
PRIJAVA UČENCA NA 

ŠOLSKO PREHRANO

Ime in sedež šole

OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG
GUBČEVA CESTA 4
8230 MOKRONOG

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 2017/18: 
 
□ na malico od __________ (datum)  dalje

□ na kosilo od ___________ (datum) dalje

□ na popoldansko malico od ___________(datum)  dalje

OPOMBE:

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 posamezni obrok, plačati polno ceno obroka, če obrok ne
bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih v prijavi,
- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom in postopkom uveljavljanja subvencije,
ter da:
- so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni,
- za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

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. 
___________________________________________________________________________________



OBRNITE 

POMEMBNA OBVESTILA

Organizacija šolske prehrane na šoli in pravila šolske prehrane

 Podatki o organizaciji in pravilih šolske prehrane so objavljeni na spletni strani OŠ Mokronog

ter v Publikaciji OŠ Mokronog.

9. člen Zakona o šolski prehrani  (obveznosti)

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca ali dijaka oziroma staršev, da bo:
- spoštoval pravila šolske prehrane,
-  plačal prispevek za šolsko prehrano,
-  pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
-  plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
-  šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 25. člena tega zakona.

Vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5652 (24.5.2017)

Subvencioniranje šolske prehrane
 Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na 

malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje 
kriterije:

o do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz 
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

o od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila 
upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen
v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

 Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so 
nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško 
družino pripada tudi subvencija za kosilo. 

 Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice. 

 Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba
oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na
osnovni  podatkov  o  povprečnem  mesečnem  dohodku  na  osebo,  ugotovljenem  v  veljavni
odločbi o otroškem dodatku. 

 Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v
primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

 Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev
lahko  najdete  na  spletnih  straneh  Ministrstva  za  delo,  družino,  socialne  zadeve  in  enake
možnosti.
Vir:http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovn
o_solstvo/prehrana/ (24.5.2017)
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