Osnovna šola Škofljica
Ime in sedež šole

PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO
PREHRANO

OŠ ŠKOFLJICA
KLANEC 5
1291 ŠKOFLJICA

PODATKI O VLAGATELJU

□ mati □ oče □ druga oseba

Ime in priimek

Naslov

DAVČNA ŠT.

PODATKI O UČENCU
Ime in priimek

EMŠO

Naslov

Razred
in oddelek

Izobraževalni program
OSNOVNOŠOLSKI

PRIJAVA
Prijavljam učenca (od šolskega leta 2020/21 do konca osnovnošolskega izobraževanja)
□ na malico od __________ dalje
□ na kosilo od ___________ dalje
Prijava se lahko kadarkoli prekliče z obrazcem »Preklic prijave«.
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.

Datum: ____________________
Podpis vlagatelja:_____________________________
_______________________________________________________________________________________________
Navodila
1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka,
DAVČNA ŠTEVILKA-potrebujemo jo v primeru neplačevanja zaradi sodne izterjave). 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.
3. NOVOSTI GLEDE PREJEMANJA IN PLAČEVANJA POLOŽNIC
 E-račun na e-naslov
Račun za plačila stroškov prehrane lahko prejmete po elektronski pošti preko UJP.
 E-račun v spletno banko
Starše, ki se prijavijo na prejemanje e-računov v spletno banko obveščamo, da lahko prejemajo e-račun le za vsakega otroka posebej.
Če želite združeno položnico, vam lahko izstavimo račun v papirni obliki, kjer se na računu enega od otrok izpiše združen strošek prehrane.
Dodatna navodila in obrazec za prijavo lahko prevzamete v računovodstvu šole.

Osnovna šola Škofljica

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
Spoštovani starši!
Pošiljamo vam obrazec Prijava na šolsko prehrano in prilagamo nekaj dodatnih pojasnil in napotkov.
- Prijava se izpolnjuje junija in bo veljala do konca osnovnošolskega izobraževanja. Prijava se lahko
kadarkoli prekliče z obrazcem »Preklic prijave«. Prav tako lahko z obrazcem »Prijava na šolsko
prehrano« na novo prijavite obroke kadarkoli med šolskim letom.
Cene obrokov so naslednje:
 MALICA (0,80 €),
 KOSILO od 1. do 3. razreda (2,20 €),
 KOSILO od 4. do 9. razreda (2,30 €),
 POPOLDANSKA MALICA je organizirana za učence podaljšanega bivanja, ki ostajajo v šoli
po 15. uri, in je BREZPLAČNA.
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Šole upoštevamo podatke iz veljavnih odločb o otroškem dodatku. Podatke pridobimo iz centralne evidence,
tako da odločb ni potrebno oddati v šoli. Je pa potrebna prijava na šolske obroke.
V kolikor je otrok odsoten od pouka, obrok pa ni odjavljen, starši plačate obrok v celoti.

DIETNA PREHRANA
Na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga starši osebno oddate organizatorici šolske prehrane, pripravljamo za
učence dietno prehrano. Zaželen je predhoden sestanek z organizatorico prehrane.
ODJAVA OBROKA ZARADI ODSOTNOSTI UČENCA
Starši odjavijo posamezni obrok za odsotnega učenca s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu
01/366-38-15, preko elektronske pošte prehrana@os-skofljica.si, preko spletnega obrazca na spletni strani
šole v zavihku prehrana, preko eAsistenta ali osebno pri organizatorki prehrane ali vodji kuhinje. Posamezni
obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure.
Več o šolski prehrani lahko preberete na naši spletni strani: http://www.os-skofljica.si/pravila-šolskeprehrane.

Hvala za razumevanje.
Roman Brunšek, ravnatelj

