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Izobraževalni program

POMEMBNO: PRIJAVITELJ PREHRANE JE HKRATI TUDI PLAČNIK PREHRANE IN BO ZANJO PREJEMAL
POLOŽNICO.
OBKROŽI:
A) POLOŽNICO želim prejemati po klasični pošti
B) POLOŽNICO želim prejemati po e-pošti (navedite svoj e-naslov) _________________________________________
C) plačilo preko TRAJNIKA (kasneje obvezno podpis soglasja)
Prosimo vas, da pred pričetkom novega šolskega leta preverite veljavnost odločbe za otroški dodatek Centra za
socialno delo. V kolikor vam odločba o otroškem dodatku poteče pred 01.09.2020, podajte novo vlogo za otroški
dodatek na CSD.
Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in so v skladu z
veljavno odločbo CSD uvrščeni največ v 5 DR (dohodkovni razred).
Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in so v skladu z veljavno
odločbo CSD uvrščeni največ v 3 DR (dohodkovni razred).
Odjavo prehrane za nekaj dni, je potrebno urediti za tekoči dan do 8.30 ure po telefonu ali osebno izključno v
tajništvu šole, preko šolske spletne strani www.sola-miklavz.si ali portala LoPolis www.lopolis.si - vstop z geslom in
uporabniškim imenom (oboje ste prejeli; če ga nimate in ga želite, javite to razredniku in ga boste prejeli). V kolikor
obrok ni odjavljen pravočasno, se zaračuna v celoti, tudi če je sicer obrok subvencioniran.
Skozi celo šolsko leto je mogoče prijaviti tudi izredno kosilo za tekoči dan in sicer do 10.30 ure, cena takega kosila
je 2,10 €.
Odjavo prehrane za dalj časa, uredite na obrazcu Preklic prijave na šolsko prehrano (obrazec je na spletni strani šole)
in ga podpisanega oddate izključno v tajništvu šole.
V mesecu septembru 2020, se bodo prijavnice iz meseca junija 2020 še posodabljale, glede na urnik.
Vsi osebni podatki, navedeni na Prijavnici na šolsko prehrano, se zbirajo in evidentirajo v skladu z Zakonom o šolski
prehrani, GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov v OŠ Miklavž na Dravskem polju in so namenjeni
izključno za vodenje evidenc in obdelavo podatkov v zvezi s šolsko prehrano.
PRIJAVA
Prijavljam učenca za šolsko leto 2020/21

na malico od _______________ dalje, vse delovne dni
--------------------------------------------------------------------------------------na kosilo od _______________ dalje, vse delovne dni ali
na kosilo od _______________ dalje, na posamezne delovne dni (obkroži) PO TO SR ČE PE

OPOMBE:

Izjavljam, da sem seznanjen:

- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane,
- z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, 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,
- z obvezno seznanitvijo šole o spremembi podatkov, navedenih v prijavi, najkasneje v 15 dneh.
Vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, so resnični, točni in popolni.
Za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.
Številka dokumenta:

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 z žigom.
2. V rubriki "PRIJAVA" se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca/učenko in se pri posameznem
obroku zapiše datum začetka.

