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Spoštovani starši! 
 
 
SUBVENCIJA VRTCA 
Center za socialno delo Radlje ob Dravi obvešča vse starše, katerih otroci bodo prvič pričeli 
obiskovati vrtec v mesecu septembru 2017, da morajo vlogo za  subvencijo vrtca oddati v mesecu 
avgustu 2017!  
V kolikor prične vaš otrok z obiskovanjem vrtca med šolskim letom je potrebno na CSD oddati vlogo za 
subvencijo vrtca en mesec pred vključitvijo v vrtec (npr. otrok prične obiskovati vrtec v mesecu maju, 
torej je potrebno vlogo oddati v mesecu aprilu). 
 
Tisti starši, katerih otrok bo v šolskem letu 2017/2018 vstopil v 1. razred osnovne šole, morate na 
Centru za socialno delo Radlje ob Dravi podati obrazec za sporočanje sprememb oziroma vlogo za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, saj je prišlo do spremembe izobraževalnega programa otroka. 
 
SUBVENCIJA MALICE in KOSILA   
Šole, za uveljavljanje subvencije malice in kosila, upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi 
podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem 
dodatku ali državni štipendiji (veljavni na dan 1. 9. 2017) in ustrezno znižajo položnico za malico/kosilo. 
Vloge za subvencijo malice in kosila tako ni potrebno vlagati. 
Vlogo je potrebno oddati samo v primeru, če na dan 1. 9. 2017 nimate veljavne odločbe za otroški 
dodatek ali državno štipendijo (vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije 
kosila). 
 
DRŽAVNA ŠTIPENDIJA 
Vlogo za državno štipendijo za mladoletne ali polnoletne dijake za šolsko leto 2017/2018 je potrebno 
oddati v mesecu avgustu 2017, za študente pa v mesecu septembru 2017 (torej v mesecu pred 
začetkom šolskega/študijskega leta).  
Vloga se lahko odda tudi med šolskim/študijskim letom. 
 
 
Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki (02) 88 79 741 oziroma 
se oglasite osebno na Centru za socialno delo Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob 
Dravi ali obiščete našo spletno stran http://www.csd-radljeobdravi.si/.  
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