
Šolska malica 
 
 

Konec meseca junija ste starši izpolnili obrazec Prijava dijaka na šolsko prehrano in s tem 

vašega otroka naročili na malico od 1. 9. 2013 do 24. 6. 2014. 

 

Zakon o šolski prehrani (v nadaljevanju ŠolPre-1), objavljen v Ur. listu RS, št 3/2013, ki velja 

od 1. 2. 2013, določa, komu pripada polna oziroma delna subvencija. 

 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni dijaki, v družinah katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 

42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do vključno četrtega razreda otroškega 

dodatka). V tem dohodku se ne upošteva otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in 

državne štipendije. 

 

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni 

dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša od 42%  do 64 % in sicer: 

 subvencija v višini 70 % cene malice pripada dijaku, če je povprečni mesečni 

dohodek  družine nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki 

Sloveniji (peti razred otroškega dodatka), 

 subvencija v višini 40 % cene malice pripada dijaku, če je povprečni mesečni 

dohodek  družine nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki 

Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka). 

Kdor želi uveljavljati polno oziroma delno subvencijo za malico, mora na pristojnem 

centru za socialno delo oddati obrazec, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev. Za šolsko leto 2013/14 morate vložiti novo vlogo, ker vam je dosedanja odločba 

veljala le do 30. 6. 2013. 

 

Predlagamo vam, da z vlogo na center za socialno delo pohitite, saj bodo imeli 

subvencionirano prehrano le dijaki z novo odločbo, ostali pa boste morali plačevati 

malico v celoti, dokler vam ne izdajo nove odločbe..  

 

Cena malice in višina subvencije v šolskem letu 2013/14:   

 

 cena malice znaša 2,42 €, (24. člen  ZŠolPre-1) 

 za prejemnika polne subvencije je malica brezplačna, 

 upravičenci z določeno 70 % subvencijo plačajo 0,73 €,  

 upravičenci z določeno 40% subvencijo pa 1,45 € na obrok. 

 

Polno subvencijo za malico lahko ne glede na kriterij dobijo tudi dijaki v rejništvu oziroma 

prosilci za azil. 

 

 

 



Odjava šolske malice, obračun neprevzetih obrokov 

Če dijak, ki je prisoten v šoli, malice ne prevzame, se mu malica zaračuna v polni ceni, 

tudi tistim, ki imajo malico sicer v celoti ali delno subvencionirano. 
 

Če dijak malice ne prevzame, ker je odsoten in je ni mogel pravočasno odjaviti (5. odst. 

14. člena ZŠolPre-1), se mu za prvi dan odsotnosti malica obračuna s subvencijo (če jo 

ima), naslednje dni, če malice ne odjavi pravočasno, pa se mu malica zaračuna v celoti. 
 

Pravočasna odjava malice je en dan pred odsotnostjo do 8.00 zjutraj. V tem primeru šola 

malice ne zaračuna, niti ne dobi zanjo subvencije. Nepravočasna odjava je torej odjava za 

isti dan.  
 

Ker navadno ne vemo, koliko dni bo dijak bolan, odjavimo malico za več dni, sprotne odjave 

vsak dan so namreč nepravočasne. Če se dijak predčasno vrne v šolo, v računovodstvo 

sporoči, da se je predčasno vrnil in bi ta dan želel malico. Organizatorka bo popravila odjavo 

in omogočila dijaku, da že ta dan prevzame malico. 
 

Dijaki lahko malico odjavljajo po telefonu 01 78 78 560, ali po e-pošti na naslov: 

racunovodstvo@sjj.si najenostavneje pa na spletni strani www.easistent.com, kjer se 

prijavijo s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobijo pri razredniku. Tam lahko 

spremenijo tudi vrsto obroka. Isto lahko urejajo za svojega otroka tudi starši s svojega 

profila.  
 

Na spletni strani šole so v zavihku »Šolska malica« objavljeni napotki glede šolske malice, 

jedilnik, odjave in naročanje menijev, na zavihku »O šoli – Pravilniki in vloge« pa Zakon o 

šolski prehrani in Šolska pravila.  
 

Malica za dneve, ko imajo dijaki dejavnosti 
 

Dijaki imajo naročeno malico tudi vse dni, ko so organizirane dejavnosti, kot npr. ekskurzije, 

športni dnevi in podobno. Te dni šolska kuhinja pripravi malico, ki jo dijaki vzamejo s seboj 

oziroma jo na dejavnost pripeljejo učitelji spremljevalci. Prevzem malice evidentiramo v 

računovodstvu glede na prisotnost dijakov na dejavnosti.  

 

Nove prijave in odjave med letom 
 

Na malico se lahko kadar koli med šolskim letom prijavijo še neprijavljeni dijaki. Tudi 

odjava malice med letom je možna kadar koli. Odpovedni rok je naslednji delovni dan po 

prejemu odpovedi do 8.00 zjutraj.  Pri odpovedih želimo, da navedete razlog za odpoved. 

 

Plačilo malice 
 

Položnice za plačilo malice šola izstavi praviloma do 12. dne v mesecu za pretekli mesec. 

Plačilo položnice je možno tudi prek trajnega naloga, ki ga starši lahko odprejo na šoli.  

Dolžnost staršev je, da pravočasno poravnavajo obveznosti do šole. Če starši dva meseca 

zapored kljub vmesnemu opominu in opominu pred odjavo od malice ne poravnajo dolga, 

šola dijaku odjavi malico, dokler dolg ni poravnan. 

 

Staršem, od katerih imamo elektronske naslove, bomo v tem šolskem letu pričeli pošiljati 

položnice po elektronski pošti. Vsem ostalim pa bomo položnice natisnili in jih razdelili 

dijakom, ki vam jih bodo prinesli domov.  

mailto:racunovodstvo@sjj.si
http://www.easistent.com/


 

Prosimo, vas da pri plačilu natančno navajate sklicno številko, ki je na položnici, ker le tako 

pravilno evidentiramo vaše plačilo. 

 

Dolžnosti dijaka ob prevzemu malice 
 

Dijaki malico prevzemajo z dijaškimi izkaznicami oziroma s kartico naše šole. To kartico 

lahko dobijo v računovodstvu, če izgubijo dijaško izkaznico ali če je sploh nimajo. Cena 

kartice šole je 2,50 €,  zaračunamo jo pri prvi izstavitvi položnice za malico, lahko pa jo dijak 

plača z gotovino ob naročilu. 
 

Dijak, ki je brez kartice, mora za prevzem malice počakati na koncu vrste. Malico dobi potem, 

ko jo prejmejo vsi dijaki s kartico. Pri organizatorju prehrane se ta dijak vpiše v zvezek, 

organizator pa ročno evidentira prevzem malice za ta dan. Prosimo dijake, da vestno nosijo s 

seboj kartice in prevzemajo malico z njimi, ker bomo za vse dijake brez kartic strogo izvajali 

delitev malice, kot je opisano v tem odstavku. 

 

Dijak lahko malico prevzame samo enkrat dnevno.  
 

Če dijak želi večji obrok, naj ob prvem prevzemu malice opozori kuharice in prosi za 

dodatek. Prav tako lahko na koncu delitve s svojim krožnikom ponovno pride po malico, če je 

na voljo še dovolj hrane. Po razdelitvi vseh malic je hrana, ki je ostala nerazdeljena, na 

razpolago vsem naročnikom malice, ni pa namenjena tistim, ki na malico niso naročeni.  

 

Če kdo meni, da je upravičen do brezplačnega obroka, ki mu ga Center za socialno delo ni (ali 

še ni) priznal z odločbo, lahko na ravnatelja naslovi vlogo za brezplačen prevzem hrane, ki je 

na razpolago (ni bila vsa razdeljena v obeh rednih terminih). Če bo vlogi ugodeno, bo dobil 

kartico šole in bo z njo lahko dostopal v kuhinjo ter prevzel obroke, ki so ostali po drugi 

delitvi malice. 
 

Pri malici dijaki skrbijo za red in čistočo. Pladenj z ostanki hrane pospravijo z mize in 

odnesejo na za to pripravljena mesta. V šoli imamo uvedeno tudi ločevanje odpadkov, 

zato morajo dijaki odpadke strogo ločevati. 

 

 

Ivančna Gorica, 26.8.2013 

 

 

Ravnatelj: 

Milan Jevnikar, prof. 

 

 


