
PRIJAVA UČENCA NA
ŠOLSKO PREHRANO

Ime in sedež šole
OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA
Kidričeva 36, 5000 NOVA GORICA

PODATKI O VLAGATELJU

Ime in priimek:

MATI OČE SKRBNIK

Naslov:

Izobraževalni program:Razred in oddelek:EMŠO

PODATKI O UČENCU 

Naslov:

OSNOVNA ŠOLA 

E-naslov:

PRIJAVA

Izjavljam, da sem seznanjen:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane 
(dostopno na http://w w w .os-franaerjavca.si/files/2019/07/Pravila-šolske-prehrane.pdf oziroma v tiskani obliki na sedežu zavoda),
- 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. 

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). 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. V rubriki "PRIJAVA" se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja učenca in se pri posameznem obroku zapiše 
datum začetka. 

na kosilo od _________ dalje
na popoldansko malico od _________ dalje

na malico od _________ dalje

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica na podlagi 3. točke 8. člena ter 1. in 7. točke 17. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1; Ur. l. RS, 
št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-K) zbira in obdeluje osebne podatke za potrebo prijave/odjave na šolsko prehrano in zaračunavanja plačila za 
šolsko prehrano staršem. Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica se zavezuje, da bo zbirala in obdelovala osebne podatke samo za zgoraj 
naveden namen. Osebni podatki se, skladno z ZVOP-1, zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili 
zbrani ali nadalje uporabljeni. S podpisom prijave učenca na šolsko prehrano ste seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate vpogled v vaše 
osebne podatke, zahtevate popravek osebnih podatkov, blokiranje, izbris ali omejitev uporabe na način, da zahtevo naslovite pisno na naslov 
Osnovna šola Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica.  Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, 
ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. 

Prijavljam učenca za šolsko leto 2022/2023:


