
 Občini Dolina 
Urad za izobrazbo in šolske storitve 
Dolina, 270 
34018 S. Dorligo / Dolina (TS) 

 
 

PROŠNJA ZA KORISTENJE STORITVE ŠOLSKIH KOSIL V Š.L. 2012-13 
 

Opomba: vročiti občinskemu Uradu za izobrazbo v roku do 31.05.2012. 

 

PODPISANI/A  (oskrbnik/ca otroka): 

PRIIMEK ___________________________________     IME _________________________________ , 

s stalnim bivališčem v ____________________  v ulici ________________________________ št. ______  

poštna št. ____________ , davčna številka   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel.dom ____________________ prenosni tel. ____________________ e-pošta ____________________ 

 

PROSIM 
za vpis k občinski storitvi šolskih kosil mladoletnika/ce: 

 
PRIIMEK __________________________________ IME ____________________________________ , 

rojene/ga v __________________________________ Pokr. __________  dne _____________________ , 

bivajoče/ga v ______________________________________________________ Pokr. ______________ 

v ulici ____________________________________________ št. _________ poštna št. ______________ , 

ki bo v š.l. 2012/2013 obiskoval/a _________ razred vrtca/osnovne/nižje srednje šole 

_____________________________ , 

izjavljam 

da se sledeči otroci iz moje anagrafske družine poslužujejo službe šolskih kosil v sledečih šolskih poslopjih v občini Dolina: 

 

Ime in Priimek Sedež šole 
(navesti ime šole in razred) 

  

  

  
 
V ta namen podpisani/a, v celoti seznanjen/a s kaznimi, ki jih predvideva Kazenski Zakonik in Posebni 
Zakoni v slučaju lažnih izjav in izkazovanja ter uporabe lažnih aktov ali aktov, ki vsebujejo podatke, ki ne 
odgovarjajo več resnici (76. čl. O.P.R. 445/2000),  

 
IZJAVLJAM, da sem seznanjen, da 

• je pričujoča prošnja veljavna samo za š.l. 2012/2013; 



• storitev šolskih kosil spada med storitve na individualno prošnjo, s plačilom odgovarjajoče pristojbine s 
strani uporabnikov. Razčlenitev pristojbin, odobrena s sklepom občinskega odbora št. 201/g z 
dne.7/12/2009, je sledeča: 

- 1 otrok, ki se poslužuje storitve v teku šolskega leta: € 3,99/obrok; 
- 2 otroka, ki se poslužujeta storitve: € 3,30/obrok za vsakega otroka; 
- 3 otroci, ki se poslužujejo storitve: € 2,84/obrok za vsakega otroka; 
- Oprostitev od četrtega otroka dalje, ki se v teku leta poslužuje/jo storitve šolskih kosil. 

• Poštne položnice s plačili za storitev šolskih kosil, ki jih bo izpolnil Urad za izobrazbo in šolske storitve z 
imenom, vsoto in rokom za izvršitev plačila, bodo razdeljene otrokom v vrtcih, osnovnih in srednjih 
šolah. Občina si pridržuje pravico, da lahko uvede spremembe v zvezi z načini plačevanje storitve, tudi v 
teku leta. 

• Vplačilo se bo lahko izvedlo samo na poštni tekoči račun 12199345 ali na bančni tekoči račun IBAN IT23 
U 08928 36491 010000026589 Ustanove, oziroma na blagajni občinske zakladnice pri Zadružni kraški banki 
– Podružnica Dolina (Obrtna cona, 507/13), z navedbo sledečega vzroka: MESEC PLAČILA 
STORITVE OBČINSKIH KOSIL v Š.L. 2012-13 z IMENOM in PRIIMKOM OTROKA. 

 

NAVAJAM  
(prekrižajte polje po potrebi)  

� morebitne alergije oz. občutljivosti otroka na določene prehrambene izdelke, ki lahko vplivajo na 
koristenje storitve, s priložitvijo ustreznega zdravstvenega potrdila: 

__________________________________________________________________ 

 
SE OBVEZUJEM,  

• da bom pravočasno javil občinskemu Uradu za šole vsako spremembo v zvezi z zgoraj navedenimi 
podatki (podatki o bivališču, šola/razred, ki jo/ga otrok obiskuje, morebitni bratje/sestre, ki koristijo 
storitev itd.) in tako oprostil Občinsko upravo odgovornosti, ki bi lahko nastale v primeru, da bi 
podpisani/a pisno ne javil/a morebitnih sprememb. 

 

Datum  _______________                                         Podpis  _____________________________________ 

Opomba.: PRILOŽITI  FOTOKOPIJO VELJAVNEGA OSEBNEGA DOKUMENTA IZJAVITELJA. 
 

 

- o - 

 
Obvestilo v smislu 13. člena Zd.O. št. 196 z dne 30-06-2003.  Zaščita osebnih podatkov. 

Zgoraj omenjeni podatki in podatki, ki so navedeni v priloženi dokumentaciji, so potrebni na podlagi veljavnih zakonskih 
določil za vložitev zadevne prošnje in bodo obdelani, tudi v informacijski obliki, samo v ta namen. Predložitev podatkov je obvezna 
za pravilno izvajanje postopka in brez vseh podatkov se postopek ne začne. Za podatke je odgovorna Občina Dolina, odgovorna 
oseba za postopek pa je Odgovorni O.P. Izobraževanje in šolske storitve, dr. Igor Giacomini.  

Podatke bodo obdelali uslužbenci omenjene storitve, sporočeni pa bodo tudi osebkom, ki bodo upravljali storitev, in morebiti 
drugim ustanovam in/ali javnim osebam za izpolnitve in obveze predvidene po zakonu, v mejah ki jih le-ta določa in v spoštovanju 
splošnih načel prozornosti, korektnosti in zadržanosti. Podpisnik ima pravico, da se poslužuje določil 7. člena Zd.O. št. 196/2003 
(sprememba, posodabljanje, izbris podatkov, itd.). 
 

Datum  _______________                                    Podpis  _____________________________________ 


