
ORGANIZIRANO LETOVANJE V PUNATU NA OTOKU KRKU ZA VAŠE OTROKE! 
(RKS-OZ Maribor od leta 1955 organizira letovanje predšolskih in šolskih otrok v Punatu) 

Starše in otroke obveščamo, 
da zbiramo prijave za letovanje otrok v Punatu za sezono 2022. Načrtujemo sofinanciranje letovanja 

s strani ZZZS kot tudi lokalnih skupnosti in z drugimi finančnimi sredstvi. 

Sofinanciranje letovanja s strani ZZZS (zdravstveno letovanje) je mogoče le, če osebni zdravnik otroka 
napoti na zdravstveno letovanje in v Območno združenje RK posreduje napotitev otroka na 

zdravstveno letovanje, ki je obvezna priloga k prijavi (posvetujte se z osebnim zdravnikom otroka). 

Zdravniki lahko na zdravstveno letovanje napotijo otroke, za katere bodo presodili, da jim glede na 

zdravstveno stanje v lanskem letu to pripada.  

Sofinanciranje občin je odvisno od možnosti in pogojev občine ter višine dohodka družine v preteklem 
letu. Takoj, ko bomo imeli sklenjene dogovore za sofinanciranje letovanja s strani lokalnih skupnosti, 

in vse potrebne informacije za uveljavljanje sofinanciranja letovanja, bomo to objavili na naši spletni 
strani: punat.si. Če ste iz občine Maribor, pa kar ob prijavi, posredujte še fotokopijo zadnje veljavne 
odločbe CSD o Otroškem dodatku. 

 

Več informacij lahko najdete na naši spletni strani: punat.si ali rkmb-drustvo.si; na FB strani: KUFER 

PUNat MORJA ali nas kontaktirate po e-pošti. letovanje@rkmb-drustvo.si ali telefonu: 02/ 234 4006. 

 
  

 

 

 

 

   

IZMENE ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH LETOVANJ  

ZA PREDŠOLSKE, ŠOLSKE in OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMIV LETU 2022  

v MPD Frankopan Punat:  

 

REFERAT ZA LETOVANJE OTROK 

 

Tel.:  02/2344006 

E-mail: letovanje@rkmb-drustvo.si 

Splet: punat.si  &   

         www.rkmb-drustvo.si 

 

 

I. 
10noči / 11dni 

Predšolski otroci  

četrtek, 23.06. 2022 – nedelja, 03.07.2022 

II. 
10noči / 11dni 

Šolski otroci 

nedelja, 03.07.2022 – sreda, 13.07.2022 

III. 
10noči / 11dni 

Šolski otroci 

sreda, 13.07.2022 – sobota, 23.7.2022 

IV. 
10noči / 11dni 

Šolski otroci  

sobota, 23.7.2022 – torek, 02.08.2022 

V. 
10noči / 11dni 

Šolski otroci  

torek, 02.08.2022 – petek, 12.08.2022 

VI. 
10noči / 11dni 

*Otroci s pos. potrebami + ostali šolski otroci 

petek, 12.08.2022 – ponedeljek, 22.08.2022 

 
*Otroci se lahko vključijo na letovanje v organiziranih skupinah v sodelovanju s spremljevalci iz OŠ s posebnimi potrebami 
oziroma v primeru, ko lahko RKS-OZ Maribor skupaj s pedagoškim vodstvom VI. izmene zagotovi strokovno usposoblenjeno 
spremstvo (prostovoljca) za otroka s posebnimi potrebami. V nasprotnem primeru si RKS-OZ Maribor, kot organizator letovanja 
pridružuje pravico do zavrnitve prijave! 
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