PRIJAVA DIJAKA/DIJAKINJE
NA ŠOLSKO PREHRANO

Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek

mati
Naslov

PODATKI O DIJAKU/DIJAKINJI
Ime in priimek

Naslov

EMŠO

Razred

na prehrano od __________________dalje.

SOGLAŠAM

OSNOVNI MENI

□

BREZMESNI MENI

□

VEGETARIJANSKI MENI

□

DIETNI MENI (samo z zdravniškim potrdilom)

□

MENI BREZ SVINJINE

□

MENI BREZ NAMAZA

□

MENI BREZ MAJONEZE

□

MENI BREZ ZELENJAVE

□

MENI BREZ RIB/MORSKE HRANE

□

MENI BREZ SIRA/MLEČNIH IZDELKOV

NE SOGLAŠAM

da se dijak/dijakinja lahko od posameznih
obrokov odjavlja sam.

TIP MENIJA
Dijaka/dijakinjo prijavljam na (ustrezno označite en tip menija):
□

druga oseba

Izobraževalni program

PRIJAVA
Prijavljam dijaka/dijakinjo za šolsko leto 2022/2023


oče

DNEVI OBROKOV
Obrok naročam za naslednje dni v tednu (ustrezno označite):
□

PONEDELJEK

□

TOREK

□

SREDA

□

ČETRTEK

□

PETEK

□

Drugo (npr. zaradi prakse)__________________________________________

POUK PRAKSE
Pouk prakse bo dijak/dijakinja opravljal/a (ustrezno označite):
□
□

v šoli
pri delodajalcu

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.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

Navodila:
V rubriko ˇPODATKI O VLAGATELJUˇ 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 vpišeta ime in sedež zavoda, obrazec pa v imenu vlagatelja podpiše
odgovorna oseba in ga opremi z žigom.
V rubriki ˇPRIJAVAˇ se zapiše datum začetka prijave dijaka/dijakinje na obrok.

Izpolni šola:
Prejeto dne: _________________________________
Prijava na prehrano z dne:______________________

