
 

PRIJAVA UČENCA NA 

ŠOLSKO PREHRANO 

Ime in sedež šole 

 
Srebrničeva ulica 10 

5210 DESKLE 

PODATKI O VLAGATELJU □ mati   □ oče   □ druga oseba 
Ime in priimek 

 

 

Naslov 

 

PODATKI O UČENCU 
Ime in priimek 

 

 

Naslov 

 

EMŠO Razred in oddelek 

 

 

Izobraževalni program 

OSNOVNA ŠOLA               

 

PRIJAVA  

 

Prijavljam učenca za šolsko leto 20___/___ 
  

□ na malico od __________ dalje 

□ na kosilo od ___________ dalje 

□ na popoldansko malico od ___________ dalje (do 5. razreda) 
 

 

OPOMBE: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
MOREBITNE SPREMEMBE GLEDE PREHRANE UREJATE IZKLJUČNO V TAJNIŠTVU ŠOLE.  
 

Izjavljam, da sem seznanjen: 

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

- z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano, 
- z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, plačati prispevek za šolsko prehrano, pravočasno 

odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen ter šoli sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih v 

prijavi  
- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter  načinom uveljavljanja subvencije.  

 

Izjavljam, da: 

- so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni. 

- za svojo izjavo prevzemam vso materialno škodo in kazensko odgovornost. 

 

Seznanjen sem, da se prijava lahko kadarkoli prekliče. Pisni preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu. 

 

Datum: ____________________   Podpis vlagatelja:__________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

OPOZORILO 
 

PRAVICA DO SUBVENCIJE MALICE IN KOSILA VAM BO DODELJENA GLEDE NA DOHODEK, UGOTOVLJEN V ODLOČBI O OTROŠKEM DODATKU. TISTI, KI 
ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU ŽE IMATE (veljavno na dan 1.9.), VAM VLOGE NA CENTRU NE BO POTREBNO VLAGATI. 
ČE NIMATE VELJAVNE ODLOČBE NA DAN 1. 9., VAM SVETUJEMO, DA V MESECU AVGUSTU TEKOČEGA LETA ODDATE VLOGO ZA OTROŠKI DODATEK. 
V PRIMERU, DA NIMATE VELJAVNE ODLOČBE ZA OTROŠKI DODATEK IN TE PRAVICE NE ŽELITE UVELJAVLJATI, BI PA ŽELELI UVELJAVLJATI SAMO 
SUBVENCIJO ZA PREHRANO, MORATE V MESECU AVGUSTU TEKOČEGA LETA VLOŽITI POSEBNO VLOGO ZA SUBVENCIJO PRI PRISTOJNEM CENTRU ZA 
SOCIALNO DELO. 
ODLOČB NI POTREBNO PRINAŠATI NA ŠOLO. 

 
SUBVENCIJA ZA MALICO 
Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, 
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98 eurov. Subvencija pripada v višini cene malice (Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G). 
 
 
SUBVENCIJA ZA KOSILO 
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 370,86 eurov (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G).  


