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SPREMEMBA CEN ŠOLSKE PREHRANE Z DNE 01. 05. 2022 

 
 
Zaradi vsesplošnega višanja življenjskih stroškov, ki smo jim priča v zadnjem letu in zaradi 
napovedi o podražitvah blaga, storitev in energentov v prihodnje, na šoli že nekaj časa 
razmišljamo o povišanju cen šolske  prehrane. Zadnje povišanje cen prehrane je bilo namreč v 
letu 2016. 
 
Obrazložitev: 

Šolska kuhinja pripravlja naslednje obroke: 

• malico in kosilo za vrtčevske otroke 

• malico in kosilo za osnovnošolske otroke  

• malico in kosilo za zaposlene 

Cena malice je določena z Zakonom o šolski prehrani, zato je šola dolžna zagotoviti malico 
vsak dan ko poteka pouk. Ceno malice določi minister praviloma pred začetkom vsakega 
šolskega leta. Za šolsko leto 2021/2022 je cena 0,90 € in je enotna za vse osnovne šole. 
 
Ceno vseh ostalih obrokov določi vsaka šola posebej, zato se cene od šole do šole 
razlikujejo.  
 
Cena ostalih obrokov je oblikovana skladno z metodologijo izračuna cen prehranskih 
obrokov. Na oblikovanje cene ostalih obrokov vplivajo: 
 

• stroški živil (meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, kruh in pekovsko pecivo, 
splošno prehrambno blago in sadje ter zelenjava), 

• stroški materiala in storitev, ki so povezani s pripravljanjem obrokov (elektrika, 
komunala, čistila, vzdrževanje,……), 

• stroški dela (plače zaposlenih v šolski kuhinji in ostali stroški v zvezi z delom) in 

• stroški amortizacije. 

Šola nabavlja živila z javnimi naročili, kar vpliva na nabavne cene, večletne pogodbe pa naj bi 
nam zagotavljale njihovo stabilnost in preprečevale neupravičene podražitve. Kljub temu, pa 
smo od izbranih dobaviteljev v zadnjih treh mesecih prejeli obvestila o podražitvi živil. 
Dobavitelji med najpogostejšimi razlogi za spremembo cen navajajo višje logistične stroške, 
višje stroške dela ter surovin in embalaže. V zadnjem obdobju so se ali pa se še bodo 
spremenile cene mesa, mleka, moke, olja, kruha, pekovskega peciva oz. vsega prehrambnega 
blaga. Prav tako se bodo povišale tudi cene energentov.  
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Iz zgoraj navedenih razlogov je bil izračun nove cene prehrane precej otežkočen. Pri izračunu 
smo izhajali iz novih cen živil, ki so nam jih posredovali naši dobavitelji. Ugotavljamo, da so se 
cene živil v povprečju povečale za cca 15 %, kar smo upoštevali pri kalkulaciji. Pri izračunu 
smo upoštevali tudi malenkostno povečanje stroškov dela v obdobju 2016-2022, ki je 
posledica Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, objavljenem v UL št. 
80/18 z dne 07. 12. 2018. 

Predlagane cene šolske prehrane po 01. 05. 2022 so naslednje: 

• vrtec – malica……………………………………………………..0,43 € 

• vrtec – kosilo………………………………………………………1,36 € 

• OŠ – malica…………………………………………………………0,90 € 

• OŠ – kosilo 1.-3. razreda…………………………………….2,10 € 

• OŠ -  kosilo 4.-9. razreda…………………………………….2,30 € 

• ZAPOSLENI – malica……………………………………………1,20 € 

• ZAPOSLENI – kosilo………………………………………..…..4,50 € 

V primeru, da bo v prihodnje prišlo še do večjih podražitev, bomo cene ponovno skorigirali. 

 

Cene šolske prehrane sprejete na seji Sveta zavoda dne, __. ___. 2022. 

 

Predsednik sveta zavoda:                  Ravnatelj: 

      Jernej Selič                              Jože Krušič 
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