
PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO Ime in sedež šole SREDNJA ŠOLA METLIKA, Partizanski trg 4, Metlika 

PODATKI O VLAGATELJU □ mati    □ oče    □ druga oseba 

Ime in priimek 

 

Naslov 

PODATKI O DIJAKU  

Ime in priimek 

 

Naslov 

EMŠO DIJAKA Letnik in oddelek Ime izobraževalnega programa  

PREDŠOLSKA VZGOJA              

   

PRIJAVA 

Prijavljam dijaka na šolsko malico za šolsko leto 2013/2014. Cena malice je 2,42 evrov. 

 

□ PRIJAVLJAM DIJAKA NA ŠOLSKO MALICO od __________ dalje 

 

                               □ SOGLAŠAM                                          □ NE SOGLAŠAM 

da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam. 

Izjavljam, da sem seznanjen: 

- z organizacijo in pravili šolske prehrane na šoli, 

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

- z odločbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati vsa 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). 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 z žigom. 

2. Vlagatelj označi, da dijaka prijavlja na šolsko malico. 

 

Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013), ki  se začne uporabljati s 1. 2. 2013, ureja področje šolske prehrane. Za 

proračunski leti 2013 in 2014 omogoča pridobitev subvencije dijakom po drugačnih in ugodnejših pogojih, pri katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oz. državni štipendiji, znaša: 

- do 42% neto povprečne plače v RS, pripada 100% subvencija malice, 

- nad 42% do 53% neto povprečne plače v RS, pripada subvencija malice v višini 70% cene malice, 

- nad 53% do 64% neto povprečne plače v RS, pripada subvencija malice v višini 40% cene malice. 

 

Dijaki, ki želijo uveljavljati subvencijo, to storijo na pristojnih centrih za socialno delo, na obrazcu, 

ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

 


