
PREHRANA 

Zakon o šolski prehrani 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev. Šolska prehrana je organizirana prehrana učencev v dneh, ko poteka pouk v 

skladu s šolskim koledarjem. V osnovnih šolah organiziramo tri ali štiri obroke. To so: zajtrk, 

dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. 

Urnik obrokov 

Urnik obrokov je naslednji: 

OBROK ČAS 

zajtrk 7.15 – 8.20 

dopoldanska malica 9.05 – 9.25 

kosilo 11.45 – 13.45 

Cena obrokov in plačilo 

Cene obrokov za starše so naslednje: 

OBROK CENA 

zajtrk 0,44 € 

dopoldanska malica 0,80 € 

malo kosilo 1. – 5. razred 1,35 € 

veliko kosilo 6. – 9. razred 1,50 € 

Prijava in odjava 

Prijava na vsak obrok se praviloma izvede v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, na obrazcu, 

ki ga predpiše Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prijava na katerikoli obrok je 

možna tudi kadarkoli med šolskim letom, velja pa od naslednjega dne dalje. 

S prijavo na obroke se učenci oziroma njihovi starši ali skrbniki obvežejo, da bodo spoštovali 

pravila šolske prehrane, pravočasno odjavili posamezne obroke skladno s pravili šolske 

prehrane in plačali naročene prevzete in nepravočasno odjavljene obroke. 

Dnevna odjava zaradi odsotnosti učenca (bolezen …) je za vsakega od obrokov možna do 8.00 

ure istega dne. Obroke, za katere odjava ni bila pravočasna, morajo starši plačati. Obrok odjavijo 

starši ali skrbniki v tajništvu, v kuhinji ali prek e-pošte. Telefonske številke in e-pošta za odjavo 

obrokov so objavljene v šolski publikaciji. 

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih 

in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šolsko prehrano 

razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 



Subvencioniranje šolske prehrane 

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so 

prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 

izpolnjujejo naslednje kriterije: 

• do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz 

družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku, ne presega 545,98 €. 

• do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz 

družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku, ne presega 370,86 €. 

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so 

nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško 

družino pripada tudi subvencija za kosilo.  

Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice. 

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba 

oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na 

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

o otroškem dodatku. 

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. 

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev 

lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti.  

Druge informacije v zvezi s prehrano 

Dokumente, ki v zvezi s prehrano spadajo na področje Ministrstva za zdravje, lahko najdete na 

spletni strani Ministrstva za zdravje. 

Šolska shema 

Šolska shema je projekt, ki ga podpira Evropska unija. Učencem dodatno ponudimo še več 

sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Na ta način zaužijejo še več koristnih snovi, ki 

jih vsebujejo ta živila. 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

S projektom "Tradicionalni slovenski zajtrk" želimo učencem približati slovenske jedi, zato je ta 

dan zajtrk sestavljen iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka. Tradicionalni slovenski zajtrk se 

odvija vsak tretji petek v novembru. Želimo, da učenci spoznajo pomembnost zajtrka, ki nas 

zjutraj prebudi in nam da energijo, da začnemo z resnim delom  


