
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. 
 

Ivančna Gorica, 26.8.2013 

 

 

Ravnatelj: 

Milan Jevnikar, prof. 

 

 


