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Igor Zorčič 
predsednik Državnega zbora 
 
 
 

ZADEVA:  PISNA POSLANSKA POBUDA 
 
 
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujemo skupno 
pisno poslansko pobudo v zvezi z izplačilom zneska subvencije malice za učence in 
dijake, ki se ga naslavlja na Vlado Republike Slovenije.  
 
 
S spoštovanjem! 
 

 
Matjaž Han, l.r.  
poslanec 

 
   
 

Željko Cigler, l.r.  
poslanec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prilogi:  
- pisna poslanska pobuda 
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Spoštovani, 
 
šolanje na domu pušča posledice na učenkah in učencih ter na dijakinjah in dijakih. 
Ena od težav je prehranjevanje, saj v času šolanja od doma nimajo zagotovljenega 
“šolskega obroka” oz. malice. Tako so v npr. v Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje ob 
zaprtju šol spomladi 2020 opazili, da je  v socialno šibkih družinah velik problem 
predstavljalo zagotavljanje ustrezne prehrane za učence, predvsem za tiste, ki imajo 
subvencionirano prehrano v šolah. 
 
Do sedaj sprejeta interventna zakonodaja v zvezi s pojavom Covid-19 tega problema ni 
naslavljala. Opozicijske stranke so v postopku sprejemanja proti koronskih paketov 
sicer predlagale, da se upoštevajoč poslabšano socialno sliko učencev in dijakov, 
staršem, katerih otroci so upravičeni do subvencionirane šolske prehrane nameni 
ustrezno nadomestilo. A ti predlogi niso bili upoštevani. Z odrejanjem pouka na daljavo 
se je namreč položaj socialno ogroženih in materialno prikrajšanih gospodinjstev s 
šolajočimi se otroci in mladostniki, še zaostril. Staršem, ki so še pred pojavom 
nalezljive bolezni Covid-19 s svojimi dohodki v gospodinjstvu težko zagotavljali 
osnovne življenjske potrebščine, so se v trenutni situaciji se je njihov materialni položaj 
praviloma še dodatno poslabšal. Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, se je še 
posebej poslabšal položaj enostarševskim družinam, saj so odvisne od dohodka ene 
odrasle osebe. Ta dohodek pa je v času epidemije ogrožen ali bistveno zmanjšan. De 
facto ukinitev šolske prehrane in s tem tudi finančne pomoči staršem, katerih otroci so 
upravičeni do subvencionirane prehrane je položaj teh družin še dodatno poslabšala.   
 
Ker šolska prehrana upravičencem ni bila razdeljena je država prihranila več milijonov 
evrov. To dokazuje rebalans proračuna za leto 2020, kjer se je proračunska postavka 
za pomoč šolajočim (prehrana) zaradi nerealizacije znižala za 11.788.000 EUR. 
Proračunska sredstva, ki bi se sicer namenila za subvencionirano šolsko prehrano 
upravičencev oziroma za pomoč ranljivim gospodinjstvom, zaradi zaprtja šol niso 
koristila za ta namen. 
  
Zato predlagamo, da se za učenke in učence, ki so v skladu z Zakonom o šolski 
prehrani upravičeni do (subvencioniranega) kosila (t.j. toplega obroka) sprejeme 

zakona, ki jim omogočil osebni prevzem šolskega kosilo v času ko izobraževanje 
poteka na daljavo, z možnostjo, da lokalne skupnosti opcijsko po lastni presoji 
organizirajo dostavo kosil socialno najšibkejšim (če se občina za to odloči jim stroške 
povrne država).  
 
Nadalje pa Vladi RS predlagamo, da takoj pristopi k pripravi novega »protikoronskega 
zakona« oz. PKP6 in vanj vnese ukrep, da učenkam in učencem ter dijakinjam in 
dijakom, ki so v skladu Zakonom o šolski prehrani ter na podlagi  25. člena Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upravičeni do subvencije za malico v času ko 
izobraževanje poteka na daljavo za znesek zakonsko določene subvencije malice 

poveča otroški dodatek (nepolnoletni) oziroma državno štipendijo (polnoletni) za 
vso obdobje od začetka izvajanja izobraževanja na daljavo v tem šolskem letu. In jim 
na ta način zagotovi nekoliko višji razpoložljivi dohodek ter jim s tem vsaj malo olajša 
situacijo. 
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Če Vlada v naslednjem svežnju protikoronskih ukrepov ne namerava sistemsko urediti 
nadomestil za starše iz naslova nerealiziranih subvencij za šolsko prehrano v času 
izobraževanja na daljavo, jo pozivamo, naj za čas trajanja ukrepa izobraževanja na 
daljavo, staršem, katerih otroci so upravičeni do subvencionirane malice izplača 
izredno mesečno nadomestilo v višini odobrene subvencije. 
 
 
 
 


