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Številka: 170/2011-II 

 

Svet šole Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je na svoji 9. redni seji 29. 9. 

2011 sprejel naslednji sklep: 

1. člen 

Staršem, katerih otroci obiskujejo vrtec pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in katerih 

otroci so učenci naše osnovne šole, pa svojih denarnih obveznosti ne plačujejo redno, se za 

vsak plačilni opomin zaračuna 4,00 EUR.  

2. člen 

V primeru, da kljub trem opominom dolga ne plačajo, se o tem obvesti pristojni center za 

socialno delo, dolžnike pa v izterjavo preda odvetniku, ki zastopa šolo.  

3. člen 

Starši, ki ne poravnajo obveznosti do roka zapadlosti opomina, svojega otroka za naslednji 

mesec ne morejo naročiti na kosilo oziroma otroku pravica do šolskega kosila usahne s prvim 

dnem novega meseca. 

4. člen 

Sklep velja z dnem sprejetja, izvaja pa se od 3. oktobra 2011 dalje.  

 

                                                                                                             Predsednica sveta šole: 

                                                                                                                  Staša Jordan, prof. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Obrazložitev: 

V zadnjem času se čedalje pogosteje dogaja, da starši svojih obveznosti ne plačujejo ali pa jih 

plačujejo z večmesečno zamudo. Največkrat ne gre za socialno šibke družine, v takšnih 

primerih jim pomaga tudi šolski sklad, vendar ugotavljamo številne zlorabe, saj so dolžniki 

običajno zelo brezbrižni, največkrat pa se podatki o njihovem finančnem stanju bistveno 

razlikujejo od dejanskega socialno-ekonomskega stanja. Nesprejemljivo in neodgovorno se 

nam zdi, da kljub opominjanju in osebnim kontaktom (prošnjam, naj dolg poravnajo, 

možnosti plačil na več obrokov) starši obljub o plačilu ne izpolnjujejo.  

Ker plačilna nedisciplina vpliva tudi na poslovanje našega zavoda, smo prisiljeni sprejeti nekaj 

ukrepov, s katerimi bi to preprečili. Hkrati opozarjamo, da so v skladu z 2. alineo 9. člena 

Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010) starši dolžni sproti plačevati svoje 

obveznosti v zvezi s šolsko prehrano.  

Ker večina staršev prejema tudi otroški dodatek, jih k rednemu plačevanju obveznosti v zvezi 

z izobraževanjem zavezuje tudi Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. list 

RS 110/2006), ki v  65. členu pravi, da se »…z otroškim dodatkom staršem oziroma otroku 

zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje,…« V primeru 

neplačevanja pomeni, da ne spoštujejo zakona oziroma sredstev, ki jih prejemajo iz naslova 

socialnih transferjev ne porabijo za namen, za katerega jih prejemajo. Zakon tudi pravi, da 

»Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega 

prejemka ne bo namenila za namene, ki so s tem zakonom predvideni in bo zato ogrožena 

socialnoekonomska varnost otroka, lahko center odloči, da se posamezni prejemek ne 

izplača v denarju ampak v obliki konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno 

blago, plačila posameznih računov in podobno…«  (100. člen Zakona o starševskem varstvu 

in družinskih prejemkih).  

Iz tega sledi, da bomo imena neplačnikov sporočili tudi na pristojni center za socialno delo, 

dolg pa v skladu z zakonom tudi sodno izterjali.  

 


