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Datum: 20.9.2021 

 

SVET ŠOLE Miklavž pri Ormožu 

Miklavž pri Ormožu 29 

2275 Miklavž pri Ormožu 

 

ZADEVA: Predlog spremembe cen prehrane s 1.10.2021 

 

Zadnja sprememba ekonomskih cen obrokov prehrane je na OŠ Miklavž pri Ormožu bila 1.10.2010. 

Razlogi za dvig cen obrokov so:   

- povečanje materialnih stroškov, 

- povečanje stroškov dela.  

Glavni element obrokov, živila, so se po podatkih Statističnega urada RS, od leta 2010 do 2021, 

povečala za 27%. Cene elektrike so se v enakem obdobju povečale 31,8%, vode za 20% in zdravstvene 

storitve za 32%. Prav tako je potrebno upoštevati tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki določa 

delež ekoloških živil. Cene ekoloških živil v primerjavi z konvencionalnimi so mnogo višja.  

Strošek dela se je od zadnjega povišanja cen ekonomskih obrokov povečal za 18%, predvsem zaradi 

dviga vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, zaradi napredovanj zaposlenih v plačne razrede in 

zaradi izplačila redne delovne uspešnosti.  

Predlog novih, višjih cen obrokov je podan v tabeli 1. 

Tabela 1: Predlog novih cen obrokov 

OBROK Veljavne cene Predlagane cene 

Zajtrk od 1. do 9. razreda 0,50 EUR 0,60 EUR 

Popoldanska malica od 1. do 9. razreda 0,80 EUR 0,90 EUR 

Kosilo od 1. do 4.razreda 2,00 EUR 2,40 EUR 

Kosilo od 5. do 9. razreda 2,25 EUR 2,70 EUR 

Malica zaposleni 1,06 EUR 1,30 EUR 

Kosilo zaposleni 3,76 EUR 4,39 EUR 
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Cena malice za učence ne sodi med obroke, ki bi imeli ekonomsko ceno. Ceno določi pristojni minister. 

Od 1.9.2021 je cena šolske malice za učence 0,90 EUR.   

Pri ceni kosil za zaposlene je pomembno poudariti, da je bila cena kosila 1.10.2010 3,76 EUR. Ob 

vsakokratnem povečanju vrednosti prehrane na delu zaposlenih, smo zaposlenim zaračunali tudi kosilo 

v enaki vrednosti.   

Vsako povišanje cen predstavlja obremenitev za družinski proračun, vendar je za nemoteno in 

kvalitetno oskrbo prehrane povišanje cen nujno. Prosimo, da ugodite prošnji po potrditvi predloga 

novih cen s 1.10.21.  

 

Računovodkinja:                                                                                   Ravnatelj:  

Jožica Novak                                                                                           Vlado Hebar l.r. 

 

 

 

 

 


