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Na osnovi 6. in 13. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 
2013) je Svet zavoda OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, na  14. seji, dne 4.6.2013                           

sprejel 

PRAVILA 

o subvencioniranju šolske prehrane 
Osnovne šole Prežihovega Voranca 

 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina) 

 
S temi pravili se v Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice, (v nadaljevanju šola) določajo način 
in postopki uveljavljanja pravic učencev: 

- do splošne subvencije za malico, 
- do dodatne subvencije za malico, 
- in subvencije za kosilo.  

S pravili je določen tudi način seznanitve učencev in staršev o pravici do subvencije šolske prehrane 
ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije. 

 
 
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE  

2. člen 
(zagotavljanje sredstev za subvencionirano malico) 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na učenca 
oziroma dijaka iz socialno manj vzpodbudnega okolja. 

Subvencija za malice obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v 
višini 1/3 cene malice.  

Za učence, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami oz. v domove za učence, se zagotavljajo sredstva za subvencionirano malico v okviru 
sredstev za oskrbo.  

 

 



3.  člen 
(upravičenci do subvencionirane malice) 

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci in dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni 
na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do 
dodatne subvencije za malico. Od dneva, ko jim je ta pravica priznana, so ti učenci in dijaki 
upravičeni tudi do splošne subvencije.  

Učenci imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih 
dejavnostih obveznega programa, ki je v skladu s šolskim koledarjem. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima učenec pravico do subvencije za malico za prvi dan 
odsotnosti, če se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti 
obroka.  

Pravica ni prenosljiva.  

O upravičenosti pravice učenca do subvencionirane malice odloča pristojni center za socialno delo. 

4. člen 
(cena subvencionirane malice) 

Cena subvencionirane malice je cena, po kateri šola zagotavlja malico učencem. Ceno malice  
določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), praviloma 
pred začetkom vsakega šolskega leta.  

5.  člen  
(subvencija za malico) 

Učenci oz. starši, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico, lahko 
uveljavljajo dodatno subvencijo.  

Učencu pripada subvencija za malico, če znaša dohodek na družinskega člana do 53 % povprečne 
plače v Republiki Sloveniji. Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za malico se upošteva 
dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, 
veljavni na dan oddaje vloge za dodatno subvencijo.  

V izjemnih primerih lahko CSD določi dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice tudi učencem, ki 
ne izpolnjujejo cenzusa po prejšnjem odstavku. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne 
subvencije se upošteva socialni položaj učenca, ki je posledica dolgotrajne bolezni ali smrti v 
družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.  

6. člen  
(subvencija za kosilo) 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za učence, 
prijavljene na kosilo, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo.  



Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za kosilo se upošteva dohodek na družinskega člana, 
ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v času oddaje vloge za 
subvencijo po določilih zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, če je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega 

dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 18 % povprečne plače v Republiki 

Sloveniji.  

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih 

obveznega programa, ki je v skladu s šolskim koledarjem. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka ima učenec, ki se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne 
more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, pravico do subvencije za kosilo tudi za prvi dan 
odsotnosti. 

Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. 

Pravica ni prenosljiva.  

 

 
POSTOPEK DODELJEVANJA SUBVENCIJE  

7. člen  
(obdobje upravičenosti do subvencije za malico in subvencije za kosilo) 

Učencu oziroma dijaku, ki uveljavlja pravico do dodatne subvencije za malico, in učencu, ki 
uveljavlja pravico do subvencije za kosilo na pristojnem centru za socialno delo pred začetkom 
šolskega leta in je bilo vlogi ugodeno, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od 
naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo.  

Pravica do dodatne subvencije za malico oziroma pravica do subvencije za kosilo pripada učencu 
oziroma dijaku do konca šolskega leta, razen v primeru spremembe okoliščin, ki vplivajo na 
upravičenost do dodatne subvencije za malico oziroma do subvencije za kosilo po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  

Učencu oziroma dijaku se za čas od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za 
subvencijo, do dneva ugoditve vlogi, ustrezno poračuna plačane obroke. 

Pravica do subvencije se uveljavlja s prijavo na posamezen obrok šolske prehrane.  

Prijava se odda svetovalnemu delavcu na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano in se hrani v 
svetovalni službi do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.  

 

 



8. člen  
(seznanitev učencev in staršev) 

Šola seznani učence in starše o pravici do subvencioniranja malice oziroma kosila ter o načinu in 
postopku uveljavljanja subvencije, najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in učence se do 
začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani šole. 

9.  člen  
(evidence šolske prehrane) 

Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o učencu, prijavljenih na 
šolsko prehrano:  

- ime in priimek učenca ter naslov,  
- EMŠO,  
- naziv šole, razred in oddelek izobraževalnega programa,  
- ime in priimek ter naslov staršev, 
- številka odločbe, s katero je bilo odločeno o upravičenosti do dodatne subvencije za malico 

oziroma subvencije za kosilo,  
- datum nastopa pravice do dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo in 

obdobje upravičenosti,  
- višina dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,  
- podatek o namestitvi v dom za učence oz. v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami  
- vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen, 
- število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.  

Podatki v evidenci prijavljenih na šolsko prehrano se hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega 
leta, v katerem je učenec  upravičen do šolske prehrane. 

Do osebnih podatkov iz 5., 6. in 7. alineje 1. odstavka dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni 
delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane v centralni evidenci 
udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi ministrstvo za izobraževanje.  

Šola lahko drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu oz. zunanjemu izvajalcu za evidentiranje 
prevzema obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih učencev.  

10. člen  
(Vodenje centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane) 

Ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kot upravljavec 
vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno evidenco upravičencev do subvencionirane šolske 
prehrane (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca). Centralna evidenca se poveže s centralnim 
registrom prebivalstva in evidenco o otroškem dodatku.  

Oseba, ki jo določi ravnatelj, dostopa do podatkov učencev, ki so upravičeni do subvencije za 
malico oz. do subvencije za kosilo. Šola enkrat letno sporoči ministrstvu statistične in analitične 
podatke o šolski prehrani.  



Podatki iz evidenc po tem členu se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izvrševanja tega 
zakona in se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Šola obdeluje podatke 
iz svoje evidence in centralne evidence za namen izvajanja tega zakona, uporablja jih tudi za namen 
zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem. Ministrstvo za izvajanje subvencioniranja šolske 
prehrane uporablja le zbirne podatke iz 18. člena Zakona o šolski prehrani. Pri izdelavi statističnih 
analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev in staršev ni razvidna. 

Podatki v centralni evidenci se hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je 
učenec upravičen do subvencionirane šolske prehrane. 

11. člen  
(izplačilo sredstev) 

Ministrstvo šoli nakaže ustrezen znesek subvencije na podlagi naslednjih zbirnih podatkov iz 
centralne evidence glede na upravičenost do subvencije za malico ter subvencije za kosilo:  

- število prijavljenih učencev, 
- število prevzetih subvencioniranih obrokov,  
- število odjavljenih subvencioniranih obrokov,  
- število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi 

bolezni oz. izrednih okoliščin.  

V centralno evidenco mora šola za izplačilo sredstev vnesti podatke iz prejšnjega odstavka 
najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.  

 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

12. člen 
(cena malice na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani) 

Minister izda sklep o določitvi cene malice najkasneje do začetka posameznega šolskega leta. Do 
uveljavitve sklepa iz prejšnjega odstavka znaša cena malice v osnovni šoli 0,80 eura.  

13. člen  
(veljavnost pravilnika) 

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani in oglasni deski šole. 
 
 Predsednik/-ica sveta zavoda:  

                          (ime in priimek) 
Zdenka Kersnik, prof. 

 Podpis: L.r. 

 
Opr. št.: 262/3-13 

 
Datum: 

 
5.6.2013 

 


