
V ŠOLI JE TREBA TUDI JESTI 
 

Spoštovani starši! 
 

Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne 
uspešnosti ter pozitivne samopodobe. Ker želimo, da se naši učenci dobro počutijo v šoli ter da so 
učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in da se naučijo zdravih 
prehranjevalnih navad.  Pri tem upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. 
 
Z 31. 5. 2010 je bil sprejet Zakon o prehrani (UL, št. 43/2010), ki ureja organizacijo šolske prehrane, 
pravico učencev do subvencije, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije ter 
nadzor nad izvajanjem tega zakona. 
 
Po tem zakonu so vsi učenci, ki se prijavijo na šolsko prehrano, ne glede na dohodek na družinskega 
člana, upravičeni do splošne subvencije v višini 2/3 cene malice (0,50€). 

 
Za učence pripravljamo malico v naši kuhinji, kosilo pa za nas pripravljajo na Srednji šolo Veno Pilon, 
kjer kosijo učenci od 6. do 9. razreda, za učence od 1. do 5. razreda in Enoto pa kosilo pripeljemo na 
matično šolo in podružnično šolo Lokavec. 
 
Razporeditev obrokov: 
 
Malica   od 9:35 do 10:00 za učence prvega in drugega triletja ter Enoto 
  od 10:25 do 10:55  za učence tretjega triletja in 6. razreda 
 
Kosilo  od 11:40 do 13:30 za učence prvega in drugega triletja ter Enoto v šolski jedilnici 
  od 12:30 do 14:00 za učence tretjega triletja in 6. razreda v jedilnici srednje šole 
 
V primerih, ko šolsko delo poteka po spremenjenem programu (dnevi dejavnosti, prireditve), se čas 
obrokov lahko prilagodi predvideni organizaciji. 
 
Malico prinašajo dežurni učenci v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo. Kosilo je organizirano 
samopostrežno. Pri kosilu so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno 
prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje). 
Učitelj ima pravico odstraniti iz jedilnice učenca, ki se kljub opozorilu ne obnaša v skladu 
s pravili o kulturnem prehranjevanju. 
 
Ministrstvo za šolstvo in šport bo dodatno subvencioniralo malico učencem, za katere je v odločbi 
za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do 30% 
povprečne plače v Republiki Sloveniji. 
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, če je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega 
dodatka ugotovljeni dohodek na družinskega člana do vključno 5,0% povprečne plače. 
 
Šola lahko v izjemnih primerih (dolgotrajna bolezen ali smrt v družini, nenadna izguba zaposlitve 
staršev, naravna ali druga nesreča)  prizna dodatno subvencijo učencu za malico, ki ne izpolnjuje meril 
po prejšnjem odstavku. Starši naj se v takem primeru obrnejo na šolsko svetovalno delavko. 
 
POSTOPEK UVELJAVLJANJA SUBVENCIJ: 
Starši oz. skrbniki (v nadaljevanju: vlagatelji) prijavite učenca na šolsko prehrano z obrazcem PRIJAVA 
NA ŠOLSKO PREHRANO do konca junija za naslednje šolsko leto. Izpolnite samo rubriko prijava na 
šolsko prehrano. 
V primeru kasnejše oddaje vloge, boste upravičeni od naslednjega dne, ko bo šola prijela prijavo. 
 
 
 
 
 



ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavite prehrano za določen čas oz. čas 
odsotnosti učenca. Za pravočasno odjavo  se šteje odjava posameznega obroka, če se ga 
odjavi vsaj en delovni dan prej.  

Starši odjavite malico  po telefonu 3671104 ali pisno poslovni sekretarki do 12:00. 

Starši odjavite kosilo srednji šoli po telefonu 3664127 do 9:00 ure. 

Učenec, ki mu zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin starši ne morejo pravočasno odjaviti obroka, 
obdrži pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti. 

Neodjavljene ali prepozno odjavljene obroke so starši dolžni v celoti plačati (ne prizna se 
splošna subvencija).  

 

S prijavo na šolsko prehrano nastopijo dolžnost  staršev, da boste:  
- spoštovali pravila šolske prehrane, ki so objavljena na spletni strani šole, 
- plačevali prispevek za šolsko prehrano do 28. v mesecu za pretekli mesec, 
- pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, 
- plačali polno ceno obroka, če obroka niso pravočasno odjavili, 
- šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v prijavi na prehrano. 

Če naročnik ne bo poravnal stroškov šolske prehrane v osmih dneh od prejetega opomina, bo šola 
nastali dolg lahko sodno izterjala oz. zaračunala zamudne obresti. 

 
 
 
OBVESTILO 
 
S 1.1. 2012 o subvencijah za malico in kosilo učencev odloča Center za socialno delo (na 
podlagi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ul. Št. 40/2011) 
 
Omenjeni pravici starši uveljavljate na podlagi vloge, ki jo oddate na CSD Ajdovščina, 
Gregorčičeva 18. 
 
Kdor je v tekočem šolskem letu že upravičen do dodatne subvencije za malico ali kosilo, 
mu ta pravica pripada celo šolsko leto. 
 
 
Iz zakona ZUPJS 
 
4. Subvencija malice za učence in dijake  
     25.člen  
 
Meja za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za šolsko malico učencev in dijakov je povprečni 
mesečni dohodek na osebo, in sicer subvencija glede na razvrstitev v dohodkovni razred na dan 
vložitve vloge: 
 
Dohodkovni razred Povprečni mesečni 

dohodek na osebo v % 
od NETO povprečne 
plače 

Višina dodatne 
subvencije v deležu od 
cene malice 
 
Učenec                                                                     

 

1 Do 42% 1/3  
2 Nad 42% do 64% 0  
 
 



5. Subvencija kosila za učence 
26. člen 
 
Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije kosila za učence je povprečni mesečni 
dohodek na osebo, in sicer subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo ne presega 18% NETO povprečne plače. 
 
Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. 


