
 

Dodatna subvencija malice za učence in dijake 

  
(Začetek uporabe 1. 1. 2012)  
  
Subvencija za malico obsega splošno subvencijo in dodatno subvencijo, ki je namenjena 
učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij. Cena subvencionirane malice je 
cena, po kateri osnovna ali srednja šola zagotavlja malico študentom oziroma dijakom. 
Ceno določi minister, pristojen za šolstvo, praviloma pred začetkom šolskega leta. 
Dodatna subvencija za malice učencev in dijake pa se ugotavlja na podlagi povprečnega 
mesečnega dohodka na osebo.  
  
Upravičenci  
  
Do dodatne subvencije malice za učence in dijake so upravičeni: 

• učenci (za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnosti obveznega programa), 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto plače je nižji ali enak 42 % 
neto povprečne plače na osebo, 

• dijaki, ki se redno izobražujejo (za vsak dan prisotnosti pri pouku, strokovnih 
ekskurzija, športnih in kulturnih dnevih,…) in katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo v % od neto plače je nižji ali enak 64% neto povprečne plače na osebo. 

 
Postopek za uveljavitev pravice do dodatne subvencije za malico 
  
Učencu oziroma dijaku, ki uveljavlja pravico do dodatne subvencije za malico pred 
začetkom šolskega leta in se njegovi vlogi ugodi, pripada dodatna subvencija za malico 
od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko center za socialno delo 
prejme vlogo za subvencijo.  
 
Učencu oziroma dijaku se od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo 
za subvencijo, do dneva ugoditve vlogi ustrezno poračuna plačani prispevek za malico. 
Pravica se dodeli za obdobje enega šolskega leta.  
  
Meja dohodka  
  

dohodkovni 
razred 

povprečni mesečni dohodek na osebo 
v % od neto povprečne plače  

višina dodatne subvencije v 
deležu od cene malice 
učenec dijak 

1 do 42 % 1/3 1/3 
2 nad 42 % do 64 % / 1/6 
  
Dodatna subvencija v višini 1/3 cene pripada učencem in dijakom, ki so v rejništvu ter 
učencem in dijakom prosilcem za azil. 
 
 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/d
odatna_subvencija_malice_za_ucence_in_dijake/ 
 
 



 
 

SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE 
 

 
(Začetek uporabe 1. 1. 2012) 
  
Zakon o šolski prehrani v 17. členu določa, da se zagotovi sredstva za subvencioniranje 
kosila za  učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačevati prispevka za kosilo.   
  
Upravičenci 
  
Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo 
ne presega 18 % neto povprečne plače. Subvencija se dodeli v višini cene kosila 
(zanje je kosilo torej brezplačno) in velja za obdobje enega šolskega leta.  
  
Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih 
dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.  
  
 
Uveljavljanje pravice  

• Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije za kosilo pred začetkom šolskega leta 
in se njegovi vlogi ugodi, pripada dodatna subvencija za kosilo od prvega šolskega 
dne dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za 
subvencijo.  

• Učencu se od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za 
subvencijo, do dneva ugoditve vlogi ustrezno poračuna plačani prispevek za kosilo.  

 
 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/s
ubvencija_kosila_za_ucence/ 
 
 

 
 

Starši,  
 
če imate ustrezno odločbo o otroškem dodatku (izdano po 1.1.2012), se z 

odločbo oglasite pri Jelki Kodba, Darji Makoter ali v tajništvu. 

 
 
 Organizator šolske prehrane 

 Darja Makoter  
 


