
 

                             OSNOVNA ŠOLA LIVADA 

                             Ulica Dušana Kraigherja 2 

                             1000 LJUBLJANA 
 

PRIJAVA UČENCA 

NA ŠOLSKO PREHRANO 

PODATKI O VLAGATELJU □ mati                   □ oče                   □ druga oseba 

Ime in priimek Naslov: 

PODATKI O UČENCU 

Ime in priimek Naslov: 

EMŠO Razred/oddelek 

             
 

 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 

Prijavljam učenca za šolsko leto 2015/16 

□ na zajtrk (ob 7.30 uri) od  7. 9. 2015 dalje 

□ na dopoldansko malico (ob 9.05 uri) od  1. 9. 2015 dalje 

□ na kosilo (med 12.00 in 14.00 uro) od  1. 9. 2015 dalje 

□ na popoldansko malico (med 14.30  in 15.00 uro) od  7. 9. 2015 dalje  

 (V kvadratu označite svojo odločitev s križcem.) 

 
 

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. 

Izpolnjen obrazec oddajte najpozneje do 24. 6.2015 v tajništvu šole. 

 

Datum: _______________                                           Podpis vlagatelja_________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

NAVODILO 

 

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.  V skladu z zakonom o šolski prehrani učenci 

oddajo prijave praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. 

3. Zajtrk in popoldanska malica ne moreta biti subvencionirana. Subvencionirana sta lahko le dopoldanska malica in kosilo. 

4. Pred šolskim letom 2015/2016 staršem ne bo potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo šola 

upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem osebnem dohodku na osebo, ugotovljenem v 

veljavni odločbi o otroškem dodatku. 

5. Starši lahko vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru, če družina 

učenca na dan 1. 9. 2015 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku in se ji bo npr. odločba o otroškem dodatku iztekla 31. 8. 2015 ali ker 

otroškega dodatka niso uveljavljali, svetujemo, da starši vložijo vlogo za otroški dodatek pri pristojnem centru za socialno 

delo. 

6.  V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, 

želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2015/2016, mora v vložiti posebno vlogo za subvencijo malice 

in subvencije kosila pri pristojnem centru za socialno delo. 


