V skladu s 6. in 7. členom Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih
šolah (Ur. list RS št. 34/2004 in št. 70/2008) OŠ Dobrna, Dobrna 1 (v nadaljevanju šola) izdaja

Pravila o podrobnejših kriterijih in postopku dodelitve sredstev za
subvencionirano šolsko prehrano na OŠ Dobrna

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (vsebina pravil)
Ta pravila določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za
dodelitev sredstev za subvencionirano šolsko prehrano učencem na OŠ Dobrna, katerim
njihovi starši/skrbniki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati šolske prehrane v celoti.
2. člen (šolska prehrana)
Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v času bivanja v šoli in obsega zajtrk,
malico in kosilo. Subvencija je praviloma namenjena za malico, po potrebi pa se lahko
subvencionirajo tudi drugi obroki.
3. člen (zagotavljanje sredstev)
Sredstva za subvencionirano šolsko prehrano letno zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport iz
državnega proračuna, v skladu z določili Pravilnika o financiranju šolske prehrane učencev v
osnovnih šolah.

2. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE

4. člen (vloge)
Starši oz. otrokovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanju starši) uveljavljajo pravico do
subvencionirane šolske prehrane prostovoljno, na obrazcu šole »Vloga za subvencionirano
šolsko prehrano«, ki ga dobijo v začetku vsakega šolskega leta pri razredniku oz. na spletni
strani OŠ Dobrna.
Vlogi obvezno priložijo:
• fotokopijo odločbe o otroškem dodatku, izdano s strani pristojnega Centra za
socialno delo;
Vlogi priložijo tudi:
• fotokopijo odločbe o denarni socialni pomoči, izdano s strani pristojnega Centra
za socialno delo, če družina to pomoč prejema;
• potrdilo o brezposelnosti, izdano s strani pristojne enote Zavoda RS za
zaposlovanje, če je kateri od staršev brezposeln;

1

•

potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, izdano s strani
pristojne enote Zavoda RS za zaposlovanje, če kateri od staršev le-to prejema.

Izpolnjeno vlogo s priloženimi obveznimi dokazili oddajo razredniku vsako leto do 25.
septembra.
Če pride do sprememb v dohodkih družine med šolskim letom, lahko starši vloge oddajo tudi
takrat.
5. člen (veljavnost upravičenosti)
Učenci oddajo vloge do 25. septembra v tekočem šolskem letu. Ob odobritvi prejemajo
subvencionirano prehrano od 1. oktobra istega leta dalje. Nerazdeljena septembrska sredstva se
vštejejo v maso sredstev za subvencionirano prehrano.
Kasneje oddane vloge komisija obravnava v okviru razpoložljivih sredstev, ob odobritvi pa jih
upošteva z naslednjim mesecem po prejemu vloge.
Upravičenost do subvencionirane prehrane preneha ob koncu pouka v tekočem šolskem letu,
oz. ko poteče veljavnost odločb Centra za socialno delo, če starši pravočasno ne dostavijo
novih.

3. POSTOPEK DODELITVE ALI ZAVRNITVE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE
6. člen (komisija)
Pisne vloge staršev obravnava tričlanska šolska komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Popolne
vloge pregleda in jih razvrsti glede na sprejete kriterije iz 9. člena teh pravil ter oblikuje
predlog o upravičenosti oz. neupravičenosti do subvencije. Starše, ki so oddali nepopolne
vloge, lahko pozove, da jih dopolnijo.
7. člen
O upravičenost učenca do višine subvencionirane šolske prehrane odloči ravnatelj.
4. KRITERIJI UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE
8. člen (kriteriji za dodelitev sredstev)
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencionirano šolsko prehrano učencu upošteva kriterije iz
Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah :
• prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu;
• višina dohodkov na družinskega člana;
• višina otroških dodatkov;
• brezposelnost staršev;
• specifika v družini (socialni problemi, zdravstvene težave…)
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9. člen (podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev)
Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šolske prehrane učencem se na OŠ
Dobrna upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji, ki jih komisija pretvori v točke. Večje
število točk pomeni večjo upravičenost do subvencije.

1.
2.

Kriterij
Prejemanje denarne socialne pomoči
Višina otroškega dodatka (upoštevan dohodek
na družinskega člana v % povprečne plače v
RS v preteklem letu – po lestvici CSD)

3.

Brezposelnost

4.

Število nepreskrbljenih otrok v družini

5.

Enoroditeljska družina
E
6. Specifika v družini (bolezni, soc. problemi…)

lestvica
DA
1. skupina (do 15% povpr. plače na člana)
2. skupina (nad 15% do 25%)
3. skupina (nad 25% do 30%)
4. skupina (nad 30% do 35%)
5. skupina (nad 35% do 45%)
6. skupina (nad 45% do 55%)
7. skupina (nad 55% do 75%)
8. skupina (nad 75 do 99%)
obeh staršev
enega starša
1
2
3 in več
DA

št. točk
10
16
14
12
10
8
6
4
2
4
2
1
2
3
2

po strokovni presoji ŠSS

0-10

10. člen (odločanje o upravičenosti)
Komisija sešteje točke za vsakega učenca in razvrsti upravičence v lestvico od največ do
najmanj točk. Šola prejeta sredstva v celoti razdeli tako, da najbolj socialno ogroženim
učencem dodeli najvišje subvencije, za ostale pa po potrebi in v okviru razpoložljivih sredstev
odloči o nižji subvenciji.
11. člen (izjeme)
Šola Dobrna subvencijo praviloma dodeli učencem za malice, razen kadar zaradi ugotovljene
specifike posameznika ravnatelj odloči drugače in dodeli del sredstev tudi za druge obroke. Pri
tem upošteva poleg danih kriterijev tudi urnik učenca oz. čas bivanja v šoli.

5. OBVEŠČANJE STARŠEV

12. člen (obveščanje)
Šola o dodelitvi oz. nedodelitvi subvencionirane šolske prehrane oz. o višini subvencije obvesti
starše z odločbo ravnatelja, v skladu z Zakonom o upravnem postopku.
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6. VARSTVO PRAVIC
13. člen (pritožba na odločbo)
Starši učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku 8 (osem) dni po prejemu odločbe v zvezi z
višino subvencije ali zavrnitvijo vloge za subvencijo šolske prehrane.

14. člen (pritožbena komisija)
O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge
odloča petčlanska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik sveta Javnega zavoda OŠ
Dobrna izmed imenovanih članov pritožbene komisije.
Pritožbena komisija odloča z večino vseh glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti
prisotni vsi člani komisije. O pritožbi odloči komisija v roku 20 (dvajset) dni od prejema
pritožbe.

7. UPORABA IN VELJAVNOST
PRAVIL O PODROBNEJŠIH KRITERIJIH IN
POSTOPKU DODELITVE SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANO ŠOLSKO PREHRANO

15. člen (veljavnost pravil)
Pravila o podrobnejših kriterijih in postopku dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano
sprejme Svet zavoda JVIZ OŠ Dobrna po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev.
Z dnem, ko pričnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati pravila, sprejeta dne 30. 06. 2004.
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejetja na svetu zavoda in se uporabljajo od 1. oktobra
2008 dalje.

Sprejeto na Svetu zavoda 30. 9. 2008

Predsednica Sveta zavoda:
mag. Irena Delčnjak Smrečnik
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