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OBVESTILO STARŠEM O ŠOLSK1 PREHRANI ZA Š0L. LETO 2020-21 

Spoštovani starši! 

V šolskem letu 2020-21 so do polne subvencije za malico upravičeni: učenci iz družin, v 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Vsi ostali otroci bodo morali 
malico v celoti plačati. 
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz tistih družin, v katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otoškem dodatku ne presega 36 % neto povprečne 
plače v RS. 

POSTOPEK PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO 

starši morate izpolniti PRIJAVO UCENCA NA ŠOLSKO PREHRANO (Obrni list) in podpisan 

obrazec vrniti šoli najkasneje do 19. 6. 2020. 

Na ta način bomo lahko zagotovili prehrano vašemu otroku Od začetka šolskega leta. 

POSTOPEK UVELJAVLJANJA SUBVENCIJ 

Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji) pridobijo subvencijo za šolsko prehrano po enakih 

merilih (lestvici) kot v tem šolskem letu, poenostavljen je postopek pridobivanja pravice. Staršem ni 

potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila na CSD, saj bo upravičenost 

izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku. V 

primeru, da družina učenca na dan l. 9. 2020 nima veljavne odločbe o otroškem dodatku (ker se ji bo 

npr. odločba iztekla 31. 8. 2020 ali ker otroškega dodatka sploh niso uveljavljali), svetujemo, da starši 

avgusta 2020 vložijo vlogo za otroški dodatek. Sole bodo v tem primeru upoštevale uvrstitev v 

dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave in ustrezno znižale 

višino položnice za malico oz. kosilo. 

Sola bo upravičenost do subvencije zgolj upoštevala pri obračunu malice oz. kosila, sklepov 
v zvezi s tem ne bomo izdajali. 

Lepo pozdravljeni 

 

DObrepO(je 



PRIJAVA UCENCA NA 

ŠOLSKO PREHRANO 

Ime in sedež 501e 

JVIZ OŠ DOBREPOLJE 

VIDEM 80, 1312 VIDEM DOBREPOLJE 

PODATKI O VLAGATELJU mati  

Ime in priimek Naslov 

PODATKI O UCENCU  

Ime in priimek Naslov 

EMSO Razred in 

oddelek 
Izobraževalni program 
Osnovnošolski program 

             

PRIJAVA 

Prijavljam učenca za šolsko leto 2020-21 

a na zajtrk Od dalje 
a na malico Od dalje 

 
a na kosilo Od dalje 
(prijavo na določen obrok izpolnite tako, da kvadratek označite z X in vpišete datum — običajno je to 1.9.) 

OPOMBE: 

Izjavljam, da sem seznanjen: 

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

- z določbo 7. Elena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano, 

- z določbo 10. Elena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, 

pravočasno odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen, s 

pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije. 

Datum: Podpis vlagatelja: 

 

 
Navodila 

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

številka, kraj, poštna številka). Ce 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 in se pri posameznem 

obroku zapiše datum začetka. 


