ime in sedež šole
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1000 LJUBLJANA

NA ŠOLSKO PREHRANO
PODATKI O VLAGATELJU

□ mati □ oče □ druga oseba

ime in priimek

naslov

PODATKI O DIJAKU
ime in priimek

naslov

EMŠO

letnik in oddelek:

izobraževalni program (Prosim, označite izobraževalni program.)

gimnazija / klasična gimnazija
Prosim, da označite vrsto malice:

PRIJAVA
Prijavljam dijaka za šolsko leto 2021 /

2022
a) osnovna TOPLA malica
b) vegetarijanska hladna malica

□ na malico od

c) hladna malica brez svinjine

dalje

d) dieta: (navedite prosim, katera)__________________
(Obvezno prinesite zdravniško potrdilo.)

□ SOGLAŠAM,

□ NE SOGLAŠAM,

da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam.

OPOMBE:
Izjavljam, da sem seznanjen:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane;
- 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;
- z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano;
- da si v primeru zamude pri plačilu obveznosti šolske prehrane, ponudnik pridržuje pravico do
zamrznitve izdobave obrokov;
- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter načinom uveljavljanja subvencije;
- da podjetje K-NORMA, proizvodnja živil, d.o.o., kot ponudnik šolske prehrane, obdeluje potrebne osebne podatke
(ime, priimek, naslov, EMŠO, višina subvencije) za namen organizacije šolske prehrane in z njo povezanih procesov
ter izdajo položnic;
- in soglašam, da se položnice izdajajo v elektronski obliki in sicer na spodaj naveden elektronski naslov:
__________________________________________________________________________________
prosim vpišite elektronski naslov, kamor želite prejemati položnice (obvezno polje)
__________________________________________________________________________________
prosim vpišite kontaktni telefon (ne obvezno polje)
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- da je naveden elektronski naslov resničen in pravilen;
- strinjam se, da me lahko ponudnik šolske prehrane, v primeru potreb v povezavi z organizacijo šolske prehrane in z
njo povezanimi procesi (izdaja položnic, plačila, poračuni), kontaktira na navedeni elektronski naslov ali telefon;
- da je rok od prijave na malice do pričetka izvajanja storitve 3 delovni dnevi.

Datum:

Podpis vlagatelja:

DODATNA NAVODILA:

Izpolnjeno in podpisano prijavnico lahko oddate:
- v SPLETNO UČILNICO – velja za že vpisane dijake. Prijavnica mora biti kot .pdf in opremljena z imenom, priimkom in
razredom.
- preko SPLETNE POŠTE prehrana@gimnazija-poljane.com – velja za novo vpisane dijake;
- izjemoma se prijavnico pošlje po pošti na zgornji naslov šole.

V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj (starši, skrbniki, druge osebe) 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.
V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja dijaka in se pri posameznem obroku zapiše
datum začetka.
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