PRIJAVA DIJAKA NA
ŠOLSKO PREHRANO

Ime in sedež šole
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA
Stjenkova ulica 3, 6210 SEŽANA

PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek:
Davčna št.: _______________

Naslov:

PODATKI O DIJAKU
Ime in priimek:

Naslov:

EMŠO

Oddelek in letnik:

MATI

OČE

SKRBNIK

Izobraževalni program:

PRIJAVA
Prijavljam dijaka za šolsko leto 2022/ 2023
na malico od _________ dalje
(v kolikor datum ni izpolnjen, se smatra, da je dijak prijavljen na malico s 1. dnem naslednjega meseca po oddaji prijavnice)

Spodnjo rubriko se izpolni le za dijaka:
SOGLAŠAM,

NE SOGLAŠAM,

da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam.

S podpisom potrjujem prijavo dijaka na šolsko malico in izjavljam, da sem seznanjen:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
- z določbo 9. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane, plačati prispevek za šolsko prehrano,
pravočasno odjaviti posamezen obrok, plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako
spremembo podatkov, navedenih v prijavi,
- s pravico do šolske prehrane ter načinom in postopkom uveljavljanja subvencije
- 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:
1. V prvo rubriko "PODATKI O VLAGATELJU" vlagatelj vpiše svoje ime in priimek ter naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) in davčno številko.
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 zavoda,
obrazec pa v imenu vlagatelja podpiše odgovorna oseba in ga opremi z žigom.
2. Če želi vlagatelj plačevati prispevek za malico preko trajnika, naj to uredi v računovodstvu šole. Izpolnjen obrazec (na spletni strani šole pod rubriko
''O šoli / Obrazci in ceniki'') lahko vlagatelj odda osebno v računovodstvu šole oz. po pošti.
3. PROSIMO, DA IZPOLNJEN OBRAZEC ODDATE OSEBNO V TAJNIŠTVU ALI RAČUNOVODSTVU ŠOLE OZ. PO POŠTI NA ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA
STJENKOVA ULICA 3, 6210 SEŽANA DO 24.06.2022.

4. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS Ur.l. RS št. 62/2010 z nadaljnimi spremembami) se subvencijo
za dijaško prehrano ureja na Centru za socialno delo. Polna cena malice brez subvencije je 2,73 eur.

