
                                                                                                                                                                                                   

 

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

SPOŠTOVANI STARŠI IN DIJAKI! 

Z začetkom šolskega leta 2012/2013 je stopil v veljavo nov Zakon o šolski prehrani 

(ZŠoIPre-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 3/2013, z dne 11. 1. 2013. Šola je 

sprejela tudi šolska pravila prehrane. 

PRIJAVA NA MALICO: 

V skladu z 8. členom tega Zakona morajo prijavo za šolsko prehrano šoli oddati starši, 

skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi, praviloma v mesecu juniju 

za prihodnje šolsko leto. Prijava za šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu. 

Pomembno je, da priloženo prijavo pravočasno posredujete osebno ali po pošti v šolske 

svetovalne službe posameznih šol do 10. julija 2015. Če boste prijave oddali do tega 

roka, bo Vašemu otroku malica pripadala že od 1. 9. 2015 dalje, možno pa je seveda 

vlogo podati tudi po tem roku, vendar v tem primeru pravica do šolske prehrane pripada 

kasneje. 

SUBVENCIJA: 

V skladu s 25. členom Zakona o šolski prehrani so v proračunskih letih 2014 in 2015 do 

polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz 

družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.  

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni 

dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša: 

 nad 42 do 53 %  neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 70% cene malice 

oziroma  

 nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 40% cene malice. 

V kolikor dijak ni upravičen do subvencionirane prehrane, je v skladu z Zakonom o 

šolski prehrani dolžan poravnati ceno malice 2,42 € v celoti sam. 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

DOLŽNOSTI STARŠEV IN DIJAKOV: 

V 10. členu Zakon o šolski prehrani so opredeljene dolžnosti dijaka in staršev, in sicer: 

 spoštovanje pravil šolske prehrane, 

 pravočasna odjava obroka v skladu s pravili, 

 plačilo prevzetih in nepravočasno odjavljenih obrokov.  

  

Starši in dijaki imate možnost, da preko spletnega portala http://www.lopolis.si/ malico 

odjavljate z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete ob začetku šolskega leta. 

Hkrati s tem lahko izbirate različne menije in imate vpogled v dinamiko koriščenja malice. 

Poleg tega se malica lahko odjavi tudi po telefonu št: 051 352 231 samo od 7. do 8. ure 

zjutraj (vendar ne v obliki SMS) ali na elektronski naslov: malice@sc-sg.si. 

Na ta elektronski naslov lahko naslovite tudi predloge, pripombe ter pritožbe in pohvale. 

Pri tem upoštevajte Pravila šolske prehrane. 

Ponudnik dijaške prehrane je Partner d. o. o. v prostorih NAMA Nove, ki je v neposredni 

bližini vseh šol, na Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta (lokacijo Muta) pa malico dostavlja 

na njihovo lokacijo. Vsak dan imate na izbiro več menijev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

 


