
SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE IN DIJAKE 

  

Državni zbor RS je 3. 12. 2013 sprejel spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev, ki na novo urejajo tudi subvencijo malice za učence in dijake. Nova ureditev velja 

od 1. 9. 2014.  

  

Skladno z novo ureditvijo staršem v veliki večini primerov ni več  treba oddajati vlog za 

uveljavljanje subvencije malice, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina 

nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna 

prijava na malico.  

  

Brezplačna malica  
  

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni: 

 Učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), v družinah katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem 

dodatku ali državni štipendiji, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki 

Sloveniji. 

 Dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), v družinah katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali 

državni štipendiji, ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do 

vključno četrtega razreda otroškega dodatka).  

 Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi 

otroka v rejniško družino. 

 Učenci in dijaki, ki so prosilci za azil. 

 Učenci in 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. 

Delna subvencija malice  
  

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 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred 

otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice. 

 nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred 

otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice. 

Če nobena od povezanih oseb učenca ali dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do 

otroškega dodatka ali državne štipendije, se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovljen na 

način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje 

pravice do subvencije malice.  

  

Obdobje upravičenosti  
 

Učencu oziroma dijaku, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in 



ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada 

subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico.  

  

Učencu oziroma dijaku, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali 

državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali 

državne štipendije. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno 

poračuna plačane obroke.  

  

V primeru vloge za subvencijo malice, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih 

pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo 

prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu 

oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.  

  

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.  

  

  
 


