
 
 

 

 PRIJAVA/ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE 

TER UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE 
 
Spoštovani starši! 
 
V prilogi vam posredujemo obrazec PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO. Da bomo lahko 
učencem zagotovili prehrano s 1. septembrom, vas prosimo, da vrnete izpolnjeno prijavo 
razrednikom. Prosimo, da ne pošiljate prijavnic po e-pošti, ker so dokumenti slabo vidni! 
 
1. SUBVENCIJA ZA MALICO: 
Do subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, 
ne presega 545,98 EUR. 
Prav tako so do subvencije še naprej upravičeni učenci, ki so v rejništvu, učenci, ki so prosilci za 
mednarodno zaščito in učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven 
zavoda. 
 
2. SUBVENCIJA ZA KOSILO: 
Subvencija za kosilo pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih 
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem 
dodatku, ne presega 370,86 EUR. Subvencija pripada v višini cene kosila. 
 
3. UVELJAVLJANJE PRAVIC: 
Pred novim šolskim letom staršem oz. skrbnikom ne bo potrebno oddati vlog za uveljavljanje 
subvencije za malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred z 
upoštevanjem veljavne odločbe o otroškem dodatku, na podlagi izmenjave podatkov med 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport in tako ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.  
Učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško 
družino ter prosilci za mednarodno zaščito, imajo pravico do brezplačnega kosila (26. člen 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). 
 
Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do 
subvencije malice in subvencije kosila so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na malico in/ali kosilo 
in se redno izobražujejo.  
 
4. CENA PREHRANE: 
Cene obrokov v šolskem letu 2022/2023*: 

• malica: 0,90 EUR 

• kosilo: za učence od 1. do 4. razreda 2,70 EUR  
                         za učence od 5. do 9. razreda 3,20 EUR 

• dietno kosilo: za učence od 1. do 9. razreda 3,42 EUR  

• popoldanska malica: 0,80 EUR 
 
* Cena prehrane se lahko v mesecu septembru 2022 spremeni. O tem vas bomo obvestili.  



 
5. PRIJAVA IN ODJAVA PREHRANE:  
Starši oz. skrbniki šoli oddajo prijavo za šolsko prehrano:  

• praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto,  

• lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.  
 
Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijava se hrani do konca 
šolskega leta, za katero je bila oddana.  
 
S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:  

• spoštoval pravila šolske prehrane,  

• pravočasno odjavil posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane,  

• šoli plačal prevzete obroke,  

• šoli plačal nepravočasno odjavljene obroke.  
 
Starši oz. skrbniki lahko prekličejo prijavo na šolsko prehrano kadarkoli.  
Preklic na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki se hrani do konca šolskega leta.  
Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.  
 
Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo ali preklic šolske prehrane lahko starši oz. skrbniki 
oddajo pri:  

• razredniku,  

• tajništvu, 

• računovodstvu. 
Obrazce za prijavo ali preklic šolske prehrane se nahaja na spletni strani šole.  
 
6. ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA ŠOLSKE PREHRANE  
Starši oz. skrbniki lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim ali ustnim obvestilom, po 
telefonu ali osebno:  

• po e-pošti: prehrana.osmvlj@guest.arnes.si, 

• po sms sporočilu na številko: 031 256 701, 

• po telefonski tajnici na številko: 01 4700 435. 
 
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je 
pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej in sicer do 9. ure. 
V kolikor starši oz. skrbniki posameznega obroka za otroka ne odjavite, plačate polno ceno 
obroka, ne glede na subvencijo. 
 
7. VROČANJE POLOŽNIC IN PLAČILO 
Starši oz. skrbniki lahko prejemate položnice na več načinov: 

• po navadni pošti, 

• po elektronski pošti v obliki PDF na e-naslov, 

• kot e-račun v spletno banko, 

• po navadni ali e-pošti, plačilo preko trajnega naloga. 
Vse obrazce v povezavi s prejemanjem in plačilom položnic dobite v računovodstvu ali na spletni 
strani šole pod zavihki: ŠOLA → ŠOLSKA PREHRANA → OBRAZCI ZA PREHRANO. 
 
 
Ljubljana, 6. 6. 2022                                                           Mag. Mateja Urbančič Jelovšek, ravnateljica 
                                   
                                                                                               
 


