
 
 

 
 

POGODBA O ŠOLSKI PREHRANI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 

Sklenjena med: 

 

Osnovno šolo Šentvid, Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana-Šentvid, ki jo zastopa 

ravnateljica šole Nada Paj (v nadaljevanju: šola) 

in  

staršem oz. zakonitim zastopnikom – plačnikom položnice (v primeru plačevanja preko 

trajnika mora biti naročnik in plačnik ista oseba) 

 

Priimek in ime 

naročnika (STARŠA) 

 

Naslov (ulica, kraj, 

pošta) 

 

Telefon  

Davčna številka  

EMŠO  

E-mail naslov  

  

Priimek in ime učenca/učenke  

Rojen/a  

Razred v šol. l. 2022/23  

 

1.člen 
Naročnik šolske prehrane do pisnega preklica naroča naslednje obroke. 

 

Vrsta obroka Cena v EUR Naročam (obkroži) 

ZAJTRK 1.08 € NE / DA od vključno_______________ 

DOPOLDANSKA MALICA 0,90 € NE / DA od vključno_______________ 

KOSILO  1., 2., 3. razred 3,16 € NE / DA od vključno_______________ 

KOSILO  4., 5., 6. razred 3,52 € NE / DA od vključno_______________ 

KOSILO  7., 8., 9. razred 3,86 € NE / DA od vključno_______________ 

POPOLDANSKA MALICA 1,32 € NE / DA od vključno_______________ 

 

 

 

 

                                                                                                                       OBRNI 



 
 

 
 

2.člen 
Šola bo učencu/ki v času pouka zagotavljala prehrano, na katero je naročen/a v normativno 

določeni in predpisani količini in kakovosti.  
 

3.člen 
Šola se zaveže, da bo vse storitve, opredeljene in dogovorjene v tej pogodbi, izvedla kvalitetno 

in z najnižjimi možnimi stroški ter naročnika neposredno ali preko predstavnikov v svetu 

staršev obveščala o morebitni spremembi cen.  

4.člen 
Naročnik se zavezuje da bo vse odjave in morebitne odsotnosti javil v šolo v skladu z Zakonom 

o šolski prehrani in Pravili o šolski prehrani Osnovne šole Šentvid, ki so objavljena na spletni 

strani šole.  

5.člen 
Če naročnik svojih obveznosti ne poravna pravočasno, mu šola pošlje opomin. V kolikor 

obveznosti niso poravnane v 8 dneh po prejemu opomina, se naročniku ukine šolska prehrana 

(razen šolske malice) do poravnave dolga, šola pa celotni finančni dolg, z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi, sodno izterja. 

6.člen 
Naročnik dovoljuje uporabo osebnih podatkov: matične in davčne številke, izključno v primeru 

realizacije izterjave dolga. Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke naročnika shranjeval 

in obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in izključno z 

namenom realizacije izterjave dolga, če bi do tega prišlo. 

7.člen 
Pogodba je sklenjena za šolsko leto 2022/2023. Veljati začne naslednji dan po podpisu. Vsaka 

pogodbena stranka prejme po en izvod pogodbe. 

8.člen 
Spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Ime in priimek:                                                   OŠ Šentvid: 

                                                                                                           ravnateljica 

_______________________________  Nada Paj 

 

Podpis naročnika: ____________________ 

 žig 

 

Ljubljana, _____________________ 


