
 

PRIJAVA UČENCA NA 

ŠOLSKO PREHRANO 

Ime in sedež šole 

OSNOVNA ŠOLA  

NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK 

LOG 19, 1430 HRASTNIK 

 

 

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

 

 

Naslov 

 

PODATKI O UČENCU 
Ime in priimek 

 

 

Naslov 

 

EMŠO 
 

Razred 

in oddelek 

 

 

Izobraževalni program 

             

 

PRIJAVA  

 

Prijavljam učenca za šolsko leto 2020/2021  
  

 

□ na zajtrk od __________ dalje 

□ na malico od __________ dalje 

□ na kosilo od ___________ dalje 

 

    

OPOMBE:  

- Napišite ali bo učenec prejemal dietno prehrano in kakšno? ____________________________ 

- Po smernicah zdravega načina prehranjevanje se bodo ponujali obroki, ki bodo za vse učence 

enaki. Drugačne oziroma zdravstvenim razmeram prilagojene obroke bodo prejemali samo tisti 

učenci, katerih starši bodo priložili zdravniško potrdilo (POTRDILO O MEDICINSKO 

INDICIRANI DIETI ZA OTROKA, ki ga izda pediater).  

 

Izjavljam, da sem seznanjen: 

- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane (GLEJTE SPLETNO STRAN ŠOLE 

https://www.osnhr.si/prehrana/) 
- 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,  

- da je potrebno obrok tudi ponovno prijaviti pred prihodom učenca nazaj v šolo, 

- s pravico do subvencioniranja šolske prehrane ter  načinom uveljavljanja subvencije.  

 

PRIJAVE IN ODJAVE PREHRANE: pravočasna odjava je odjava do 9.00 ure zjutraj za naslednji dan 

(sporočanje pisno preko emaila: prehrana@osnhr.si, ustno na telefonski odzivnik 035642451, po faksu 

035642445, pisno razredniku ali v tajništvo šole) 

 

 

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 učenca in se  pri posameznem 

obroku zapiše datum začetka.  

 

OBRAZEC ČIMPREJ ODDAJTE V TAJNIŠTVO ŠOLE Z NAVADNO POŠTO ALI PO 

ELEKTRONSKI POŠTI (prehrana@osnhr.si). 

https://www.osnhr.si/prehrana/
mailto:prehrana@osnhr.si


 

OBVESTILO 

Spoštovani starši! 

Vaša odločitev glede prehrane začne veljati s 1. septembrom. Če ste si glede prehrane za vašega 

otroka pred začetkom šolskega leta premislili, morate spremembo sporočiti na odzivnik (035642451) 

ali preko maila (prehrana@osnhr.si). Če spremembe ne sporočite, bodo obroki zaračunani na osnovi 

te, z vaše strani že izpolnjene prijavnice na prehrano. 

Podpis staršev: ____________________________ 

Datum: _________________ 

Lepo vas pozdravljam, 

Arijana Radešič Opresnik, org. šolske prehrane 
 

 

https://mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=prehrana@osnhr.si

