
1. Subvencioniranje letovanj otrok iz socialno ogroženih družin in letovanj 

srednješolske mladine 

 

V letu 2021 starši za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in za letovanje 

srednješolske mladine prispevajo od polne cene letovanja, ki znaša 459,30 eur, 

po naslednjih kriterijih: 

 

a. Uporabljena je lestvica za izračun otroškega dodatka 

 

Povprečni mesečni 
dohodek na osebo 

(v EUR) 

Prispevek staršev 
% od cene 

PRISPEVEK STARŠEV 
(v eur) 

do 191,40 0 % 0 

od 191,41 do 319,01 10 % 45,93 

od 319,02 do 382,82 20 % 91,86 

Od 382,83 do 446,62 30 % 137,79 

Od 446,63 do 563,60 40 % 183,72 

Od 563,61 do 680,56 50 % 229,65 

Od 680,57 do 871,98 65 % 298,54 

Od 871,99 do 1.052,75 80 % 367,44 

do 1.052,76 dalje 100 % 459,30 

 

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 mesec na 

člana družine v letu 2020 v eur 
(podlaga odločba o dohodnini) 

Prispevek staršev 
% od cene 

PRISPEVEK STARŠEV  
(v eur) 

do 191,40 0 % 0 

od 191,41 do 446,62 17 % 78,08 

od 446,63 do 622,00 34 % 156,16 

Od 622,01 do 697,00 43 % 197,50 

Od 697,01 do 779,00 53 % 243,43 

Od 779,01 do 871,98 67 % 307,73 

Od 871,99 do 1.052,75 79 % 362,85 

Od 1.052,76 dalje 100 % 459,30 

 

 

2. Subvencioniranje letovanj otrok Z ZDRAVSTVENIMI INDIKACIJAMI 

 

Občina Radlje ob Dravi omogoča letovanje otrokom pod enakimi pogoji, kot jih 

zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdravstvenega letovanja se 

lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o 

večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov  v času od preteklega razpisa) ali so bili 

pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega 

razpisa). 



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.  

Subvencije Občine Radlje ob Dravi bodo deležni zdravstveno in socialno ogroženi 

upravičenci iz priložene lestvice po naslednjem ključu, enako kot pri socialnih 

letovanjih. Izjemoma, ko starši niso prejeli odločbe o pravici do otroškega dodatka, se 

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

 

Povprečni mesečni 
dohodek na osebo 

Podlaga otroški dodatek (v 
EUR) 

Prispevek staršev 
% od cene 

PRISPEVEK STARŠEV  
(v eur) 

do 191,40 0 % 0 

od 191,41 do 319,01 25 % 45,40 

od 319,02 do 382,82 55 % 99,88 

Od 382,83 do 446,62 70 % 127,12 

Od 446,63 do 563,60 80 % 145,28 

Od 563,61 do 680,56 90 % 163,44 

Od 680,57 dalje 100 % 181,60 

 

Bruto dohodek na člana 
družine v letu 2020 v EUR  

(podlaga odločba o 
dohodnini) 

Prispevek staršev 
% od cene 

PRISPEVEK STARŠEV  
(v eur) 

do 191,40 0 % 0 

od 191,41 do 446,62 17 % 30,87 

od 446,63 do 622,00 34 % 61,74 

Od 622,01 do 697,00 43 % 78,08 

Od 697,01 do 779,00 53 % 96,25 

Od 779,01 do 871,98 67 % 121,67 

Od 871,99 do 1.052,75 79 % 143,46 

Od 1.052,76 dalje 100 % 181,60 

 

Otroci s stalnim bivališčem v Občini Radlje ob Dravi, ki so vključeni v rejništvo so plačila 

prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni. 

 

3. Ugotavljanje upravičenosti do subvencije 

 

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencioniranega letovanja bo Občina Radlje ob 

Dravi uporabila kopije prejetih Odločb o odmeri otroškega dodatka, izjemoma pa 

Odločb o odmeri dohodnine za leto 2020. 

 

Predlagani kriteriji za subvencionirano letovanje otrok s stalnim prebivališčem v Občini 

Radlje ob Dravi so pripravljeni v sodelovanju z odgovornimi predstavniki organizatorja 

letovanj območnim združenjem Rdečega križa Radlje ob Dravi. 


