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Zadeva: Predlog spremembe 134. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za 

omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ureja zagotovitev 

toplega obroka za učence in dijake 

 

 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 

 

s strani Skupnosti občin Slovenije ste prejeli že stališče glede 134. člena Predloga zakona o 

interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, EPA 1472 – VIII, 

in sicer v dopisu Predlogi Skupnosti občin Slovenije na Zakon o interventnih ukrepih za 

omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, 1472 – VIII, številka: 007-71/2020-6 z dne 

12. 11. 2020 smo predlagali, da lokalne skupnosti prevzamejo vlogo pomoči šolam na svojem 

območju in podpore pri organizaciji celotnega postopka, v kolikor šole izrazijo takšno potrebo. 

Da pa se s prevzemom celotne organizacije in zalaganja občinskih proračunskih sredstev ne 

moremo strinjati.  

Prav tako na podlagi predlaganega člena nimajo nobenega vpliva na ceno toplega obroka in 

načina izplačila sredstev, saj je vse v pristojnosti resornega ministra, kar ni sorazmerno z 

njihovimi obveznostmi.  

Nasprotujemo rešitvam in ukrepom, ki neposredno ali posredno bremenijo občinske 

proračune in nalaganju dodatnih administrativnih obveznosti (celotna organizacija in 

predvidevamo, da vlaganje zahtevkov za povračilo stroškov). Torej, nasprotujemo temu, da 

so lokalne skupnosti zgolj nek posredniški organ. 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na lokalne skupnosti naslovila okrožnico 

Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških 

razmer organizirano izobraževanje na daljavo, št. 6030-1/2020/88 z dne 4. 10. 2020, na podlagi 
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katere so lokalne skupnosti že prevzele organizacijo toplega obroka in v nekaterih primerih 

tudi organizacijo dostave toplega obroka. 

Kot izhaja iz okrožnice, je ceno toplega obroka, ki vključuje strošek dostave in način izplačila 

sredstev, s sklepom določila ministrica, pristojna za izobraževanje. Cena toplega obroka je 2,60 

€ in vključuje stroške živil, kadra in embalaže. Strošek dostave za obroke učencev in dijakov, 

ki jih ne bodo prevzeli v izbrani šoli je 0,60 € na obrok. V primerih kombinacije (pouk v šoli za 

del učencev oziroma dijakov in pouk na daljavo za ostale) ceno toplega obroka za učence in 

dijake šola določi v višini cene kosila, ki ga sicer ponuja učencem (le eno izmed svojih cen, če 

ima različne cene kosil). Cena embalaže v tem primeru znaša 0,18 €, cena dostave pa 0,60 €. 

 

O navedenih okrožnicah je razpravljala Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo pri Skupnosti 

občin Slovenije in v zvezi s tem izpostavila problematiko glede pavšalnega določanja cen s 

strani ministrstva. Le to bi bilo mogoče razrešiti s spremembo predloga 134. člena 

interventnega zakona v državnozborski proceduri.  

V skladu s 4. členom Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-

L) minister pristojen za izobraževanje določi zgolj ceno malice, ceno ostalih obrokov, to so: 

zajtrk, kosilo in popoldanska malica ter morebitne dietne obroke, določa šola, torej svet šole. 

Šolsko kosilo temelji na ekonomskem programu, ki ni profitabilen. Cena kosila je oblikovana 

skladno z metodologijo izračuna cen prehranskih obrokov v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. Cene kosil niso enotne, ker ima vsaka šolska kuhinja svoje tehnične, materialne, 

kadrovske in druge pogoje. Z namenom, da se pokrijejo dejanski stroški organiziranja kosila 

in ne zgolj nek pavšal, predlagamo, da se zagotovijo državna sredstva v višini cene kosila kot 

jo določajo posameznimi veljavnimi ceniki šolske prehrane v zavodih in za druge stroške, ki 

bodo v zvezi z organizacijo nastali (npr. embalaža, dodatna administracija, itd.). V ta namen 

je potrebno preoblikovati tretji odstavek navedenega člena. Resda ne gre za enormne zneske, 

vendar se ne strinjamo, da bi lokalne skupnosti morale kriti preostalo razliko do dejansko 

izračunane cene kosila iz svojih proračunskih sredstev. Kot je že bilo ugotovljeno se je državna 

proračunska postavka v letu 2020 za pomoč šolajočim (prehrana) zaradi nerealizacije znižala 

za 11.788.000,00 eur. Proračunska sredstva, s katerimi razpolaga Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, za namen subvencioniranju šolske prehrane upravičencem se niso koristila.  

 

Spremenjeni tretji odstavek se tako glasi: 

 

»(3) Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Ceno 

organizacije toplega obroka in način izplačila sredstev s sklepom določi minister, pristojen 

za izobraževanje v skladu s soglasjem ministra, pristojnega za finance. Pri določanju cene 

organizacije toplega obroka se upošteva, da so cene toplega obroka enake cenam kosil, ki 

so določene v veljavnih cenikih šolske prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

povečane za dodatne administrativne stroške in embalažo.« 

 



V drugem stavku tretjega odstavka člena se doda beseda »organizacije« z namenom, da se pri 

določanju cene ne upošteva zgolj topli obrok, kot je to možno sedaj razumeti, temveč tudi 

dejanski dodatni stroški, ki v zvezi z organizacijo nastanejo (dodatno delo in administracija, 

embalaža, ipd.). Z dopolnitvijo odstavka z novim zadnjim stavkom bi moralo ministrstvo, 

pristojno za izobraževanje pri določanju cene organizacije toplega obroka, upoštevati dejanske 

cene kosila v zavodih in ne zgolj nek pavšal. Na tak način se bodo pokrili vsi stroški, ki bodo 

nastali iz tega naslova. 

 

S spoštovanjem, 

 

 Jasmina Vidmar, l.r. 

 generalna sekretarka 

  

 

 


