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SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA 
 
1. 6. 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS, 
št. 40/12), ki določa, da je od 1. 9. 2012 dalje upravičen do splošne 
subvencije samo tisti učenec, ki mu pripada pravica do dodatne 
subvencije v višini 1/3 cene malice in sicer od dneva, ko mu je pravica do 
dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice priznana (141. člen ZUJF). 
 
Tako od 1. 9. 2012 ne pripada več splošna subvencija v višini 2/3 cene 
malice vsem učencem, kot je to veljalo v preteklem šolskem letu. Starši 
ali skrbniki učencev, ki zaradi socialnega položaja prehrane ne zmorejo 
plačati, lahko uveljavljajo subvencijo za šolsko prehrano. 
Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za šolsko prehrano se 
upošteva dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne 
plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do 
otroškega dodatka.  
 
Učenec je do subvencije za malico upravičen, če je dohodek na 
družinskega člana do 42% povprečne plače, do subvencije za kosilo pa, 
če je dohodek na družinskega člana do 18% povprečne slovenske plače. 
Šola lahko v izjemnih primerih učencu odobri dodatno subvencijo ne 
glede na povprečni dohodek (15. člen zakona). 
 
Kako vlagatelj uveljavlja subvencijo za šolsko prehrano: 
Starš oz. skrbnik odda vlogo na obrazcu »VLOGA ZA UVELJAVLJANJE 
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV« pri Centru za socialno delo Ptuj. Za 
uveljavitev subvencije z začetkom šolskega leta 2012/13, se vložijo vloge 
že v mesecu juliju in avgustu. 
 
ODLOČBO o upravičenosti do subvencionirane prehrane oz. o višini 
subvencije izda Center za socialno delo Ptuj. 
 
Odločbo vlagatelj posreduje šoli (odda v računovodstvo). 
 
Starši oz. skrbniki učencev prejmejo na začetku meseca položnice, na 
katerih so zaračunani vsi stroški za pretekli mesec (prehrana, posebni 
prevozi, vstopnine,…). Stroške je potrebno poravnati do roka, 
označenega na položnici. 
 


