



3. Ugotavljanje upravičenosti do subvencije 

 

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencioniranega letovanja bo organizator 

letovanj, Rdeči križ, uporabil kopije prejetih Odločb o odmeri otroškega dodatka, 

izjemoma pa davčne odločbe o dohodnini za leto 2016 oziroma za leto 2015, če 

še niso prejeli odločbe o dohodnini. 

 

 

 

 


