PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO IN PODALJŠANO BIVANJE
UČENEC ime in priimek ________________________, razred _____, bo v
šolskem letu _____ od dne ________ prijavljen na:
pon

tor

sre

čet

pet

jutranje varstvo
jutranje varstvo in zajtrk* 0,55 EUR
šolska malica* 0,80 EUR
kosilo* 2,85 EUR
podaljšano bivanje in kosilo* 2.85 EUR
popoldanska malica* v podaljšanem bivanju 0,45 EUR
za učence ki ostanejo v podaljšanem bivanje po 15. uri
(ustrezno označite)

Podpisani plačnik stroškov (starš, skrbnik)_____________________________________________,
rojen/a ____________, naslov_____________________________________, DŠ________________,
EMŠO__________________________________, se strinjam, da mi šola zaračuna stroške
prehrane za zgoraj prijavljenega otroka. V primeru, da kosila za pretekli mesec niso plačana,
prijava za naslednji mesec do plačila ni možna. Na položnici bodo poleg prehrane zaračunani
stroški ekskurzij, ogledov, vstopnin, prevozov, taborov, športnih dni in drugih dejavnosti.
Stroške prehrane in storitev je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.
ODJAVA PREHRANE ZA NASLEDNJI DAN NA EMAIL: prehrana@sfpkr.si ali
odjava.prehrane@sfpkr.si in v eAsistentu do 8.00 zjutraj. Kasnejših odjav ne bomo
upoštevali.
Ali želite prejemati položnice po elektronski pošti?

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

Položnico vam bomo posredovali na elektronski naslov, ki ste ga navedli v eAsistentu.
Starši, ki želite združitev stroškov za svoje otroke na eni položnici, navedite:
ime otroka
ime otroka
ime otroka

razred
razred
razred

Starši, ki bi želeli prejemati položnice v obliki e-računa, naredite prijavo preko vašega bančnega
programa (Klik, BankaNET, ABanet…). Šola vam bo po prejemu prijave preko UJPnet-a začela
pošiljati položnice v elektronski obliki.
Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo
upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji
na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico
in kosilo. Oddajanje vlog zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem
dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. tekočega leta
Datum, ______________ Podpis starša-plačnika položnice______________________________.
*Za morebitne zdravstvene diete se dogovorite z vodjo šolske prehrane.
Obrazec oddajte razredniku ali v knjigovodstvu.
Tel.: (04) 20 10 340 fax: (04) 20 10 341 EZR 01252-6030657670 ID SI94256454
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