Trbovlje, 8. 7. 2021
Spoštovani starši!
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev in Zakonom o uravnoteženju javnih financ.
V prilogi Vam pošiljamo obrazec »Prijava učenca na šolsko prehrano«. Izpolnjen in podpisan obrazec
vrnite v tajništvo šole najkasneje do 20. 8. 2021 (po klasični ali e-pošti). Obrazec je dostopen tudi na
naši spletni strani http://www.os-toncke-cec.si/.
Na šoli imamo organizirano malico in kosilo. Obroke nam pripravlja Osnovna šola Trbovlje, saj pri nas
deluje samo razdeljevalna kuhinja. Cene obrokov v šolskem letu 2021/2022 bodo znašale:
malica
0,90 €,
malo kosilo (1. do 5. razred) 2,80 €,
veliko kosilo (6. do 9. razred) 3,10 €.

Subvencija šolske prehrane se ureja na Centru za socialno delo. Za pridobitev subvencije vloge
praviloma ni treba vlagati, saj je subvencija vezana na odločbo o otroškem dodatku. Vlogo je treba
vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku.
S spoštovanjem

Katarina Pajer Povh,
ravnateljica
Priloga:
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PODATKI O VLAGATELJU
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PRIJAVA UČENCA NA

PODATKI O UČENCU
Ime in priimek

EMŠO

Naslov

Razred
in oddelek

Izobraževalni program

PRIJAVA
Prijavljam učenca za šolsko leto 2021/2022
□ na malico od __________ dalje
□ na kosilo od ___________ dalje

OPOMBE:

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
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.

