
 

PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO 

Ime in sedež šole 
 

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije 

 

 

PODATKI O VLAGATELJU IN PLAČNIKU 

POLOŽNIC 

□ mati   □ oče   □ druga oseba 

 

Ime in priimek: ________________________ 

 

 

Naslov 

 

PODATKI O UČENCU 

Ime in priimek 

 

 

Naslov 

 

EMŠO 

 

 

 

Razred v šol. letu 2022/23 

             

 

PRIJAVA    –     

 
Prijavljam učenca za šolsko leto 2022/23   (vpišite datum od katerega bo imel določen obrok) 

  

• zajtrk od _________ dalje, cena 0,55 EUR (samo za otroke 1. razreda, ki so v jutranjem varstvu) 

• na dopoldansko malico od __________ dalje, cena 0,90 EUR (za učence od 1. do 9. razreda) 

• na kosilo od ___________ dalje, cena 2,82 (1.-5. razred), 2,97 (6.-9. razred) 

• na popoldansko malico od ___________ dalje, za učence v podaljšanem bivanju, cena 0,55 EUR 

    (za učence v podaljšanem bivanju) 

 

 Opomba; pri posameznem obroku vpišite datum začetka prejemanja obroka. 

    

Kot vlagatelj in plačnik 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.  

 

Obenem soglašam, da osnovna šola Škofije pri državnih organih, organih lokalne skupnosti, nosilcih javnih 

pooblastil lahko pridobi moje osebne podatke, katere potrebuje za izpolnjevanje obveznosti plačila šolske prehrane.  

  

Datum: ____________________   Podpis vlagatelja:__________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 

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 učenca in se  pri posameznem obroku zapiše 

datum začetka.  

 

Opomba: pravila šolske prehrane so objavljena na spletni strani šole.  

 

V skladu s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) se podatki zbirajo izključno za namen prijave in 

odjave na šolsko prehrano, obračun le te ter za dostop do Centralne evidence, ki omogoča vpogled v pravico 

posameznika do regresirane prehrane. Po izteku šolskega leta se prijave uničijo. 

 

      V. d. ravnateljice: Vlasta Urška Baraga 

 

Prijavnico oddajte v tajništvo šole ali razredniku (1.-5. razred)  


