
 

PRIJAVA DIJAKA  

NA ŠOLSKO PREHRANO 

Ime in sedež šole 

GIMNAZIJA VIČ 

Tržaška 72 

Ljubljana 

PODATKI O VLAGATELJU □ mati   □ oče   □ druga oseba 
Ime in priimek 

 

 

Naslov 

 

PODATKI O DIJAKU 
Ime in priimek 

 

 

Naslov 

 

EMŠO 
 

Letnik in oddelek 

 
Izobraževalni program 

 

gimnazija 
             

 

PRIJAVA  

Dijaka za šolsko leto 2022/2023  prijavljam na   (ustrezno označite) 

 

□ ZAJTRK (cena v šol.letu 2021/22 2,20 € *)  

 

□ VELIKO NAVADNO MALICO  (možnost subvencije ob doplačilu; cena v šol.letu 2021/22 2,96 € *) 

□ NAVADNO MALICO  (možnost subvencije; cena v šol.letu 2021/22 2,73 € *) 

□ VEGETARIJANSKO MALICO Z OBČASNO RIBO, PERUTNINO (možnost subv.; cena v šol.l. 2021/22 2,73 € *) 

□ VEGETARIJANSKO MALICO  (možnost subvencije; cena v šol.letu 2021/22 2,73 € *) 

□ SADNO-ZELENJAVNO MALICO  (možnost subvencije; cena v šol.letu 2021/22 2,73 € *) 

□ DIETNO MALICO (s priloženim zdravniškim potrdilom)  (možnost subvencije; cena v šol.letu 2021/22 2,73 € *) 

 

□ NAVADNO KOSILO                  (cena v šol.letu 2021/22 3,40 € *)        ob    □ PON □ TOR □ SRE □ ČET □ PET 

□ VEGETARIJANSKO KOSILO (cena v šol.letu 2021/22 3,40 € *)          ob    □ PON □ TOR □ SRE □ ČET □ PET 

 

 

     

□ SOGLAŠAM,                                           □  NE SOGLAŠAM, 

 

            da se dijak lahko od posameznih obrokov odjavlja sam. 
    * Cene šolskih obrokov se bodo predvidoma povišale. Cenik bo znan pred začetkom šolskega leta 2022/23. 
 

OPOMBE: 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

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 s žigom.  

 

2. V rubriki »PRIJAVA« se označi vrsto obroka, na katero vlagatelj prijavlja dijaka. 


