
 
Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO 

MALICA 

 

PODATKI O VLAGATELJU                      mati            oče              druga oseba               (ustrezno obkrožite)  

Ime in priimek: 

 

 

Naslov: 

PODATKI O DIJAKU 

Ime in priimek: 

 

 

Naslov: 

EMŠO Letnik/oddelek (šolsko leto 2016/17) 

 

 

             

 

 

PRIJAVA 

 

Prijavljam otroka za šolsko leto 2016/17 na malico od ________________________________ dalje. 

 

Želim prejemati (mesno, vegetarijansko, dietno - z zdravniškim potrdilom) malico (ustrezno napišite):  

 

__________________________________. 

 

SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM (ustrezno obkrožite), da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam.  

 

 

SUBVENCIONIRANA MALICA,* z odločbo CSD o subvencionirani malici, katero posreduje MIZKŠ, je 2,42 

EUR.  

*Subvencija malice (sprememba Uradni list RS, št. 3/2013. Velja od 12. 1. 2013). Za proračunski leti 2013 in 

2014 so tako do polne subvencije oziroma brezplačne malice upravičeni dijaki, v družinah katerih povprečni 

mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 42 % neto povprečne plače v 

Republiki Sloveniji (to pomeni v celoti brezplačna malica oziroma 2,42  EUR). Do delne subvencije malice so 

upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku znaša nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega 

dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice (to pomeni subvencija v višini 70 % cene malice oziroma 

1,69 EUR) , nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka), 

in sicer v višini 40 odstotkov cene malice (to pomeni subvencija v višini 40 % cene malice oziroma 0, 97 EUR).  

 

Izjavljam, da sem seznanjen: 

o z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane (Zakon o šolski prehrani si lahko 

preberete na šolski spletni strani. Pravila šolske prehrane na intranetu Gimnazije Bežigrad, do 

katerega imajo dijaki dostop z uporabniškim imenom in geslom, ki so ju dobili ob začetku šolanja).  

o z odločbo 9. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske 

prehrane, plačati prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezni obrok, plačati 

polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen ( v primeru subvencionirane malice) ter 

v šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov navedenih v prijavi 

o s pravico do subvencionirane šolske prehrane ter načinom in postopkom uveljavljanja subvencije,  

ter da 

o so podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni,  

o za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.  

 

 

 

Datum: ________________________________              Podpis: _____________________________________ 


