
III. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 

Celoten zakon o šolski prehrani najdete na naslovu: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&stevilka=2183 

12. člen 

(zagotavljanje sredstev za subvencionirano malico) 

(1) Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na 
učenca oziroma dijaka.  

(2) Subvencija za malico obsega splošno subvencijo in dodatno subvencijo, ki je namenjena 
učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij.  

(3) Za učence in dijake, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence, se zagotavljajo sredstva 
za subvencionirano malico v okviru sredstev za oskrbo.  

(4) Za dijake, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami in obiskujejo srednjo šolo izven zavoda, se zagotavljajo sredstva za 
splošno subvencijo v skladu s tem zakonom, sredstva v višini razlike do cene malice pa v 
okviru sredstev za oskrbo.  

(5) Iz državnega proračuna se šolam zagotavljajo tudi sredstva za organizacijo in opravljanje 
drugih dejavnosti šolske prehrane, opredeljene v tem zakonu. 

13. člen 

(upravičenci do subvencionirane malice) 

(1) Upravičenci do subvencije za malico so učenci in dijaki, ki se redno izobražujejo.  

(2) Učenci imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih 
dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.  

(3) Dijaki imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku, 
strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter obveznem delu obveznih izbirnih 
vsebin, ki jih izvaja šola, v skladu s šolskim koledarjem.  

(4) Ne glede na določila drugega in tretjega odstavka tega člena ima učenec oziroma dijak, ki 
se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti 
obroka, pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.  

(5) Pravica ni prenosljiva. 

14. člen 

(cena subvencionirane malice) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&stevilka=2183


Cena subvencionirane malice v osnovni šoli in cena subvencionirane malice v srednji šoli je 
cena, po kateri šola zagotavlja malico učencem in dijakom. Ceno subvencionirane malice (v 
nadaljnjem besedilu: cena malice) določi s sklepom minister, pristojen za šolstvo (v 
nadaljnjem besedilu: minister), praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. 

15. člen 

(višina subvencije za subvencionirano malico) 

(1) Vsem učencem in dijakom iz 13. člena tega zakona pripada splošna subvencija v višini 
dveh tretjin cene malice.  

(2) Učenci in dijaki, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za 
malico, lahko uveljavljajo dodatno subvencijo. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne 
subvencije se upošteva dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v 
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: povprečna plača), ugotovljen v odločbi za 
dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge za dodatno 
subvencijo.  

(3) Višina dodatne subvencije se določi na naslednji način: 

+------------------------+-------------------------------------+ 
|   Odstotek povprečne   |      Višina dodatne subvencije      | 
|         plače          |        v deležu cene malice         | 
+------------------------+-------------------+-----------------+ 
|                        |      Učenec       |      Dijak      | 
+------------------------+-------------------+-----------------+ 
|do 30%                  |        1/3        |       1/3       | 
+------------------------+-------------------+-----------------+ 
|nad 30% do 55%          |         -         |       1/6       | 
+------------------------+-------------------+-----------------+ 

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena učencem in dijakom, ki so v 
rejništvu ter učencem in dijakom, prosilcem za azil pripada dodatna subvencija v višini 1/3 
cene malice.  

(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena lahko šola učencu oziroma 
dijaku v izjemnih primerih določi dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Pri 
ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije, poleg dohodka na družinskega člana, 
izraženega v odstotku povprečne plače, upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo 
dejanski socialni in materialni položaj učenca oziroma dijaka in ki nastopijo zaradi 
dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge 
nesreče. Pred izdajo sklepa si mora šola pridobiti soglasje centra za socialno delo.  

(6) Pravico iz prejšnjega odstavka učenec ali dijak oziroma starši uveljavljajo z vlogo iz 19. 
člena tega zakona, ki ji priložijo utemeljitev izjemnih okoliščin, ki so podlaga za 
upravičenost.  

(7) Minister s sklepom praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta določi znesek splošne 
in dodatne subvencije, pri čemer lahko razmerje med splošno in dodatno subvencijo, določeno 
v prvem in tretjem odstavku tega člena, spremeni največ za 5%. 



16. člen 

(prispevek za subvencionirano malico) 

(1) Učenec ali dijak oziroma starši šoli plačajo prispevek za malico v višini razlike med 
pripadajočo subvencijo in ceno malice.  

(2) Prispevek se lahko zniža, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva, ki jih prispevajo 
občine, iz donacij, prispevkov sponzorjev, sredstev šolskega sklada in drugih sredstev. 

17. člen 

(subvencionirano kosilo) 

(1) Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za učence, 
ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo.  

(2) Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za kosilo v skladu s prejšnjim odstavkom se 
upošteva dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače, ugotovljen v 
odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge za 
dodatno subvencijo.  

(3) 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.  

(4) Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih 
dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.  

(5) Ne glede na določila prejšnjega odstavka ima učenec, ki se zaradi bolezni oziroma 
izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do 
subvencije za kosilo tudi za prvi dan odsotnosti.  

(6) Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.  

(7) Pravica ni prenosljiva. 

 

 

 


