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ŠOLSKA PREHRANA v šolskem letu 2018/2019 
 
 
Na Šolskem centru Nova Gorica nudimo dijakom šolsko malico, ki jo pripravljamo na Biotehniški šoli. 
Na voljo sta dve vrsti malice: topli obrok in suhi obrok oziroma sendvič. Suhi obrok prevzamejo dijaki v 
razdelilnici »Špajza« na Srednji ekonomski in trgovski  šoli, toplega pa v šolski razdelilnici »Špon« na  
Strojni, prometni in lesarski šoli.  

Bodoči dijaki se na malico prijavite s priloženo prijavnico. Polna cena malice v šol. letu 2018/19 bo 
predvidoma znašala 2,42€.  
 
Starši lahko uveljavljajo tudi subvencijo za malico.  
Subvencija pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo in pri katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša: 

 do 42 % neto povprečne plače v RS, pripada subvencija malice v celotni višini cene malice; 
 nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice 

– dijak plača 0,73 evra; 
 nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice 

– dijak plača 1,45 evra; 
 celotna subvencija malice pripada tudi dijakom, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno 

zaščito; 
 
Pred šolskim letom 2018/2019 staršem ne bo potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za 
malico, če imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2018. Podatke o povprečnem 
mesečnem dohodku na osebo bomo pridobili od Centra za socialno delo, zato odločb ni potrebno 
dostavljati na šolo. 
 
Starši v avgustu vložijo vlogo za subvencijo malice pri Centru za socialno delo samo v primeru,  

- če na dan 1. 9. 2018 ne bodo imeli veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, 
- če ne uveljavljajo pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije, želijo pa uveljavljati 

pravico do subvencionirane prehrane. 

Za več informacij o dodeljevanju subvencij se obrnite na pristojni CSD. 

O morebitnih spremembah Zakona o šolski prehrani boste obveščeni med šolskim letom. 

Na šolsko malico (subvencionirano ali ne subvencionirano) se lahko prijavite oz. odjavite kadarkoli med 
šolskim letom. 
 
V primeru vprašanj glede  obračuna šolske malice (položnice) lahko pokličete na tajništva šol. 
 


