
Spoštovani starši! 
 
Tudi v tem šolskem letu boste lahko v šoli uveljavljali možnost regresiranja šolske prehrane. 
Šola ima omejena denarna sredstva za dodeljevanje regresa. Največji del sredstev bo 
namenjen regresiranju šolske malice, le v izrednih primerih tudi regresiranju šolskega kosila. 
 
Starši imate možnost zaprositi za občinsko denarno pomoč za plačilo šolskega kosila. 
Regresiranje šolskih kosil ureja občinska komisija, zato vlogo podate na Center za socialno 
delo, za pomoč pa se lahko obrnete tudi na Karitas ali Rdeči križ. 
 
V skladu s šolskim pravilnikom, ki ureja podrobnejše kriterije in postopek dodelitve sredstev 
za subvencioniranje šolske prehrane, morate starši na začetku šolskega leta podati vlogo za 
uveljavljanje regresiranja šolske prehrane, v kateri morate zapisati nekatere podatke ter 
utemeljitev vloge. K vlogi prosim priložite tudi zahtevano dokumentacijo. Podatki so zaupne 
narave in so namenjeni samo za postopek pridobivanja regresa za šolsko prehrano. 
 
Ob prevelikem številu vlog bomo morali zaradi omejenih denarnih sredstev na podlagi 
podatkov, posredovanih v vlogi, izbrati prosilce, ki imajo prednost pred drugimi. 
 
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šolske prehrane upošteva naslednje kriterije: 

• prejemanje denarne socialne pomoči ali občinske pomoči (starši priložite kopijo 

odločbe), 

• višina otroškega dodatka (priložite  kopijo odločbe CSD), 
• dolgotrajnejša socialna in bolezenska problematika družine (dolgotrajna 

brezposelnost, dolgotrajna bolezen, invalidnost, odvisnost, nasilje), 
• spremembe stanja v družini, ki vplivajo na finančno stanje družine (nov član, smrt, 

naravne nesreče, brezposelnost, neplačevanje preživnine), 
• večje število otrok v družini. 

  
Če želite zaprositi za regresiranje šolske prehrane, čim prej izpolnite podatke in vašo 
utemeljitev, nato pa vlogo skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili pošljite ali jo osebno prinesite 
v tajništvo šole ali šolski svetovalni delavki Tjaši Kranjc najkasneje do srede, 30.9.2009. V 
primeru, da sta v družini dva ali več otrok, vlogo napišite enkrat, vpišite pa imena otrok, za 
katere uveljavljate regres oz. denarno pomoč.  
  
Za dodatna pojasnila in informacije v zvezi z regresiranjem šolske prehrane se obrnite na 
pedagoginjo Tjašo Kranjc, tel.: 72-19-530. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŠ RODICA, Kettejeva 13, Domžale 
 

� VLOGA ZA DODELITEV REGRESIRANE PREHRANE šol. leto 2009/10 
                                            
Vlagam prošnjo za regresiranje šolske prehrane za otroka __________________________  

__________________, ki bo v šolskem letu 2009/10 obiskoval ________razred OŠ Rodica.  

Prosim za regresiranje (obkrožite): 

1. šolske malice                                      2.   šolskega kosila 

Ime in priimek staršev:________________________      ________________________ 

     (mati)     (oče) 

Zaposlitev in delovno mesto matere: _______________________________________ 

Zaposlitev in delovno mesto očeta:_________________________________________ 

Razlogi za pridobitev regresa/denarne pomoči (obrazložitev!): 
 
1. Prejemanje redne ali izredne denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu 
in/ali prejemanje občinske pomoči             DA             NE   (priložiti je potrebno celotno 
kopijo odločbe CSD o prejemanju denarne socialne pomoči)! 
2. Prejemanje otroških dodatkov in višina otroškega dodatka na otroka ________________€ 
(priložiti je potrebno kopijo odločbe CSD o prejemanju denarne socialne pomoči)! 
3. Dolgotrajnejša socialna problematika družine (dolgotrajna brezposelnost, dolgotrajna 
bolezen, invalidnost, odvisnost, nasilje…):_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Spremembe stanja v družini po izdaji odločbe o otroškem dodatku, ki vplivajo na finančno 
stanje v družini (število novih članov, smrt, brezposelnost, naravne nesreče, neplačevanje 
preživnine…): _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Število otrok v družini:   ____________       
 
Podpisani/a_______________________________dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke 
za namen dodelitve subvencije za plačilo šolske prehrane. 
 
Podpisani/a_______________________________ se strinjam, da šola v primeru, ko med 
šolskim letom zaradi izredne situacije za regres šolske malice zaprosi nekdo, ki je glede na 
točkovni sistem v večji meri upravičen do regresa, subvencijo za mojega otroka zmanjša ali 
odvzame. 
 
Podpisani/a____________________________________se zavezujem, da bom šoli 
nemudoma sporočil/a vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do pomoči pri 
plačilu šolske prehrane.  
 
Datum vloge: _________________                       Podpis staršev: ____________________ 
 


