
 

 

 

 

 
 
 

PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO 
 

PODATKI O VLAGATELJU        MATI                   OČE                   SKRBNIK 

Ime in priimek: 

 
Naslov: 

 
PODATKI O DIJAKU  

Ime in priimek: 

 
Naslov: 

 

DATUM ROJSTVA: 

 

____________________________ 

 

EMŠO: 

 

             

 

 

 

Letnik in oddelek: Program(obkroži): 

• kmetijsko –podjetniški tehnik 

• naravovarstveni tehnik 

• živilsko-prehranski tehnik 

• gastronomske in hotelske storitve 

• slaščičar 

• gospodar na podeželju 

• pomočnik v biotehniki in oskrbi 

 
 

Spodaj podpisani vlagatelj prijavljam imenovanega dijaka na šolsko malico v šolskem letu  
 
2021/2022, od _______________ dalje.  
 

Spodaj podpisani vlagatelj(ustrezno obkroži): 
 
SOGLAŠAM            NE SOGLAŠAM 
 
da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam. 

 
Izjavljam, da sem seznanjen: 

 − z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane, 

 − z določbo 9. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, 
plačati prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezen obrok, plačati polno ceno obroka, 
če obrok ne bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, 
navedenih v prijavi, 

 − da moram malico za naslednji šolski dan odjaviti preko spletnega portala 
http://malica.scng.si/spletneodjave ali terminala pred tajništvom do 11.00, v primeru bolezni pa 
lahko malico za tekoči dan odjavim po elektronski pošti na barbara.skok@scng.si, do 8.00 ali na 
telefonsko številko 05 62 05 740. 

 − s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom in postopkom uveljavljanja subvencije. 
Izjavljam tudi, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni ter v tem pogledu 
prevzemam in kazensko in materialno odgovornost.  
 
Datum: _________________ Podpis vlagatelja: _________________________  
_______________________________________________________________________________ 
POJASNILO: v rubriko PODATKI O VLAGATELJU vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka). Če je vlagatelj 
pravna oseba (npr. zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dom za učence, azilni dom,…) se vpiše ime zavoda, 
obrazec pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi z žigom. 

 

 

http://malica.scng.si/spletneodjave


 

 

 

 

 
 
 

ŠOLSKA PREHRANA v šolskem letu 2021/2022 

 

 

Na Šolskem centru Nova Gorica nudimo dijakom šolsko malico, ki jo pripravljamo na Biotehniški šoli. 

Na voljo sta dve vrsti malice: topli obrok (enolončnica, testenine, golaž,…) in suhi obrok (sendvič,…). 

Za prevzem malice dijak potrebuje dijaško izkaznico.  

Bodoči dijak se na malico prijavi s priloženo prijavnico. Polna cena malice v šol. letu 2021/22 bo 

predvidoma znašala 2,73€.  

 

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 polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni: 

• Dijaki, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 446,62 evrov (do vključno četrtega razreda 

otroškega dodatka); 

• dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško 

družino; 

• dijaki, ki so prosilci za azil; 

• dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda. 

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na 

malico) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša: 

• nad 446,63 do 563,60 evrov (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov 

cene malice; 

• nad 563,61 do 680,56 evrov (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov 

cene malice. 

Staršem NI POTREBNO oddati vloge za uveljavljanje subvencije za malico, če imajo veljavno odločbo 

o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2021. 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. 2021 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. 

 

Dodatne informacije so objavljene na spletni strani šole http://www.scng.si/solska-prehrana/. 

http://www.scng.si/solska-prehrana/

