
Šolska prehrana v šolskem letu 2022/2023 
 

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano dijakov v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šolska 
prehrana obsega dopoldansko malico. 
Prijava na šolsko prehrano 

• Dijak oz. njegovi starši, oddajo pisno prijavo na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu (priloga k vabilu na vpis; 
prejmejo ga lahko v tajništvu ali na spletni strani šole) praviloma junija za prihodnje šolsko leto. Prijavo lahko oddajo 
tudi kadarkoli med šolskim letom. 

• Učenec, ki se vpisuje v 1. letnik oz. njegovi starši, oddajo šoli pisno prijavo na šolsko prehrano ob vpisu. Prijavo 
lahko kadarkoli pisno prekličejo. Preklic velja z naslednji dnem. 

• S prijavo na šolsko prehrano dijaki dobijo možnost prijave na terminalu, kjer se prijavijo z dijaško izkaznico ter z njo 
tudi dnevno evidentirajo prevzem malice. V primeru izgube ali okvare dijaške izkaznice, mora dijak takoj obvestiti 
šolo o izgubi ali okvari in zaprositi za izdajo nove. 

 
Odjava obroka 
Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. 
Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter 
srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. 

 
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej na naslednje načine: 

 z odjavo obrokov na računalniku, ki je nameščen za dijake, najkasneje do 12.00 ure, 

 po elektronski pošti na elektronski naslov (info@gcc.si ali gimnazija.celje-center@guest.arnes.si), najkasneje do 10. ure, 

 osebno po telefonu na telefonsko številko 03/428 57 00 med 8.00 in 9.30, 

 na kakšen drug način, ki ga omogočajo komunikacijsko-informacijske tehnologije. 
 

Pri odjavi so obvezni podatki: ime in priimek dijaka, razlog odjave, razred, oddelek in dnevi (datumi), za katere se malica 
odjavlja. 
 
Odjava se upošteva prvi naslednji dan pouka. Če posamezni obrok ni pravočasno odjavljen, mora upravičenec plačati polno 
ceno obroka, vključno s subvencijo. Obrok se mora odjaviti tudi, če je malica v celoti subvencionirana in brezplačna, saj 
mora šola, če malica ni odjavljena in prevzeta, zaračunati neodjavljeno malico, čeprav je brezplačna. Dijak, ki se zaradi 
bolezni oziroma izrednih okoliščin, ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico 
za prvi dan odsotnosti. 
 
Odjava iz šolske prehrane 
Naročnik lahko trajno prekliče prijavo na šolsko prehrano, in sicer tako, da v tajništvo šole predloži pisni preklic prijave z 
navedbo datuma prenehanja in vrne elektronski nosilec prijave na malico. Preklic velja od naslednjega dne po podanem 
pisnem preklicu. 
 
Subvencioniranje šolske prehrane 
Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico (z obrazcem Prijava na 
šolsko prehrano, ki ga oddajo na šoli) in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje 
kriterije: 

• do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni 
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. 
Od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni dijaki iz družin, v 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto 
povprečne plače v RS. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi dijaki, ki so 
nameščeni v rejniško družino in dijaki, prosilci za azil. Dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi 
subvencija za kosilo.  

• Dijakom, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo 
izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.  

• Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-
izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem 
dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.  

• Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina 
dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

• Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila dijakov lahko najdete na 
spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Za dijake, ki niso upravičeni do subvencije, je cena malice 2,42 evra. Kljub temu, da dijaki nimajo subvencionirane malice, 
morajo v tajništvu oddati obrazec Prijavo dijaka na šolsko prehrano. 
 
Dijakom oz. njihovim staršem, ki bodo na dan 1. 9. razpolagali z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji ni 
potrebno oddajati vlog za subvencijo malice. Če pa družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, 
mora do konca avgusta na Centru za socialno delo oddati Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oz. subvencije 
kosila (obr. 8,41 – DZS d.d.). 
 
Podatkov o upravičenosti do subvencije ni potrebno sporočati na šolo, saj šola pridobi te podatke v Centralni evidenci 
udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ). 
 
Podatki o ceni malice in višini posameznih subvencij se nanašajo na šolsko leto 2022/2023. Ceno malice določi s 
sklepom ministrica, pristojna za šolstvo, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. 

mailto:info@gcc.si
mailto:gimnazija.celje-center@guest.arnes.si

