Spoštovani starši!
Pošiljamo vam obrazec »Prijava učenca na šolsko prehrano« za prihodnje šolsko leto 2021/2022.
Prosim, da ga izpolnite, vaš otrok pa naj podpisan izvod vrne razredniku do torka, 1. junija 2021.
V primeru spremembe starša plačnika med šolskim letom mora novi plačnik na novo izpolniti in podpisati
obrazec Prijava na šolsko prehrano.
Priporočamo, da si naredite kopijo obrazca, saj boste tako vedeli, na katere obroke ste otroka prijavili.
V primeru odjave posameznega obroka ste dolžni v tajništvu šole podpisati novo prijavo.

Lepo pozdravljeni.

Vojnik, 24. 05. 2021

Vodja šolske prehrane:

Ravnateljica:

Polona Bastič, prof.

mag. Olga Kovač

Ime in sedež šole

PRIJAVA UČENCA
NA ŠOLSKO PREHRANO
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Prušnikova 14, 3212 Vojnik
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PODATKI O UČENCU
Naslov

Ime in priimek

Razred
in oddelek v
šolskem letu 20/21

EMŠO

Izobraževalni program

Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola

PRIJAVA
Prijavljam učenca/učenko za šolsko leto 2021/2022
na zajtrk od _______________ dalje

VSE DNEVE V TEDNU oz. PO TO SR ČE PE

na malico od _______________ dalje

VSE DNEVE V TEDNU

na kosilo od _______________ dalje

VSE DNEVE V TEDNU oz. PO TO SR ČE PE

na popoldansko malico od _____________

dalje VSE DNEVE V TEDNU oz. PO TO SR ČE PE

OPOMBE:
Izjavljam, da sem seznanjen:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
- z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, 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 prevzetega in nepravočasno odjavljenega obroka! (velja
tudi za starše s subvencionirano prehrano otroka!),
- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije,
- v primeru spremembe starša plačnika mora novi plačnik izpolniti in podpisati novi obrazec prijave na
prehrano.

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 z žigom.
2. V rubriki "PRIJAVA" se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca/učenko in se pri posameznem obroku
zapiše datum začetka.
Prijavo oddate razredniku v šolo do torka, 1. junija 2021!

