
 
 

Slovenska Bistrica, 11. 6. 2014 
 

 
Obvestilo o šolski prehrani za dijake 
 
Spoštovani starši!  
 
Posredujemo vam naslednje informacije o šolski prehrani za dijake: 

1. Vračilo denarja za malico v šolskem letu 2013/2014 
Nekateri dijaki do konca pouka ne bodo porabili vsega denarja za malico. Prosimo, 
da presodite, ali boste denar dvignili ali ga prenesli v naslednje šolsko leto. V kolikor 
ga želite dvigniti, prosimo, da to najavite na telefon v tajništvu šole (02 843 20 70) ali 
preko e-pošte (info@sssb.si) do 24. junija 2014. Starši boste lahko denar dvignili v 
času izposoje učbenikov od 2. do 4. julija 2014 oziroma do 11. julija 2014 v tajništvu 
šole.  
 

2. Organizacija dijaške prehrane v šolskem letu 2014/2015 
Ponudnik dijaške prehrane in način plačevanja malice ostajata enaka kot do sedaj. 
Cena malice ostaja nespremenjena, to je 2,42 evra. 

 
3. Prijava na malico za šolsko leto 2014/2015  

Dijaki v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013) oddajo prijavo 
za malico na priloženem obrazcu do 20. junija 2014, in sicer svojim razrednikom. 
 

4. NOVO – vloge za subvencijo  
S 1. 9. 2014 začne veljati novela Zakona o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 99/2013), ki prinaša nov način izmenjave podatkov med 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport:  
- zato za šolsko leto 2014/2015 staršem ni potrebno oddajati vlog za subvencijo 

malice na pristojni center za socialno delo, če ima družina na dan 1. 9. 2014 
veljavno odločbo o otroškem dodatku/državni štipendiji. Šola bo ustrezno 
znižala ceno malice na osnovi uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi v otroškem 
dodatku ali državni štipendiji. 
 

 Če starši nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku/državni štipendiji (ker se 
jim bo npr. iztekla 30. 8. 2014 ali ker otroškega dodatka/državne štipendije sploh 
niso uveljavljali) in bi želeli uveljaviti subvencijo za prehrano, starši avgusta 2014 
vložijo vlogo za otroški dodatek/državno štipendijo na pristojnem centru za 
socialno delo. 

 

 Če starši nimajo veljavne odločbe za otroški dodatek/državno štipendijo in teh 
dveh pravic ne želijo uveljavljati ali do teh pravic niso upravičeni (npr. polnoletnost 
dijaka), želijo pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 
2014/2015, morajo v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno vlogo (na novem 
obrazcu) za subvencijo malice na pristojnem centru za socialno delo. 

 
Več informacij lahko dobite pri Mojci Vrečko ali na telefonski številki: 02 843 20 72. 
 

 
 
Mojca Vrečko,        Mag. Iva Pučnik Ozimič, 
svetovalka        ravnateljica 

 

mailto:info@sssb.si

