
 
 

Pravila subvencioniranja prispevkov učencev in otrok 
 
Postopek subvencioniranja 
 
 Šola  starše seznani z možnostjo subvencioniranja v šolski publikaciji. V isti publikaciji 
šola obvesti starše, kje in kdaj lahko prevzamejo obrazce, s katerimi uveljavljajo subvencioniranje 
šolske prehrane. O subvencioniranju šole v naravi šola obvesti starše najkasneje en mesec pred 
začetkom šole v naravi. 
 

 Starši morajo popolne pisne vloge za subvencioniranje prehrane z vsemi zahtevanimi 
prilogami oddati razredniku ali v pisarno šolske svetovalne službe do začetka šolskega leta ali 
najkasneje do roka, ki je določen v obvestilu, za subvencioniranje drugih prispevkov pa v 15 dneh 
po obvestilu o možnosti subvencioniranja. Vse priloge so lahko bodisi originalni dokumenti ali 
kopije le-teh. Starši lahko vlogo oddajo tudi kasneje, če so se medtem bistveno spremenile socialne 
razmere v družini. O subvenciji odloči šola najkasneje v 15 dneh po preteku roka za oddajo vlog. 
 
Kriteriji subvencioniranja 
 
1. Višina dohodka na družinskega člana 
 

 Šola lahko dodeli dodatne subvencije za šolsko prehrano prosilcem, katerih dohodek na 
družinskega člana ne presega 20% povprečne plače, če ima za to zagotovljena sredstva. O teh 
subvencijah se odloči na podlagi podatkov iz vlog za subvencioniranje šolske prehrane, katerim je 
priloženo potrdilo Centra za socialno delo o višini dohodka na družinskega člana. Če vloga ni 
popolna, se zavrne. 
 

 O vseh drugih subvencijah odloči komisija, ki jo sestavljajo sestavi svetovalni delavki in 
ravnateljeva pomočnika. Pri odločanju morajo upoštevati razpoložljiva sredstva. 
 

 K razvrsti vloge glede na višino dohodka na družinskega člana, ki je razvidna iz odločbe 
o višini otroškega dodatka. Glede na razpoložljiva sredstva komisija določi: 

 najvišji možni znesek oziroma delež subvencije za posameznika, 
 najvišji dohodek na družinskega člana, ki omogoča pridobitev zneska iz prejšnje 

alineje, 
 najvišji dohodek na družinskega člana, ki še omogoča pridobitev subvencije, 
 lestvico subvencij po dohodkih na družinskega člana v skladu z razpoložljivimi 

sredstvi. 
 
2. Drugo 
 Komisija lahko pri odločanju o subvencijah upošteva tudi druge dejavnike, kot so: število 
šolajočih se otrok v družini, brezposelnost staršev, daljše bolezni v družini, druge izredne razmere. 
 

 Ta dokument je obravnaval svet staršev na seji dne 29. 09. 2011 in ga sprejel Svet Osnovne 
šole Železniki na 16. seji dne 29. 09. 2011. Z dnem sprejema tega dokumenta prenehajo veljati 
Kriteriji in postopki dodeljevanja sredstev za subvencioniranje prispevkov učencev, ki jih je sprejel 
Svet osnovne šole Železniki dne 30. 09. 2008. 
 
V Železnikih, dne 29. 09. 2011 Predsednica sveta šole 
 Alenka Bertoncelj 


