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PODATKI O VLAGATELJU:   mati    oče    druga oseba/ skrbnik 
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 2021/2022 
  

 na zajtrk   od  dne___________________ dalje (za učence v jutranjem varstvu) 

 na kosilo:  od  dne___________________ dalje,    občasno 

 na popoldansko malico   od dne___________________ dalje (za učence v OPB) 

 na malico od dne____________ dalje (vsi učenci). 

     

 

Izjavljam, da sem seznanjen: 

 z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane  

 z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPreh-1, Ur. L. RS štev 3/2013 z dne 11.1.2013), 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, 

 da bo  upravičenost do subvencionirane šolske prehrane ugotavljala šola glede na podatke o uvrstitvi v 

dohodkovni razred (% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji), ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku, veljavni 1. 9. 2021:  
a)  

b) 100% subvencija malice v višini 0,90€ pripada,  če ugotovljeni %  iz odločbe ne presega 53% 

povprečne neto plače v državi (5. dohodkovni razred),  

c) subvencija kosila pripada: 

- v višini 100% cene kosila, če ugotovljen % v odločbi ne presega 36%  povprečne neto plače 

(3. dohodkovni razred), 

 

 

Datum: __________________   Podpis vlagatelja: ____________________________________ 

 

 

Navodila 

 

1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna 

številka, kraj, poštna številka).  

2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se  pri posameznem 

obroku zapiše datum začetka prijave na šolsko prehrano (npr. 2. 9. 2021).   

3. Šola bo podatke o upravičenosti do subvencionirane prehrane (uvrstitev v dohodkovni razred) pridobila 

preko izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in jih upoštevale pri plačilu šolske prehrane.  


