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PRIJAVA UČENCA 
NA ŠOLSKO PREHRANO 

Ime in sedež šole 

II. OŠ Celje 
Ljubljanska c. 46  
3000 Celje 

PODATKI  O VLAGATELJU □ mati         □  oče                  □  druga oseba 

Ime in priimek 
 
 

Naslov 

PODATKI O UČENCU 

Ime in priimek 
 
 

Naslov 

EMŠO 

             
 

Razred  Oddelek  
 

  

PRIJAVA 

 
Prijavljam učenca za šolsko leto 20____/_____ 
 
□   na zajtrk (cena 0,60 €) _____________ od (datum) dalje 
□   na dopoldansko malico (cena 0,80 €)  od _________ (datum) dalje 
□   na kosilo (cena 2,20 oz. 2,46 €)  od ___________ (datum) dalje 
□   na popoldansko malico (cena 0,40 €)  od _________ (datum) dalje  
 

 
Izjavljam, da sem seznanjen: 
 
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane;  
- z določbo 9. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/2010), da moram spoštovati pravila šolske 
prehrane, plačati prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjaviti posamezni obrok (če obroka ne bom 
pravočasno odjavil, sem dolžan plačati polno ceno obroka);   
- z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/10 in 40/11), po katerih je sistem 
uveljavljanja pravice do dodatne subvencije za prehrano učencev spremenjen od 1. 1. 2012: pravica do dodatne 
subvencije za malico ali/in kosilo se uveljavlja na pristojnem centru za socialno delo in ne več v šoli (starši torej 
oddajo vlogo z ustreznimi dokazili na pristojnem centru za socialno delo, kjer bodo o pravici odločili z odločbo, 
šola  pa ne bo več  izdajala sklepov o subvencionirani šolski prehrani iz sredstev Ministrstva);  
- z možnostjo uveljavljanja brezplačnega šolskega kosila iz sredstev Mestne občine Celje; 
- da šola lahko mojemu otroku začasno prepove prejemanje šolske prehrane, v kolikor ne bom redno 
poravnaval stroškov prehrane do roka zapadlosti računa (prejemanje prehrane se prepove do plačila zaostalih 
obveznosti).  
 
S podpisom jamčim za točnost navedenih podatkov. Vsako spremembo  bom  sporočil  šoli v tridesetih dneh.  
Za  svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. 

 
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 s žigom. 
2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se pri posameznem obroku zapiše datum začetka. 
 


