
 

PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO 

PREHRANO št. 6002-1/2021-2 

Ime in sedež šole 

 

OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI 

MOST NA SOČI 18a,  5216 MOST NA SOČI 

 

PODATKI O VLAGATELJU □ mati   □ oče   □ druga oseba 
Ime in priimek 

 

 

Naslov 

 

PODATKI O UČENCU 
Ime in priimek 

 

 

Naslov 

 

EMŠO 
 

Razred 

in oddelek 

 

 

Izobraževalni program 

 

OSNOVNOŠOLSKI              

 

PRIJAVA  

 

Prijavljam učenca za šolsko leto 2021/2022:    
  

□ na malico od __________ dalje 

□ na kosilo od ___________ dalje 

 

 

OPOMBE: 

 

 

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 

ter da: 

- so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni, 

- za svojo izjavo prevzemam vso materialno škodo in kazensko odgovornost. 

 

 

Datum: ____________________   Podpis vlagatelja:__________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE: 

 

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 razred in oddelek morate vpisati RAZRED, KI GA BO UČENEC OBISKOVAL V 

NASLEDNJEM ŠOLSKEM LETU. 

 

3. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se  pri posameznem 

obroku zapiše datum začetka.  

POMEMBNO: V prijavi navedite samo obroke, za katere gotovo veste datum začetka. V primeru, da 

datuma začetka še ne veste, naročite obrok z novo prijavo takrat, ko boste vedeli točen datum. 


