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ŠOLSKA PREHRANA- postopek odjave 

 
REDNA ODJAVA: 

Starši oziroma dijak lahko odjavijo malico, na dan ko je pouk, do 9. ure za naslednji dan, 

ko je pouk. 

 

Posamezni dnevni obrok lahko odjavijo: 

1. starši s SMS sporočilom na določeno mobilno številko (v sporočilu morajo biti 

navedeni priimek in ime dijaka, naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja); 

 

2. dijak sam, če je pooblaščen s strani staršev na oddani prijavi, s sms sporočilom na 

določeno mobilno številko (v sporočilu morajo biti navedeni priimek in ime dijaka, 

naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja) ali z evidentiranjem na spletni 

povezavi ali z evidentiranjem odjave za posamezne dneve na terminalu v prostorih 

šole; 

 

3. starši ali dijaki preko interneta https://www.sc-nm.si/sglvs/ 

 

S klikom na povezavo http://malica.sc-nm.si boste vstopili v aplikacijo za urejanje prijav/ 

odjav na malico.  

 

 
 

 

Najprej je potrebno ustvariti nov račun. S klikom na »Ustvari nov račun« se vam odpre novo 

okno; v okno »Uporabniško ime« vpišete evidenčno številko, ki so jo prejeli dijaki (če so jo 

izgubili, se obrnite na razrednika). Vpišete tudi emšo otroka in vaš ali otrokov mail za 

prijavo. Na ta mail boste prejeli geslo, s katerim se boste dokončno prijavili v aplikacijo. 

https://www.sc-nm.si/sglvs/
http://malica.sc-nm.si/
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Če starši oziroma dijak, ki je naročen na malico, niso odjavili malice na dan, ko je pouk, do 9. 

ure za naslednji dan, ko je pouk, starši šoli plačajo nepravočasno odjavljene obroke v celoti. 

 

IZREDNE OKOLIŠČINE: 

 

Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma 

prevzeti obroka, se lahko odjavi tekoči dan. Odjava, prejeta do 8. ure za tekoči dan, se 

upošteva kot pravočasna odjava, če je prejeta s posredovanjem SMS sporočila na določeno 

mobilno številko do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Pri odjavi so obvezni podatki: ime in 

priimek, naziv oddelka in dnevi, za katere se malica odjavlja ter vzrok odjave. 

Mobilna številka za odjavo malice je: 

- Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola  041 303-612 

 

Dijak ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, starši pa plačajo razliko 

do polne cene malice za ta dan. 

Nepravočasna odjava malice ali nekoriščena malica pomeni za starše plačilo polne cene 

malice (2,42 €). 

 

 

Plačilo malice 

Subvencija za malico: 

Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno 

subvencijo v višini 1/3 cene malice. Upravičenci do subvencije so dijaki, ki se redno 

izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz 

javnih sredstev priznana pravica do dodatne subvencije za malico. Od dneva, ko jim je ta 

pravica priznana, so ti dijaki upravičeni tudi do splošne subvencije.  Iz državnega proračuna 

se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka. 
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Dijaku pripada subvencija v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev, od prvega šolskega dne dalje, oziroma od dne, ki ga določi Center za socialno delo. 

Subvencija za malico za dijaka je odvisna od višine povprečnega mesečnega dohodka na 

osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji.  

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se upošteva dohodek na osebo, izražen v 

odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev 

pravice do otroškega dodatka oziroma državne štipendije. Višina subvencije se določi na 

naslednji način: 

Odstotek neto 

povprečne plače v 

Republiki Sloveniji 

Višina subvencije 

 

Višina subvencije  
evrov 

Prispevek staršev 
evrov 

do 42 % 100 % 2,42 0,00 

nad 42 % do 53 % 70 % 1,69 0,73 

nad 53 % do 64 % 40 % 0,97 1,45 

nad 64 % 0 % 0,00 2,42 

 

S spremembo cene malice na podlagi sklepa ministra, se višina subvencije in prispevek 

staršev, izražena v evrih, uskladita v skladu z določeno ceno in odstotki višine subvencije. 

 

 

Damjana Gruden, mag., 

           ravnateljica 


