
PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO  Ime in sedež šole  

PODATKI O VLAGATELJU  □ mati    □ oče    □ druga oseba  

Ime in priimek  

  

Naslov  

PODATKI O DIJAKU    

Ime in priimek  

  

Naslov  

EMŠO DIJAKA  Letnik in oddelek  Ime izobraževalnega programa   

                          

    

PRIJAVA  

Prijavljam dijaka na šolsko malico za šolsko leto 2018/2019. Cena malice je 2,42 evrov.  

  

□ PRIJAVLJAM DIJAKA NA ŠOLSKO MALICO od _________ dalje  

  

                               □ SOGLAŠAM                                          □ NE SOGLAŠAM  

da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam.  

Izjavljam, da sem seznanjen:  

- z organizacijo in pravili šolske prehrane na šoli,  

- z odločbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano,  

- z odločbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati vsa 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:  
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