SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE V Š. L. 2016-17
Subvencioniranje šolske prehrane se bo v šolskem letu 2016-17, tako kot lani, ugotavljalo iz
veljavne odločbe o otroškem dodatku – iz uvrstitve v dohodkovni razred (povprečni mesečni
dohodek na osebo).
Oddajanje posebnih vlog za subvencijo malice in kosila zato ni potrebno, razen če družina nima
veljavne odločbe o otroškem dodatku. (Npr., da družina te pravice ne želi uveljavljati ali do te pravice
ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2015/2016, mora vložiti
posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za
socialno delo).
Naloga staršev je, da učenca prijavijo na malico in/ali kosilo in poskrbijo za veljavno odločbo o
otroškem dodatku, šola pa bo na podlagi pridobljenih podatkov iz centralne evidence v primeru
pripadajoče subvencije ustrezno znižala višino položnice za prehrano.
Subvencija se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1.
9. 2016 dalje, z dnem vložitve vloge.
POMEBNO!
Prepozno odjavljene ali neodjavljene subvencionirane obroke mora naročnik poravnati sam.

SUBVENCIJA MALICE
Subvencija malice oz. brezplačna malica 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.
Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško
družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino in učenci, ki so prosilci za azil;

SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE
100 % subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 %
neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so nameščeni
v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.
• nad 18 % do 30 % neto povprečne place v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70
% cene kosila,
• nad 30 % do 36 % neto povprečne place v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40
% cene kosila.
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