
 

Informacije glede šolske prehrane 

Državni zbor RS je 28. decembra 2012 sprejel Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 

3/2013), ki dijakom razširja pravico do določenega dela subvencije za prehrano. Zakon 

omogoča za leti 2013 in 2014 subvencionirano malico, pri katerih povprečni mesečni 

dohodek na osebo v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji, znaša: 

- do 42% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada 100% subvencija za 

malico; 

- nad 42% do 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija 

malice v višini 70% cene malice; 

- nad 53% do 64% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija 

malice v višini 40% cene malice. 

Povprečna plača v RS je leta 2011 znašala 987,39 EUR neto, oktobra 2012 pa 986,81 

EUR neto. 

Zakon se začne uporabljati s 1. 2. 2013. 

Uveljavljanje pravic 

Odločbe izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so dijaki pridobili subvencijo za 

malico, se ne spreminjajo oz. veljajo do izteka. 

Dijaki, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem 

dodatku ali državni štipendiji (za polnoletne dijake), veljavni do 31. 12. 2012, in v katerih 

je ugotovljeni odstotek neto povprečne plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov, bodo to 

pravico s 1. 2. 2013. Tem dijakom bodo CSD-ji do konca januarja 2013 izdali odločbo o 

upravičenosti do subvencije za malico po uradni dolžnosti predvidoma do konca januarja 

2013, kar pomeni, da jim ni treba vlagati vlog, saj CSD-ji s podatki o izdanih odločbah o 

otroškem dodatku oz. državni štipendiji že razpolagajo. 

Dijaki, ki pravice do subvencije malice nimajo priznane in v družini nimajo veljavne 

odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pa morajo pri pristojnem CSD-ju 

vložiti vlogo za subvencijo malice. V teh primerih bodo CSD-ji izpolnjevanje pogojev 

ugotavljali na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka. Rok za 

vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona, pravica pa jim bo veljala od 1. 2. 

2013. 

Starše seznanite s spremembami in jih pozovite, da doma pogledajo v veljavne 

odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, da bodo lahko pravočasno oddali 

morebitne nove prijave na malico najpozneje do 1. 2. 2013, ko bo pravica začela 

veljati. 

Prijave na malico bomo sprejemali na novem obrazcu, ki vam ga pošiljam v 

priponki. 
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