
 

PRIJAVA UČENCA NA 
ŠOLSKO PREHRANO 

Ime in sedež šole 
OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE 
ZG. PIRNIČE 37B 
1215 MEDVODE 
 

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/učenko za šolsko leto 2021/2022    

  

□ na zajtrk  od ___________ dalje (ob 7.30 h) 

□ na malico  od __________ dalje (ob 9.55 h) 

□ na kosilo 1. r, 2. r od ___________ dalje  (od 12.00 h dalje)                              

    na kosilo 3. r, 4. r, 5. r  od ______________dalje                    

    na kosilo 6. r, 7. r, 8. r, 9. r  od ___________dalje                    

□ na popoldansko malico od ___________ dalje (1. r, 2. r, 3. r, 4., r in 5. r) 

 

    

 
 
 
OPOMBE: 
 
Izjavljam, da sem seznanjen: 

 

- z organizacijo šolske prehrane v 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 ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE: 
 
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.  



 
 
INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
  
Osnovna šola Pirniče bo osebne podatke obdelovala za namen organiziranja šolske prehrane na podlagi 

Zakona o šolski prehrani. Podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

(Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). 

 

Osnovna šola Pirniče bo hranila in varovala osebne podatke do poteka predpisanega roka hrambe v 

klasifikacijskem načrtu in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 

nepooblaščenim osebam. Osnovna šola Pirniče bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih 

podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni osnovne šole, pooblaščene 

osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri morebitnem pogodbenem obdelovalcu osnovne šole, osebe, ki 

izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. 

Osnovna šola Pirniče ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna. 

 

Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o ter na njegovega/njenega otroka, pravico 

seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do 

pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Rok hrambe: do konca šolskega leta 

2021/22.    

 


