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Pravila o subvencioniranju šolske prehrane Osnovne Šole Ivana Cankarja, sprejeta na  

Svetu zavoda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer na seji dne 24.06.2010, niso več v veljavi. 

 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  (Ur. l. RS št. 43/2010)  v povezavi z 

Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010  in 40/2011) in  

Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012).  

 Splošna subvencija za vse učence je v šolskem letu 2012/2013 ukinjena. 

Z uveljavitvijo  Zakona za uravnoteženje javnih financ  (Ur. l. RS št. 40/2012). je od 1. 9. 

2012 do splošne subvencije za malico upravičen samo tisti učenec, ki mu je priznana 

pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice.                              

            141. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ 

(subvencioniranje cene malice) 

(1) Ne glede na prvi odstavek 25. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se od 1. septembra 2012 dodatna 
subvencija v višini 1/6 cene malice ukinja. 

(2) Ne glede na določbe Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/10) je od 1. septembra 2012 do splošne subvencije 
upravičen samo tisti učenec oziroma dijak, ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in sicer od 

dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice priznana. 

1. Glavna sprememba je, da starši učencev vlogo za dodatno subvencijo za malico in 

subvencijo za kosilo oddajo na pristojnem centru za socialno delo (CSD) in ne več 

na šoli. Kar pomeni, da po novem CSD odloča o višini subvencije za posameznega 

učenca oziroma dijaka.  

2. CSD bo upravičenost do subvencij sporočil z odločbo.  

3. Ko bo CSD odločil o višini subvencije in obdobju upravičenosti, bo šola podatke o 

tem dobila v  aplikaciji MŠŠ – Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja 

(CEUVIZ).  

       ���� Staršem ni potrebno prinašati kopij odločb  o upravičenosti do 

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

spletni strani Ministrstva  za  zdravje. 

 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO5652.html 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700 
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012 
 
 


