
Državni zbor RS je dne 28. 12. 2012 sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1) (Ur. List 

RS, št. 3/13), ki se bo začel uporabljati 1. 2. 2013.  

Sprejeti zakon ponovno celovito in pregledno ureja področje šolske prehrane ob upoštevanju 

določb ZUPJS in ZUJF. 

SUBVENCIJA ZA MALICO 

Zakon določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma 

do v celoti brezplačne malice 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. 

Prav tako so do subvencije še naprej upravičeni učenci, ki so v rejništvu ali pa so prosilci za 

mednarodno zaščito. 

SUBVENCIJA ZA KOSILO 

Do subvencij za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 

na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače 

v RS (prvi razred otroškega dodatka). 

Navedeni pogoji se bistveno razlikujejo od dosedanjih v tem, da se pravica do subvencije 

za malico oziroma za kosilo ne ugotavlja več po predhodno ugotovljenih in v skupnem 

izračunu družinskih dohodkov upoštevanih pravic do otroškega dodatka, denarne 

socialne pomoči in državne štipendije, ampak je vezana neposredno na odstotek, 

ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka. To pomeni, da bo 

pravica do subvencije za malico oziroma kosilo dobilo bistveno večje število učencev kot 

do sedaj. 

UVELJAVLJANJE PRAVIC 

Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci in dijaki pridobili subvencijo 

za malico oziroma kosilo se ne spreminjajo in veljajo do izteka. 

Učenci, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem 

dodatku, veljavni na dan 31. 12. 2012, in v kateri je ugotovljen 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 opravičenosti 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 o izdanih odločbah o otroškem dodatku že 

razpolagajo. 

Učenci, ki pravice do subvencije za malico oziroma 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. 

 

 



 

PRIDOBIVANJE PODATKOV IN NOVE PRIJAVE NA MALICO OZIROMA 

KOSILO 

Centri za socialno delo bodo odločbe, izdane po uradni dolžnosti, in z veljavnostjo od 1. 2. 

2013 staršem poslali po pošti predvidoma do konca januarja. Sočasno bodo ti podatki na voljo 

tudi v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), v kateri bo 

razvidna tudi višina subvencije in obdobje upravičenosti. 

Prosimo vas, da doma pregledate veljavne odločbe o otroškem dodatku oziroma, če 

odločbe nimate, vlogo za subvencijo malice oziroma kosilo oddate na pristojni center za 

socialno delo. 

V primeru morebitnih novih prijav na malico oziroma kosilo, pa morate prijavo 

(obrazec dobijo v svetovalni službi) oddati v tajništvo šole najkasneje do 1. 2. 2013, ko 

začne pravica veljati. 
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