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Ponudba malice
• Šola organizira malico za vse dijake
• Dijaki lahko prejemajo: 

v toplo malico v vrednosti 2,42 € 
v hladno malico v vrednosti 2,42 €

• Dijaki lahko prejemajo tudi 
vegetarijanske obroke s pisnim 
privoljenjem staršev



Prijava na malico
• Z obrazcem Prijava dijaka na šolsko 

prehrano
• Obrazec oddajo samo dijaki, ki želijo 

prejemati malico
• S prijavo starši prevzamejo pravice in 

obveznosti, ki jih opredeljuje zakon o 
šolski prehrani (plačilo, odjava, …)



UVELJAVLJANJE PRAVIC

• Pred novim šolskim letom staršem, ki 
imajo veljavne odločbe o otroškem 
dodatku ali državni štipendiji, ni potrebno  
oddati dodatnih vlog za uveljavljanje 
subvencije prehrane.
• Pri dodelitvi subvencije se upošteva 

uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o 
otroškem dodatku ali državni štipendiji. 



POSEBNOSTI
• Dijaki, katerih družine nimajo odločbe o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji, 
lahko na CSD vložijo posebno vlogo za 
priznanje pravice do subvencije malice.
• Posebno vlogo lahko na CSD vložijo 

polnoletni dijaki, ki niso prejemniki državne 
štipendije ali jim je bila ta zaradi razkoraka v 
cenzusih za drž. štipendijo in subvencijo za 
malico  zavrnjena. (upravičeni bi bili do 40% 
subvencije za malico).



• Podatki o subvencijah so šolam 
dostopni v CEUVIZ .
• Šola ima dostop samo do podatkov, 

ki  prikazujejo obdobje upravičenosti 
do subvencije za malico in višino 
subvencije.



Odjava malice
• Za naslednji dan:

vpo e-pošti na naslov odjava.obroka@gmail.com
do 8. ure zjutraj

v izjemoma po telefonu na tel. številko 777-2000 
do 8. ure zjutraj

• Za tekoči dan (v primeru nepredvidene odsotnosti dijaka) 
vpo e-pošti na naslov odjava.obroka@gmail.com

do 8. ure zjutraj 
v izjemoma po telefonu na tel. številko 777-2000 

do 8. ure zjutraj
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• Dijakom, ki so prejemniki subvencije, za 
prvi dan nepredvidene odsotnosti država 
krije stroške v višini dodeljene 
subvencije. Razliko do polne cene za ta 
dan plačajo starši.

• Dijakom, ki niso prejemniki subvencije, 
za prvi dan nepredvidene odsotnosti 
stroške malice plačajo starši. 

• Za neodjavljene in neprevzete obroke 
starši plačajo polno ceno. 


