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NAJPREJ NATANČNO PREBERITE SPODAJ ZAPISANA NAVODILA

PRIJAVA UČENCA
NA ŠOLSKO PREHRANO

Ime in sedež šole

Oš J. HUDALESA JUROVSKI DOL
JUROVSKI DOL 013
2223 JUROVSKI DOL

PODATKI O VLAGATELJU

mati

oče

druga oseba

Naslov

Ime in priimek

PODATKI O UČENCU
Ime in priimek

Naslov

Razred in
oddelek

EMŠO

PRIJAVA
Prijavljam učenca za šolsko leto 2011/12
na zajtrk od _____________________dalje
na kosilo od _____________________dalje
na popoldansko malico od _____________________dalje
na (subvencionirano) malico od _____________________dalje in
izjavljam, da

UVELJAVLJAM PRAVICO

NE UVELJAVLJAM PRAVICE

do splošne subvencije za malico.

VLOGA ZA DODATNO SUBVENCIJO ZA MALICO
Uveljavljam pravico do dodatne subvencije za malico, ker je:
v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na družinskega člana ______________ %
učenec v rejništvu
učenec prosilec za azil

VLOGA ZA SUBVENCIJO ZA KOSILO
Uveljavljam pravico do subvencije za kosilo, ker je v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na
družinskega člana __________________%
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(z označbo s križcem v kvadratku), na katero vlagatelj prijavlja učenca in se pri
posameznem obroku zapiše datum začetka. Ob prijavi na (subvencionirano) malico vlagatelj označi, ali želi uveljaviti pravico do
splošne subvencije za malico.
3. Vlogo za dodatno subvencijo za malico se izpolni, če želi vlagatelj to pravico uveljaviti. Vlagatelj ustrezno alinejo označi. Če
označi prvo alinejo, vpiše tudi višino dohodka na družinskega člana iz odločbe o otroškem dodatku.
4. Če je vlagatelj že predhodno prijavil učenca na malico in pri tem ni uveljavljal pravice do splošne ali dodatne subvencije, lahko
kasneje za uveljavljanje pravice do te subvencije izpolni nov obrazec, v katerem navede podatke o vlagatelju in učencu/dijaku ter
izpolni ustrezno rubriko.
5. Pravico do subvencije za kosilo lahko uveljavljajo le starši učencev v osnovni šoli. Vlagatelj v vlogi vpiše višino dohodka na
družinskega člana iz odločbe o otroškem dodatku.

