
SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA 
(Nov Zakon o šolski prehrani velja s 1. 2. 2013) 

 
SUBVENCIJA MALICE  

  
Kdo so upravičenci?  

 Do polne subvencije za malico oz. do v celoti brezplačne malice so upravičeni: 
- učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS.  
 
SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE 
  
 Zakon o šolski prehrani v 17. členu določa, da se zagotovi sredstva za 
subvencioniranje kosila za  učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo 
plačevati prispevka za kosilo.   
  
Kdo so upravičenci? 
Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto 
povprečne plače v RS. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je kosilo 

torej brezplačno) in velja za obdobje enega šolskega leta.  
  
Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in 
drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.  
  
UVELJAVLJANJE PRAVICE 

1. Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci in dijaki pridobili 
subvencijo za malico oziroma kosilo, se ne spreminjajo oziroma veljajo do izteka.  

2. Učenci, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno 
odločbo o otroškem dodatku, in v kateri je ugotovljeni odstotek neto povprečne 

plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov, bodo to pravico pridobili s 1. 2. 2013. 
Tem učencem bodo centri za socialno delo izdali odločbo o upravičenosti do 
subvencije za malico oziroma kosilo po uradni dolžnosti predvidoma do konca 
januarja 2013, kar pomeni, da jim ni potrebno vlagati vlog, saj centri s podatki že 
razpolagajo. 

3. Učenci, ki pravice do subvencije za malico oz. kosilo nimajo priznane in v 
družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku, pa morajo pri pristojnem 
centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oziroma kosila. V teh 
primerih bodo centri za socialno delo izpolnjevanje pogojev ugotavljali na način, kot 
to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka. Rok za vložitev vloge je dva 
meseca od uveljavitve zakona, pravica pa jim bo veljala od začetka uporabe 
zakona, torej od 1. 2. 2013. 

Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije za kosilo pred začetkom šolskega leta in 
se njegovi vlogi ugodi, pripada dodatna subvencija za kosilo od prvega šolskega dne 
dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za 
subvencijo. Učencu se od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo 



za subvencijo, do dneva ugoditve vlogi ustrezno poračuna plačani prispevek za 
kosilo.  

Kako vem, ali mi pripada subvencionirana malica/kosilo? 

Informacijo o povprečnem mesečnem dohodku na osebo v % neto povprečne plače 
lahko pogledate na odločbi o otroškem dodatku.  

Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto 
povprečne plače 

 

pod 53% učencu pripada subvencija 
malice 

pod 18% učencu pripada subvencija 
malice in kosila 

 

 


