
ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE TER SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE MALICE IN KOSILA 

 
Na šoli nudimo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Šola je obvezna za vse učence za dni, ko poteka 

pouk ali druge dejavnosti po programu, organizirati šolsko malico. Ostali obroki so dodatna ponudba. 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1, Ur. l. št. 3/2013, 46/14 in 46/15) v povezavi z 

Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), . Svet šole Osnovne šole Ob Rinži je na na podlagi 

6. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1) na 12. redni seji na predlog ravnateljice mag. Darje Delač Felda 

sprejel Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Ob Rinži z dodatnimi pojasnili o organizaciji šolske prehrane in 

subvencioniranju šolske malice ter kosila. 

Prijava na šolsko prehrano 

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. 

Odda se na obrazcu, ki je predpisan in ga dobite v tajništvu šole. S prijavo na šolsko prehrano nastopijo dolžnosti 

učenca oziroma staršev, ki so zapisana v Pravilih šolske prehrane naše šole. 

Odjava posameznih obrokov 

Zaradi bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko odjavite posamezne obroke, in sicer ustno, po telefonu, po 

faksu ali elektronski pošti. Odjavo obrokov morate sporočiti v tajništvu šole administrativni delavki ali 

poslovni sekretarki. Odjava se šteje za pravočasno, če je sporočena en dan prej do 8.00. V primeru, da 

obroka ne odjavite pravočasno, morate plačati polno ceno. Če bo vaš otrok odsoten zaradi določenih  obveznosti 

in dejavnosti, ki jih organizira šola, mora učenca odjaviti šola oz. učitelj, ki to dejavnost vodi. 

 

Elektronski naslov za prijavo in odjavo prehrane: 

prehrana.osobrinzi@gmail.com 

 

SUBVENCIONIRANJE IN CENA MALICE 

 

Subvencija malice pripada  tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in 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.  

 

V izjemnih primerih lahko pridobijo pravico do dodatne subvencije malice tudi tisti učenci, ki ne izpolnjujejo 

meril po prejšnjem odstavku. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije v izjemnih primerih, se 

upošteva socialni položaj učenca, ki je posledica dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube 

zaposlitve staršev in naravne ali druge nesreče. Starši morajo v teh primerih posebej utemeljiti vlogo, saj si mora 

šola pred izdajo sklepa pridobiti še soglasje centra za socialno delo. Učenci, nameščeni v rejniško družino ter 

prosilci za azil imajo pravico do brezplačne malice. 

Do subvencije za kosilo so upravičeni  tisti učenci, ki se redno šolajo in za katere je v odločbi za dodelitev 

pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana: 

do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – v višini cene kosila, 

nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – v višini 70 % cene kosila, 

nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – v višini 40 % cene kosila.  

 

Uveljavljanje subvencije šolske prehrane v šolskem letu 2016/2017 
Za uveljavljanje subvencije malice in kosila staršem NAČELOMA NE BO VEČ POTREBNO ODDAJATI 

VLOGE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO, ampak bomo na šoli upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred 

na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem 

dodatku. 

Starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, da 

družina učenca na dan 1. 9. 2016 ne bo imela veljavne odločbe o otroškem dodatku (ker pravice do otroškega 

dodatka ni uveljavljala ali ji le-ta poteče s koncem avgusta). V tem primeru starši pri centru za socialno delo 

avgusta vložijo vlogo za otroški dodatek. 

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice ne želi uveljavljati ali do te pravice 

ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2016/2017, mora v avgustu 2016 

vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu) pri pristojnem centru za 

socialno delo. Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, ki velja 

tudi za pravico do otroškega dodatka. Subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, 

vložene od vključno 1. 9. 2016 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane. 

 

Šola je dolžna najmanj enkrat letno z anketo ugotavljati zadovoljstvo učencev in staršev s šolsko prehrano.  

 

mailto:prehrana.osobrinzi@gmail.com


Vsi učenci lahko prejemajo na centralni šoli zajtrk, šolsko malico in kosilo, na podružnicah pa 

šolsko malico in kosilo. Popoldansko malico lahko prejemajo vsi učenci, ki so vključeni v 

oddelke podaljšanega bivanja. Za učence podružničnih šol  Livold in Kočevska reka vozimo vse 

obroke, ki so na razpolago iz centralne šole. 

Učenci naj prihajajo na kosilo takoj po končanem pouku, učenci, ki obiskujejo PB pa s svojo skupino po 

razporedu. 

 

 

 

Starše prosimo, da razredniku oddajo 

izpolnjeno pogodbo za prehrano 

svojega otroka. 
 

Obrazec naročila dobite pri razredniku. 


