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Številka:  6002-3/2018-2 
Datum:   30. 5. 2018 
 
 
 
Spoštovani starši! 
 
 
V skladu z 11. členom Zakona o šolski prehrani (Ul. RS 3/13, 46/14) in internimi Pravili 
šolske prehrane bo šola v šolskem letu 2018/2019 pripravljala in ponujala različne obroke 
šolske prehrane, kot so zajtrk, malica in kosilo. Starši/skrbniki se boste s prijavo učenca 
na šolsko prehrano in podpisom Pogodbe o ureditvi medsebojnih pravic in 
obveznosti v zvezi z naročilom in koriščenjem prehrane učenca v šolskem letu 
2018/2019 in drugih obveznostih staršev, povezanih z dejavnostmi zavoda, ki 
vam jo pošiljamo v podpis, odločili, katere obroke šolske prehrane boste za svojega otroka 
naročili. 
 
Prijava/odjava na šolsko prehrano 
 
Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so 
posamezni učenci v oskrbi. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko 
leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na 
obrazcu, ki ga predpiše minister in se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana 
(Prijava je priloga tega obvestila.). 
 
Prav tako se lahko učenec kadarkoli med letom tudi odjavi s šolske prehrane (Obrazec je na 
spletni strani šole.) oziroma spremeni svoje naročilo na šolsko prehrano. Sprememba začne 
veljati z naslednjim dnem po prejemu nove prijave oz. spremembe naročila. 
 
Upravičenci do subvencije za šolsko prehrano 
 
Upravičenci do subvencije za malico/kosilo so tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana in izdana veljavna odločba. 
 
Subvencija malice oz. brezplačna malica 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 545,98 EUR. Subvencija pripada v 
višini cene malice. 
 
Subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada učencem, ki se redno šolajo, so 
prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 EUR. Učencem pripada subvencija za 
kosilo v višini cene kosila. 
 
Subvencija se prizna za obdobje enega šolskega leta. Šola upošteva podatke iz 
veljavne odločbe, ki jo je izdal Center za socialno delo. Vlogo na CSD je potrebno 
vložiti v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. 

 

  
 



 2 

 
Učenci imajo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za vsak dan prisotnosti pri 
pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. Učenec, ki 
zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti 
obroka, pravico do subvencije za malico oziroma kosila obdrži za prvi dan odsotnosti. 
 
Vse dodatne informacije v zvezi s šolsko prehrano, si lahko preberete na: http://www.dos1-
lendava.si/DOS/index.php/sl/starsi/solska-prehrana, ali pokličete v šolsko svetovalno službo, 
na tel. (02) 577 28 11. 
 
Prosimo, da do 8. 6. 2018 vrnete razredničarki/razredniku: 
 

- izpolnjeno in podpisano Prijavo na šolsko prehrano za šolsko leto 2018/2019 in 
- en izvod izpolnjene in podpisane Pogodbe o ureditvi medsebojnih pravic in 

obveznosti v zvezi z naročilom in koriščenjem prehrane učenca v šolskem letu 
2018/2019 in drugih obveznostih staršev, povezanih s šolsko prehrano. 

 
 
 
 
 
 
Pripravila: 

Nataša Kotnjek Stančin               Tatjana Sabo 
svetovalna delavka        ravnateljica 
 

 
 

 

 
 

Priloge: 

- Prijava na šolsko prehrano za šolsko leto  
  2018/2019 (1 izvod, vrnete) 

- Pogodbe o ureditvi medsebojnih pravic in 
obveznosti v zvezi z naročilom in 

koriščenjem prehrane učenca v šolskem 

letu 2018/2019 in drugih obveznostih 
staršev, povezanih s šolsko prehrano 

  (2 izvoda: 1 izvod vrnete, 1 izvod ostane vaš)  
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