POJASNILA O NOVEM ZAKONU O ŠOLSKI PREHRANI

V veljavo je stopil nov zakon o šolski prehrani (Zakon o šolski prehrani, UL. št. 43, 31. 5. 2010), v
katerem je določena enotna cena malice, ki v šolskem letu 2010/2011 znaša 0,80 €.
SUBVENCIONIRANJE:
S tem zakonom imajo vsi učenci pravico do uveljavljanja splošne subvencije za malico. Svetujemo
vam, da na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano v rubriki PRIJAVA označite UVELJAVLJAM
PRAVICO do splošne subvencije za malico, ker boste v tem primeru plačali le 0,30 €, sicer pa polno
ceno 0,80 €.
Če je dohodek na družinskega člana do 30 % povprečne plače v Republiki Sloveniji, je učenec
upravičen še do dodatne subvencije za malico in ima malico brezplačno. To lahko preverite v
odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka:

V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju rubrike Vloga za dodatno subvencijo za malico in/ali kosilo se
oglasite v šolski svetovalni službi pri Ingrid Boughaba (telefonska številka 01 527 25 14; e-naslov:
ingrid.boughaba@guest.arnes.si).

CENA POSAMEZNIH OBROKOV ŠOLSKE PREHRANE:
zajtrk
malica
kosilo 1. in 2. razred
kosilo 3. - 9. razred
popoldanska malica

0,80 €
0,80 €
2,40 €
2,60 €
0,80 €

Če se uveljavlja splošna subvencija, je cena malice 0,30 €.

OBVEZNOSTI:
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bo:
- spoštoval pravila šolske prehrane,
- plačal prispevek za šolsko prehrano,
- pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
- plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
- šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov.
V primeru dodatnih vprašanj o organizaciji šolske prehrane lahko pokličete vodjo šolske prehrane,
Tjašo Hitti na telefonsko številko 01 527 25 18 (e-naslov: tjasa.hitti@guest.arnes.si).
Vljudno vas prosimo, da prijavo učenca na šolsko prehrano oddate razredniku do 18. 6. 2010.

Tjaša Hitti
vodja šolske prehrane

Mojca Pajnič Kirn
ravnateljica

