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Spoštovani starši! 
 

Obveščamo Vas, da na podlagi novel Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. 
RS, št. 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20; v nadaljevanju: ZUPJS) vloge za 
uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni treba oddajati, saj 
bomo na šoli 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  na dan 1. 9. 2021 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o 
otroškem dodatku ali državni štipendiji.  

Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2021, ker se ji bo npr. 
odločba iztekla 31. 8. 2021 ali ker otroškega dodatka sploh niso uveljavljali, svetujemo, da 
starši avgusta vložijo vlogo za otroški dodatek. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale 
uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov 
in ustrezno znižale višino položnice za malico oz. kosilo. 

 
V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo 
in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati 
subvencijo za prehrano z začetkom šolskega leta 2021/2022, mora v mesecu avgustu 2021 
vložiti posebno vlogo za subvencijo za malico in subvencijo za kosilo pri pristojnem centru za 
socialno delo. 
 
Višina subvencije za malico in kosilo ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. 
 

▪ Polna subvencija za MALICO oziroma 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 545,98 EUR. 
 

▪ Polna subvencija za KOSILO oziroma brezplačno kosilo pripada samo 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 370,86 EUR.  

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.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3595


 

 

V primeru, da družina ni upravičena do omenjene subvencije za kosilo, pa bi družina zaradi 
drugih dejstev in okoliščin morda potrebovala subvencijo, vam svetujemo, da se oglasite pri 
šolski svetovalni delavki in ji oddate vlogo za subvencijo za kosilo s strani Občine Piran. Vloga 
je dostopna na spletni strani šole. 
 
Prijavo na šolsko prehrano (obrazec PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 2021/2022, ki je 
priložen dopisu)  pošljite na naslov OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN, Oljčna pot 24, 6330 Piran ali 
pa jo učenec osebno odda razredniku najkasneje do ponedeljka,  21. junija 2021. 

 
Pogodbo o izvajanju določenih storitev za učenca in o zagotavljanju šolske prehrane za 
šolsko leto 2021/2022 Vam bomo posredovali v septembru. 
 

 
 

      Ravnateljica: 
                                                                                                Zlata Milič 

 

 

 


