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Izobraževalni program

PRIJAVA
Prijavljam dijaka za šolsko leto 2019/20
□ na malico od __________ dalje
(datum)

□ SOGLAŠAM,

□ NE SOGLAŠAM,

da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam.
OPOMBE:
Denar, ki ga dijaki ne porabijo iz kartic do zaključka pouka v tekočem šolskem letu, se avtomatsko prenese v
šolski socialni sklad.
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.
- s sklepom sveta šole z dne 22.2.2018 o porabi dobroimetja do zaključka pouka v tekočem šolskem letu

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 dijaka in se pri posameznem
obroku zapiše datum začetka.

Rok za oddajo prijavnice je: 24. 06. 2019. Prijavnico se lahko odda tudi kadarkoli med šolskim letom.

INFORMACIJE GLEDE ŠOLSKE PREHRANE

Ponudnik prehrane na II. gimnaziji Maribor je Prometna šola Maribor. Dnevno lahko izbirate med 8 različnimi
meniji (toplimi, hladnimi, mesnimi, vegetarijanskimi). Na prehrano se lahko naročate preko portala Lo.polis ali
v šolski razdelilnici prehrane. Obrok prevzamete z dijaško izkaznico, na katero si naložite dobroimetje. Več
informacij glede šolske prehrane najdete na: http://www.druga.si/o-soli/pouk/jedilniki-in-solska-prehrana/ ali
jih dobite pri koordinatorici šolske prehrane gospe Tjaši Lepoša (tjasa.leposa@druga.si; 02/33 04 426).
Subvencionirana prehrana
Upravičeni do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po
zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do otroškega dodatka ali državne
štipendije.
Subvencija za malico pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku, znaša:
 do 42 % neto povprečne plače v RS – 100 % subvencija za malico (2,42 EUR); malica za dijaka je
brezplačna.
 nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS – 70 % subvencija za malico (1,69 EUR); za malico dijak
plača 0,73 EUR na dan.
 nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS – 40 % subvencija za malico (0,97 EUR), za malico dijak
plača 1,45 EUR na dan.
Podatke o upravičenosti do subvencije bo šola dobila preko vpogleda v Centralno evidenco udeležencev vzgoje
in izobraževanja.

