Ime in sedež šole
PRIJAVA UČENCA/DIJAKA
NA ŠOLSKO PREHRANO

DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC
KOPALIŠKA 29
2380 SLOVENJ GRADEC
oče

mati

PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek

druga oseba

Naslov

PODATKI O UČENCU
Ime in priimek

Naslov

EMŠO

Razred/letnik in
oddelek

Izobraževalni program

PRIJAVA
Prijavljam učenca/dijaka za šol. leto 20____/_____


zajtrk od ______________dalje



kosilo od _________________dalje



popoldansko malico od _____________ dalje



na subvencionirano malico od ____________ dalje in

izjavljam, da

NE UVELJAVLJAM PRAVICE do splošne subvencije za malico.

UVELJAVLJAM PRAVICO 1

Spodnjo rubriko se izpolni le za dijaka
SOGLAŠAM,

NE SOGLAŠAM

VLOGA ZA DODATNO SUBVENCIJO ZA MALICO –

da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam.

zaprosite na pristojnem CSD

Uveljavljam pravico do dodatne subvencije, ker je:


v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na družinskega člana _________%



učenec v rejništvu



učenec prosilec za azil

Spodnjo rubriko se lahko izpolni le za učenca osnovne šole
VLOGA ZA SUBVENCIJO ZA KOSILO –

zaprosite na pristojnem CSD

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.čl. 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 :___________________
1

Podpis vlagatelja:_________________________

Pravico do splošne subvencije (Zakon za uravnoteženje javnih financ; Ur. L. RS, št 40/12) imajo le učenci, ki jim pripada dodatna subvencija. Cena malice je 0,80€.

