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PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 

 

Prijavljam učenca za šolsko leto 2021/22:    

□ na zajtrk od ____________________________________________(dan, mesec) dalje, 

□ na dopoldansko malico od ____________________________ dalje,  

□ na kosilo od ___________________________________________ dalje, 

□ na popoldansko malico od ____________________________ dalje. 

 (V kvadratu označite svojo odločitev s križcem.) 

 

 

OPOZORILO! 

 

 

SUBVENCIJA MALICE in KOSILA 

Subvencioniranje šolske malice in kosila 

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: 

 Subvencija  malice pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne 

presega  563,60 evrov. 

 Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 

382,82 evrov. 

 Pravica do subvencije za malico in kosila pripada učencem do konca šolskega leta, razen v primeru 

spremembe okoliščin, ki vplivajo na upravičenost do subvencije. 

 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.  

 Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno 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 spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, oziroma si jih pridobite 

na centru za socialno delo.  

  

 

 

 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/
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Izjavljam, da sem seznanjen: 

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

- 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, plačati polno ceno 

obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen, ter šoli takoj sporočiti vsako spremembo podatkov, 

navedenih v prijavi ali vlogi; 

- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom in postopkom uveljavljanja subvencije;  

- da so vsi podatki, ki sem jih navedel, resnični, točni in popolni; 

- da, v kolikor ne bom redno poravnaval stroškov šolskega kosila do roka zapadlosti računa, se bo otroku 

do plačila zaostalih obveznosti začasno onemogočilo prejemanje kosila kot abonentu (bo pa možnost 

nakupa kosila z dnevnim plačilom). 

 

Za točnost svoje izjave prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. 

 

 

Datum: ____________________                                            Podpis vlagatelja:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

POMEMBNO OBVESTILO: 

 

Če želite prejemati e-račun na svoj e-mail, izpolnite, prosimo, naslednjo IZJAVO. 

 

Podpisani_____________________________________________________________ pisno izjavljam, da želim prejemati e-račun  

 

na svoj e-mail, zato vam posredujem: 

 

davčno številko________________________________ in veljaven e-mail_________________________________________________ 

 

Postopek za izstavitev e-računa je v skladu z navodili UJP. 

 

 

 

 

                                                                                                                Podpis 

                                                                                                                ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Izpolnjen obrazec vrnite razredničarki/razredniku najkasneje do 24. 6. 2021. 

 

Navodilo 

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

številka, kraj, poštna številka).  

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

obroku zapiše datum začetka.  

 


