
 

 

 

 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO IN UVELJAVLJANJE SUBVENCIJ ZA ŠOLSKO 
PREHRANO ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
Spoštovani starši oz. zakoniti zastopniki otroka,        
 
v času šolanja vašega otroka bo imela pomembno vlogo v času, ko bo otrok v šoli, tudi šolska prehrana. Vse v zvezi s 
tem ureja Zakon o šolski prehrani, v tem obvestilu pa vam podajamo nekaj najpomembnejših informacij. 
 
V šoli se bo možno naročiti na: 
 
- Zajtrk (ni za učence bodočega 1. razreda) prejemajo učenci, ki so v programu jutranjega varstva, če se na zajtrk 
prijavijo (ob 7.50), 
- Malico prejemajo vsi učenci od 1. do 9. razreda, 
- Na kosilo obvezno prijavite učence, ki bodo vključeni v program podaljšanega bivanja, nanj se lahko prijavijo tudi 
ostali učenci.  
- Popoldansko malico lahko prejmejo učenci, ki bodo vključeni v program podaljšanega bivanja, če se vam zdi to za 
vašega otroka smiselno (učenci jo dobijo okoli 15. ure). 
- Dietne obroke prehrane lahko prejema učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo in zdravniške 
napotke. 
 
Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje. Cene šolske prehrane bodo v šolskem letu 2020/2021 
znašale: 
 
- zajtrk: 0,80 EUR 
- malica: 0,80 EUR 
- popoldanska malica: 0,70 EUR 

- kosilo (1. do 3. razred): 2,30 EUR 
- kosilo (4. do 6. razred): 2,45 EUR 
- kosilo (7. do 9. razred): 2,60 EUR 

 
Prijava na šolsko prehrano 
 
V skladu z Zakonom o šolski prehrani se prijava na šolsko prehrano vloži na obrazcu, ki vam ga prilagamo. Prosimo, 
da obrazec izpolnite, otrok naj ga odda razredniku/razredničarki do 12. 6. 2020. 
 
Za več informacij o šolski prehrani na naši šoli se lahko obrnete na vodjo šolske prehrane go. Niko Mušič (01 724 76 10) 

 
Subvencioniranje šolske malice in kosila  

 Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo 
in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije (stanje junij 2020):  

o do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 eurov. 

o do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 eurov. 

 Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino 
in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.  

 Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-
izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku 
na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. 

 Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca 
ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

 Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na naslednji 
spletni povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/subvencioniranje-solske-
prehrane.html 

ŠE POMEMBNO OBVESTILO: v šolskem letu 2020/2021 se bo na šoli povečalo število oddelkov. Ocenjujemo, da bo na šoli približno 60 
učencev več kot jih je letos. O prostorskih težavah šolske kuhinje (prostori so bili projektirani za pripravo cca. 300 kosil, letos smo jih pripravljali 
okoli 700) in jedilnice smo vas v zadnjih letih obveščali, o tem je vsa leta obveščen tudi naš ustanovitelj (občina). Trudili smo se, da kljub 
težavam omogočimo šolsko kosilo vsem zainteresiranim učencem. V prihodnjem šolskem letu zaradi ponovnega povečanja števila učencev 
tega zagotovo ne bomo mogli več zagotoviti. Prednost za kosilo bodo imeli učenci, vključeni v OPB in mlajši učenci (lahko se torej zgodi, da ne 
bomo mogli zagotoviti kosila vsem učencem 3. triletja). Predlagamo, da otroka v vsakem primeru prijavite na kosilo. V kolikor bo prijav preveč, 
pa vas bomo že v prvi polovici julija 2020 obvestili, katerim razredom bomo kosila lahko zagotovili in katerim ne. Hvala za razumevanje. 
 
 
 

Mengeš, 5. 6. 2020         Ravnatelj: Milan Burkeljca  
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