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Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter Odloka o 

proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/19) 

sprejemam naslednji 

 

 

S K L E P  

o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2019  

 

 

1. člen 

Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega počitniškega letovanja otrok v 

kolonijah za leto 2019 ugotavljala na osnovi veljavne odločbe o upravičenosti do otroškega 

dodatka. Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred.  

 

Povprečni mesečni dohodek 

na osebo (v eurih) 

 

 

Razred:                               

Prispevek  

staršev 

% od cene 

letovanja 

Prispevek 

staršev 

% od cene 

zdravstvenega  

letovanja 

1.  do 188,02 25% 30% 

2. od 188,03 do 313,37 30% 38% 

3. od 313,38    do 376,05 40% 48% 

4.  od 376,06  do 438,72 45% 58% 

5. od 438,73  do 553,63  50% 68% 

6. od 553,64  do 668,53   75% 80% 

7.  več 668,54                 100%                  100% 

 

2. člen  

Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo 

v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja 

poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka.  

 

3. člen  

Ne glede na 1. člen tega sklepa, za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, za katere 

predlog subvencioniranega letovanja poda CSD Spodnje Podravje, starši prispevajo 8 % stroškov 

letovanja. Razliko do polne cene letovanja poravna Mestna občina Ptuj.   

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


2 

 

 

                                                                         4. člen  

Občina subvencionira letovanje otrok socialno šibkih družin le pod pogojem, da gre za 

organizirano letovanje. Otrok ali mladostnik ima pravico do uporabe javnih sredstev za 

subvencionirano počitniško letovanje v enem proračunskem letu samo enkrat.  

 

5. člen 

Mestna občina Ptuj si pridržuje zakonsko opredeljeno diskrecijsko pravico odločanja o višini 

subvencioniranega letovanja, kar pomeni, da se lahko upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, 

ki odražajo socialni položaj družine.  

 

6. člen  

Upravičenost do subvencioniranega letovanja bo, po potrebi preverjala strokovna služba Oddelka 

za negospodarske dejavnosti Mestne občine Ptuj ob sodelovanju pristojnih služb Centra za 

socialno delo Spodnje Podravje. 

 

7. člen  

Vloge za subvencionirano letovanje se bodo sprejemale do predvidene porabe proračunskih 

sredstev za počitniško letovanje v letu 2019 iz postavke 7934 – Počitniško letovanje socialno 

ogroženih otrok. V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finančnih sredstev, imajo 

prednost pri prijavi starši otrok, ki preteklo leto niso letovali s sofinanciranjem Mestne občine 

Ptuj. V primeru nepravočasne in neopravičene odjave otroka od letovanja, znesek letovanja 

izvajalcu plača starš oz. skrbnik otroka.  

 

8. člen  

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. 

 

 

 

Številka: 122-64/2019 

Datum: 11. 4. 2019 

 

                                                                                                          Nuška GAJŠEK, 

                                                                                                    županja Mestne občine Ptuj 

 


