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Lipnica, 30. 1. 2017 

 

OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA 

 

 

Zadeva: Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (subvencije za 

šolska kosila) 

 

 

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic 

iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16 – v nadaljnjem besedilu ZUJPS-G), ki širi krog 

upravičencev do brezplačnega kosila.  

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 dalje upravičeni učenci, ki se redno 

šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen 

v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. 

 

 

V nadaljevanju vam bomo bolj natančno odgovorili na najbolj pogosta vprašanja.  

 

Kako bo šola dobila informacije o tem, kateri učenci imajo po novem zakonu 

subvencionirano kosilo? 

Tako kot že nekaj let, šola dobi informacije o tem, kateri učenci imajo subvencijo za šolsko 

kosilo, preko Centralne evidence udeležencev v vzgoji in izobraževanju (na kratko CEUVIZ). 

Vendar je šoli v CEUVIZu dovoljen vpogled le za tiste učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, 

za ostale pa vpogled ni mogoč.  

 

Moj otrok je prijavljen na šolsko kosilo. Do sedaj ni bil upravičen 

do subvencije, po novem zakonu pa ima subvencijo za kosilo. Kaj 

naj naredimo? 

Nič. Če je na kosilo prijavljen, bo šola ob pregledu subvencij v 

CEUVIZu videla, da ima po novem tudi vaš otrok subvencijo za 

šolsko kosilo. 
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Moj otrok na kosilo ni prijavljen, ker do sedaj ni bil upravičen do subvencije. Ker je po 

novem zakonu upravičen do subvencije, bi radi, da hodi na šolsko kosilo. Kaj naj 

naredimo? 

Če otrok na šolsko kosilo ni prijavljen, izpolnite prijavnico za šolsko prehrano (v prilogi). 

Označite, da ga s 1. 2. 2017 prijavljate na šolsko kosilo. V šoli bomo v CEUVIZu označili, da je 

prijavljen na kosilo. Šele potem bo imela šola pravico do vpogleda, da ima vaš otrok 

subvencijo za šolsko kosilo.  

 

Moj otrok hodi v šolo na kosilo, vendar ne vem, ali je prijavljen na kosilo. Kaj naj 

naredimo?  

V šolski svetovalni službi, kjer hranijo prijave na šolsko prehrano (za 

šolsko leto 2016/17 ste jih izpolnjevali v juniju 2016) se pozanimajte, 

ali ste na prijavnici označili tudi, da bo otrok hodil na šolsko kosilo. Če 

niste, ponovno izpolnite prijavnico za šolsko prehrano (v prilogi). 

Označite, da ga s 1. 2. 2017 prijavljate na šolsko kosilo. V šoli bomo v 

CEUVIZu označili, da je prijavljen na kosilo. Šele potem bo imela šola 

pravico do vpogleda, ali ima vaš otrok subvencijo za šolsko kosilo. 

 

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo na 

telefon 04 533 71 09 ali po e-pošti na katja.nastran@gmail.com. 

 

 

 

Lep pozdrav! 

 

 

Katja Nastran,                                                                                                          

Šolska svetovalna delavka                                                                                           

 

 

 

 

Priloga: 

- Prijava na šolsko prehrano (obrazec) 
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