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PRIJAVA
Prijavljam učenca za šolsko leto 2019/20
□ na zajtrk od ___________ dalje
□ na malico od __________ dalje
□ na kosilo od ___________ dalje
□ na popoldansko malico od ___________ dalje

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, pravočasno odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno
ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen,
- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja
subvencije:

UVELJAVLANJE SUBVENCIJE
Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na
malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o
otroškem dodatku, ne presega 553,63 EUR.
Brezplačno kosilo
Polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na
malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o
otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 376,05 evra. Subvencija se dodeli v
višini cene kosila (kosilo je brezplačno). Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za
vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s
šolskim koledarjem. Informacije o upravičenosti do brezplačne prehrane so v odločbah
centrov za socialno delo.
Za šolsko leto 2019/20 staršem oz. skrbnikom ni potrebno na pristojnih centrih za socialno
delo podati posebne vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Postopek bo
izpeljan avtomatsko glede na veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če pa nimate
veljavne odločbe o otroškem dodatku, potem morate to čim prej urediti.
Več informacij na povezavi
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/
DIETNA PREHRANA
Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih živi
posamezni učenec na podlagi:
- potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izda izbrani osebni
zdravnik ali zdravnik specialist ob ugotovljeni potrebi po medicinsko indicirani
dieti,
- na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke.
Za vsako šolsko leto ali ob spremembi zdravja učenca morate starši predložiti novo
zdravniško potrdilo, razen v primeru, če ste nam že dostavili potrdilo, da je dieta trajna.
V primeru, da vaš otrok ne potrebuje več diete, vas prosimo, da nas čim prej pisno
obvestite.
O izvajanju diete se starši dogovorite z organizatorko šolske prehrane.

Datum: _____________

Podpis vlagatelja:_______________________

_________________________________________________________________

Navodila:
1. 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 in sedež
zavoda, obrazec pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi s žigom.
2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se pri
posameznem obroku zapiše datum začetka.

