
 
     

  OŠ KAŠELJ 

POGODBA O NAROČILU ŠOLSKE PREHRANE  
 

ki jo skleneta : 
Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119 a, 1260 Ljubljana, matična št.: 3765229000, kot izvajalec, ki jo zastopa ravnatelj dr. 
Jernej Šoštar (v nadaljevanju: šola) 

 

in  

 

starši oz. zakoniti skrbniki (v nadaljevanju: naročnik)1 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

                                                                                              (ime in priimek očeta/skrbnika, naslov stalnega bivališča)  
 
EMŠO       ………..……………………………………,             DAVČNA ŠT. ………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

                                                                                              (ime in priimek matere/skrbnice, naslov stalnega bivališča)  
 
EMŠO       ………..……………………………………,             DAVČNA ŠT. ………………………………………………… 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
za učenca/ko …………………………………………………………………………………………….…,     razred …........... 

(ime in priimek učenca/ke, naslov stalnega bivališča) 
 

EMŠO:…………………………..……………………. 
 

Ali želite prejemati položnico v elektronski obliki? Ustrezno obkrožite!     DA / NE 
 

Elektronski naslov:  ……………………………………………………………………………………………………………. 
(izpolnite v primeru, če ste obkrožili DA) 

 

PLAČNIK:………………………………………………………………………………………………………………………… 
(navede se starša oz. skrbnika, ki bo poravnal znesek na položnici)2 

 
Mesečno plačilo preko trajnika lahko naročnik uredi v tajništvu šole. 
 

1. člen 
Naročnik šolske prehrane do preklica oziroma najavljene spremembe naroča naslednje prehranske obroke: 

 

 
OBROK 

ZAJTRK 
(za učence v 

jutranjem varstvu  od 
1. do 4. razreda) 

DOPOLDANSKA 
MALICA 

 

REDNO KOSILO 
(vse dni v tednu) 

OBČASNO KOSILO 
(le nekaj dni v tednu) 

POPOLDANSKA. MALICA 
(za učence, ki so vključeni v 

OPB) 

 
izbrano 

obkrožite 
 
 

DA     NE DA     NE DA     NE 

ponedeljek 

DA     NE 

torek 

sreda 

četrtek 

petek 

CENA 0,55 € 0,80 € 
2,90 € (1.–3. r.) 
3,10 € (4.–9. r.) 

3,00 € (1.–3. r.) 
3,20 € (4.–9. r.) 

0,70 € 

 
 

2. člen 
Šola  bo učencu/ki nudila prehrano v času, določenem s programom dela šole, v normativno določeni in predpisani količini ter 
kakovosti. 

 

Naročnik prehrane se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške. V primeru zamude pri plačilu bo plačal tudi  
zakonske zamudne obresti od dneva nastanka dolžnikove zamude (valuta po izdanem računu) do dneva plačila.  

Naročnik prehrane se obvezuje, da bo plačal tudi stroške opomina. 

 
 
 

                                                 
1 Starši otroka dajejo izredno soglasje za obdelavo, urejanje in hranjenje svojih osebnih podatkov za čas, za katerega je šola do njih upravičena. Osebni podatki so varovani skladno z 
določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in skladno z določili Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 
2 Oba starša sta sicer solidarno (solidarna dolžnika) zavezana za poravnavo obveznosti iz te pogodbe.  Na mesto plačnika naj se navede tistega, na katerega želita, da se glasi 
položnica.  



 
     

  OŠ KAŠELJ 

Šola  bo: 
- obračun prehrane pripravljala mesečno in denarne položnice izročila učencem, poslala po pošti ali na elektronski 

naslov plačnika oziroma na naslov starša/zakonitega zastopnika učenca/ke, 
- nudila prehrano učencu/ki po prejetem naročilu in podpisu te pogodbe, 
- tedensko objavljala jedilnike, ki bodo objavljeni na javnem mestu v šoli in na šolski spletni strani, 
- vodila evidenco naročenih in prevzetih obrokov. 

 

3. člen 
Oddano prijavo lahko starši kadarkoli prekličejo po elektronski pošti na e-naslov: prehrana@oskaselj.si   
Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Stalna odjava velja z začetkom prihodnjega meseca 
po prejemu pisne odjave. 
 

Izpolnjeno pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo v tajništvo šole, organizatorju šolske prehrane ali po elektronski 
pošti na elektronski naslov šole (z elektronskim podpisom).  
 

4. člen 
Naročniki lahko do 8.00 ure zjutraj odjavite učenca/ko od posameznih obrokov pri poslovni sekretarki (tel.: 01-528 36 59) ali po 
e-pošti: prehrana@oskaselj.si, če bo učenec/ka odsoten/a zaradi bolezni, tekmovanj ali nastopov, ki niso v domeni šole. 
Naročnik je dolžan sporočiti predvideno trajanje odsotnosti oziroma odjave obrokov. Če je učenec/ka v šoli prisoten, odjava 
obrokov istega dne zanj ni možna. 
 

Odjava od posameznih obrokov se upošteva prvi naslednji delovni dan od prejema odjave. 
 

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v celoti.  
 

5. člen  
 

Splošno in dodatno subvencijo ureja pristojni Center za socialno delo in ne šola. 
 

6. člen 
 

V primeru, da naročnik ne bo poravnal obveznosti šolske prehrane tudi po poslanem opominu, bo šola  sprožila sodni postopek 
izterjave, učencu/ki, pa bo začasno onemogočila prejemanje ekonomskega programa šolske prehrane (zajtrk, kosilo, 
popoldanska malica) do povračila obveznosti. 
 

7.člen 
 

Šola si pridružuje pravico do spremembe cene zajtrka, kosila in popoldanske malice, če se bodo spremenile cene za živila 
skladno z indeksom cen življenjskih potrebščin. Pogodbeni stranki novo ceno urejata z aneksom k tej pogodbi. Če naročnik 
aneksa k pogodbi ne podpiše, odstopa od pogodbe. 
 

8. člen 
 

Naročnik se zavezuje, da šoli  takoj  sporoči vsako spremembo prebivališča.   
 

Šola uporablja osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o 
varstvu osebnih podatkov (GDPR) izključno za namene te pogodbe oziroma za sodno realizacijo obveznosti naročnika po tej 
pogodbi, s čimer naročnik soglaša. Šola se zavezuje, da bo osebne podatke naročnika hranila in varovala na primeren način, 
tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam. Ko pogodba poteče, bo šola  
osebne podatke naročnika uničila. 
 

9. člen 
Pogodba začne veljati in je sklenjena naslednji dan po podpisu naročnika in vročitvi izvajalcu ter velja za tekoče šolsko leto ter 
vsa naslednja do pisnega preklica oz. dokončanja šolanja učenca/ke naročnika na OŠ Kašelj.  
 

Spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod te pogodbe. 
 

Podpis izvajalca:      
              

Dr. Jernej Šoštar,                                                                                                     Podpis očeta/skrbnika: 
ravnatelj                                                                                                         

                                                                ….........................................................                                                                                                                             
….............................................                                                                                                                                           
                                                                                                                                 Podpis matere/skrbnice:              
                                                                                                                        
                                                                                                                      ……...………………………………… 
Kašelj,  2. 9. 2019                                                              Kraj, datum: 
 

                    …………………………………………… 


