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SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 2016/2017

Spoštovani starši, 

vlog za uveljavljanje subvencije malice in/ali kosila ni potrebno oddajati, saj bo šola upoštevala 
uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, 
ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Ta podatek bo šola dobila od Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

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.

Subvencija malice
Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače 
v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni tudi:
 učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;
 učenci, ki so prosilci za azil;
 učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija kosila– sprememba na področju subvencioniranja kosil, ki širi krog upravičencev 
do brezplačnega kosila – od 1. 2. 2017.

 Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni 
na kosilo in so iz družin, pri katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne 
plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po 
ustaljenem postopku. Starši lahko sami iz odločbe o otroškem dodatku ugotovite, ali je otrok 
upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki 
Sloveniji, ki ga prejema družina. Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pristojni 
centri za socialno delo.

Želeli bi opozoriti na učence, ki bi kljub upravičenosti lahko ostali brez subvencije za kosilo. Kot šola 
imamo vpogled do podatkov o subvenciji samo za tiste učence, ki so prijavljeni na kosilo.

V kolikor doslej učenec ni bil prijavljen na kosilo, je pa na podlagi odločbe o otroškem dodatku do njega 
upravičen, na šoli v programu nimamo zabeleženega podatka o tem, zato to iz naše strani to ni razvidno. 
Zato bodite pozorni in spremljajte uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku, da 
subvencija ne bo ostala neizkoriščena. Če ugotovite, da ustrezate pogojem za subvencijo, lahko 
otroka prijavite na kosilo kadarkoli med šolskim letom.

Spoštovani, prosimo, da skupaj naredimo nekaj dobrega za vaše otroke, učence naše šole.

S spoštovanjem,

Svetovalna služba mag. Karla Škrinjarić
Jože Ogris, socialni delavec Ravnateljica


