Ime in sedež šole

PRIJAVA UČENCA NA
ŠOLSKO PREHRANO

OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO
Šolska ulica 1, 8270 Krško

PODATKI O VLAGATELJU

□ mati □ oče □ druga oseba

Ime in priimek vlagatelja / plačnika

Naslov
……………………………………………………………………………
Elektronski naslov:

PODATKI O UČENCU
Ime in priimek

Naslov

EMŠO

Izobraževalni program

Razred
in oddelek

OSNOVNA ŠOLA

PRIJAVA
Prijavljam učenca za šolsko leto 2020/21 (Na črtico vpišite datum začetka prejemanja obroka.)
□ na zajtrk od _______ ___ dalje (Za učence 1. in 2. razreda)
□ na malico od __________ dalje
□ na kosilo od ___________ dalje
□ na popoldansko malico od ___________ dalje (Za učence od 1. do 5. razreda, ki so v podaljšanem bivanju.)

Ali želite prejemati račun oziroma obvestilo o odtegljajih na zgoraj naveden elektronski naslov?
DA

NE

V kolikor želite plačilo izvesti preko trajnega naloga, vas prosimo, da izpolnite obrazec SOGLASJE ZA SEPA
DIREKTNO OBREMENITEV. Najdete ga na šolski spletni strani.
Način prejemanja računov ter ostale informacije v zvezi s plačili lahko dobite po telefonu na številki
07 49 11 304 ali po mailu: knjigovodstvo.jdalmatina@oskrsko.si.
OPOMBE: (Vpišite posebnosti v prehrani. V kolikor ima vaš otrok dietno prehrano, obvezno priložite
zdravniško potrdilo.)

Izjavljam, da sem seznanjen:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
- z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano,
- z določbo 10. člena 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 za izpolnjevanje obrazca
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 in se pri posameznem obroku zapiše datum
začetka.

Subvencionirana šolska prehrana
Po Zakonu o šolski prehrani starši svoje otroke prijavite na šolsko prehrano v mesecu juniju za naslednje šolsko
leto.
Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto
povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače
v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene kosila.
Vloge za subvencijo šolske prehrane vam ni potrebno vlagati na pristojni CSD, če razpolagate
z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka. Torej vlogo za subvencijo šolske prehrane vložite na
Center za socialno delo le, če nimate veljavne odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Krško, 1. 6. 2020

