VLOGA
ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIONIRANE CENE KOSILA
na podlagi Pravilnika o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje
dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor (20. člen)
Ime in sedež šole

OŠ Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor

PODATKI O VLAGATELJU

mati
oče
druga oseba
Naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta)

Ime in priimek

PODATKI O UČENCU
Ime in priimek

EMŠO

Naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta)

Šolsko leto
2014/2015

Razred in oddelek

PRIJAVA
Prijavljam učenca za šolsko leto 20___/___ na kosilo od ___________ (navesti datum prvega kosila) dalje in izjavljam,
da uveljavljam pravico do subvencionirane cene kosila po 38. členu Pravilnika o merilih in postopkih pri
zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor
(MUV, št. 16/10 in 12/12)
VLOGA ZA SUBVENCIJO ZA KOSILO
Uveljavljam pravico do subvencije za kosilo, ker je v odločbi o otroškem dodatku ugotovljena višina dohodka na
družinskega člana ________________________%

DRUGA DEJSTVA IN OKOLIŠČINE
Predlagam, da se pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije cene kosila poleg neto višine dohodka na
družinskega člana upoštevajo tudi naslednja druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni
položaj mene oziroma moje družine:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Izjavljam, da sem seznanjen:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
- da moram spoštovati pravila šolske prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok, plačati polno ceno
obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov,
navedenih v prijavi,
- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom in postopkom uveljavljanja subvencije, ter da: je
neto povprečna višina dohodka na družinskega člana in vsi drugi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični,
točni in popolni, kar bom dokazal s predložitvijo ustrezne odločbe pristojnega centra za socialno delo na
vpogled,
- za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Datum: _____________

Podpis vlagatelja: ____________________________

