
Obračun položnic v OŠ Šmartno v Tuhinju  
  

1. Obračun malic  

• 10. v mesecu za pretekli mesec  

• upoštevani šolski (delovni) dnevi  

• prazniki, vikendi in šolske počitnice niso vključeni  

• odjava malice do 8. ure v tajništvo za naslednji dan (01/8347200) ali na 

elektronski naslov prehrana@ossmartno-tuhinj.si 

• odjave malic so upoštevane pri izračunu  

• cena malice 0,80 EUR/dan  

• subvencija MIZŠ 0,80 EUR odvisno od prihodka staršev ali skrbnikov – v 

primeru, da otrok manjka več kot en dan morate malico odjaviti, drugače vam 

jo zaračunamo po ceni 0,80 EUR (na položnici zapisano nesubvencionirana 

malica) 

  

    Primer obračuna malic za mesec september 2020  

    Novak Peter, obiskuje 3. razred,   

    v septembru manjkal 4 dni – starši sporočili v tajništvo,      

   16. september – naravoslovni dan, ni malice 

    

    Izračun:  22 šolskih dni – 4 dni odsotnost – 1 dan dejavnosti = 17 šolskih malic  

   17 * 0,80 EUR = 13,60 EUR   

   subvencija MŠŠ 0,80 EUR -13,60 EUR –za plačilo 0,00 EUR  

          

2. Obračun kosil  

• 10. v mesecu za pretekli mesec  

• upoštevano naročilo na kosilo  

• odjava kosila do 8h v tajništvo za tekoči dan (01/8347200) ali na elektronski 

naslov prehrana@ossmartno-tuhinj.si 

• cena kosila   1. - 4. razred 2,60 EUR/dan   

5. - 9. razred 2,90 EUR/dan  

• subvencija MIZŠ 2,60 EUR ali 2,90 EUR odvisno od prihodka staršev ali 

skrbnikov – v primeru, da otrok manjka več kot en dan morate kosilo odjaviti, 

drugače vam ga zaračunamo po ceni 2,60 EUR ali 2,90 EUR (na položnici bo 

zapisano nesubveniconirano malo/veliko kosilo) 

 

    Primer obračuna šolskih kosil za mesec september :   

    Pikl Julija – 3. razred, je v mesecu januarju prejela kosilo 16x,   

    7x je kosilo odjavila v tajništvo do 8h;   

   

    Izračun:  16 x 2,60 EUR = 41,60 EUR  

  

3. Obračun dni dejavnosti, strokovnih ekskurzij in ostalih  

• dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni, športni, tehniški dnevi)   

• zdravniški pregled – zaračuna se prevoz     

• obračun po dejanski prisotnosti  

• obračunani vsi stroški, ki so povezani z izvedbo dejavnosti  

• podlaga za  obračun so obrazci:   
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podatki o prisotnosti, prejeti računi, obvestila ministrstva o subvenciji 

strokovnih ekskurzij    

obrazec izpolni razrednik ali učitelj, ki organizira dejavnost  

 

Primer obračuna dneva dejavnosti – naravoslovni dan 21. 9. 2020:      

46 otrok se je udeležilo naravoslovnega dneva, ki vključuje prevoz in vstopnino  

  

   Izračun:  

   Prevoz:          262,29 EUR       

   Vstopnina:     314,81 EUR  

   SKUPAJ:       577,10 EUR   

  

577,10 EUR / 46 otrok = 12,55 EUR/otroka   

             

4. Obračun šole v naravi in tabori  

• zimska in poletna šola v naravi  

• akontacija v dveh ali treh obrokih in končni obračun po dejanskih stroških  

• obračunani vsi stroški, ki so povezani z izvedbo   

• podlaga za  obračun so naslednji obrazci: podatki o prisotnosti, prejeti računi, 

obvestilo ministrstva o subvenciji (poletna šola v naravi), subvencija občine 

(zimska šola v naravi), prejeta sredstva krajevnih skupnosti, ..     

  

  

5. Izstavljanje in plačilo položnice   

  

 Položnica je izstavljena 10. v mesecu za pretekli mesec, rok plačila do 18. v      

mesecu preko direktne obremenitve (trajnika) ali položnice plačane na pošti, banki, 

po internetu,…  

  

    Nepravilnosti, ki se lahko pojavijo pri plačilu  

• preko trajnika 18. v mesecu – če ni kritja tega dne, je potrebno položnico 

plačati na banki ali pošti  

• položnica plačana na pošti ali banki - na pošti ali banki vpišejo napačni sklic in 

plačilo ne pride do nas; plačilo se knjiži na napačnega učenca (dva učenca z 

istim imenom in priimkom), bratci in sestrice (nekdo ima dolg, drugi preplačilo) 

• prosimo, da hranite odrezke položnic, s katerimi lahko dokažete, da ste plačilo 

dejansko opravili  

• če ni plačila, vam pošljemo ponovno položnico, ki še ni poravnana;    

• če še ne prejmemo dokazila o plačilu oz. plačila, pošljemo opomin, če to še ne 

zadostuje damo zahtevek v sodno izterjavo    

  

6. Morebitna vprašanja, pojasnila   

  

    Erika Klemenc, računovodkinja OŠ Šmartno v Tuhinju 

    01/8347-200,  racunovodstvo@ossmartno-tuhinj.si  

  

  


