Ime in sedež šole

ŠOLSKO PREHRANO

OŠ ŠMARJE PRI KOPRU
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6274 ŠMARJE
Mobi št. za prehrano: 065 554 201
prehrana.smarje@ossmarje.si

PODATKI O VLAGATELJU

□ mati □ oče □ druga oseba

Priimek in ime

Naslov

Davčna številka
Kontakt Mob. št.:
PODATKI O UČENCU

Mail:

Priimek in ime

Naslov

PRIJAVA UČENCA NA

EMŠO

Izobraževalni program

Razred
in oddelek

OSNOVNA ŠOLA
r.

PRIJAVA
Prijavljam učenca za šolsko leto 2021/22
□ na malico VSAK DAN

od ____________ dalje

□ na kosilo VSAK DAN

od ____________ dalje

□ občasno kosilo

od _____________ dalje (obkroži dan)

PON TOR SRE

ČET

PET

□ na zajtrk (samo 1. razred) od ____________ dalje
□ na popoldansko malico (samo 1.-4. r. razred) od ____________ dalje
Učenec potrebuje zaradi zdravstvenih težav dietno prehrano (obkrožite) NE

DA

Vlogi za prijavo na dietno prehrano dodajte zdravniško potrdilo ter navodilo specialista o izvajanju diete.
Potrdila je potrebno prinesti vsako šolsko leto znova.
Če uveljavljate pravico do subvencije za malico ali kosilo zaradi soc. položaja učenca, ker ne zmorete v celoti
plačati prispevka za učenca v rejništvu ali za učenca prosilca za azil, vložite vlogo z dokazili na centru za
socialno delo (ZUJF Ur. L. RS 62/10 in 40/11)
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.
Izjavljam,
-da dajem soglasje za uporabo zgoraj navedenih podatkov za namen obveščanja, usklajevanja terjatev, izterjavo
zapadlih terjatev, prijavo – odjavo prehrane v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov- GDPR do
preklica.
Datum: ____________________
Podpis vlagatelja:__________________________
_____________________________________________________________________________________
Navodila
2 V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se pri posameznem obroku zapiše datum začetka.

