
 

PRIJAVA UČENCA NA 

DNEVNO KOSILO 

Ime in sedež šole 

 

OSNOVNA ŠOLA POLZELA 

ŠOLSKA ULICA 3 

3313 POLZELA 
 

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 2021/22   
  

□ na dnevno kosilo  (2,60 eur) od ___________dalje (označite dan koriščenja)        □ PONEDELJEK 

     □ TOREK 

     □ SREDA 

     □ ČETRTEK 

     □ PETEK 

    

 

 

Vaša kontaktna telefonska številka: ____________________________________________________________ 

 

 

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; 

- da bom vsako spremembo naročenih obrokov določil z novo pogodbo, ki jo bom dostavil v računovodstvo 

šole.  

 

 

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 s žigom. 

 

2. V rubriki »PRIJAVA« se s križcem označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca, in se  pri posameznem obroku zapiše datum začetka prejemanja obroka hrane.  

 

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, 

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 ali tajništvu šole. 

 


