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PRIJAVA UČENCA 

NA ŠOLSKO PREHRANO 
 

Ime in sedež šole 

OŠ TABOR LOGATEC 

Tržaška cesta 150, 1370 Logatec 

PODATKI O VLAGATELJU □ mati   □ oče   □ druga oseba 
 Naslov 

 
Davčna številka 

 

PODATKI O UČENCU 
Ime in priimek 

 
Naslov 

 
EMŠO Razred in oddelek 

(v šolskem letu 2019/20) 

 

Izobraževalni program 

 

Osnovnošolsko izobraževanje 
 

 

PRIJAVA  

 

Prijavljam učenca za šolsko leto 2020/2021   

  

 □ na zajtrk od ___________ dalje 

 □ na malico od __________ dalje 

 □ na redno kosilo od ___________ dalje 

 □ na občasno kosilo od___________dalje 

 □ na popoldansko malico od ___________ dalje 
 

OPOMBE: 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti vašega otroka, ste starši dolžni odjaviti otroka od prehrane.  

V primeru, da obrokov (malica in kosilo)  ne odjavite, boste za dneve odsotnosti morali plačali polno ceno, 

čeprav imate prehrano subvencionirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  

Odjava mora biti podana do 8. ure zjutraj za subvencionirane obroke. 

 

Učenec se lahko sam odjavlja od posameznih obrokov le  s pisnim soglasjem staršev. 

Izjavljam, da sem seznanjen: 

- z organizacijo šolske prehrane na 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 

Določeni podatki so že vpisani zato te podatke samo preverite in ustrezno popravite 

1. V rubriko »PODATKI O VLAGATELJU« vlagatelj vpiše svoje ime in priimek, davčno številko 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.   
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POGODBA O PLAČILU PREHRANE IN OSTALIH STORITEV 

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

Pogodba se sklene med: 

Osnovno šolo Tabor Logatec, Tržaška c. 150, 1370 Logatec, kot izvajalcem in ponudnikom šolske prehrane in ostalih šolskih 

dejavnosti, ki jo zastopa ravnateljica Miša Stržinar in  

naročnikom šolske prehrane, ki je podpisal prijavo na šolsko prehrano za šolsko leto 2020/2021. S svojim podpisom prijavnega 

obrazca se naročnik zavezuje k plačilu šolske prehrane in ostalih storitev v šolskem letu 2020/2021. 
 

1. člen 

Starši oziroma skrbniki  (naročniki) naročamo, da izvajalec za našega otroka – učenca v šolskem letu 2020/2021 zagotavlja šolsko 

prehrano in izvede posamezne aktivnosti, ki izhajajo iz obveznega dela vzgojno-izobraževalnega programa devetletne osnovne šole in 

druge aktivnosti, določene za posamezen razred v Letnem delovnem načrtu šole in dejavnosti, za katere se starši dogovorijo, da se 

izvedejo kot nadstandardna storitev. 
2. člen 

Izvajalec bo učencu/ki zagotavljal prehrano v času, ki je skladen s  programom dela šole, in sicer v normativno določeni in predpisani 

količini in kakovosti ter po ceni, ki jo je potrdil Svet šole.  

Izvajalec bo:  

▪ obračun prehrane pripravljal mesečno ter račun in položnico izročil učencu preko razrednika, osebno ali preko spletne banke 

oziroma trajnika, 

▪ zagotovil prehrano učencu/ki naslednji šolski dan po prejetem naročilu in podpisu te  pogodbe, 

▪ mesečno objavljal jedilnike, ki bodo izobešeni na javnem mestu v šoli in na spletnih straneh šole 

▪ vodil evidenco naročenih in odpovedanih obrokov.  

Pripombe, predloge in mnenja v zvezi s prehrano lahko naročnik posreduje organizatorju šolske prehrane Aleksandri Krma. 

 

3. člen 

Naročnik se obvezuje, da: 

▪ bo on in njegov otrok, ki bo prejemnik šolske prehrane, ravnal v skladu s Pravili šolske prehrane, 

▪ bo sproti in pravočasno plačeval položnice - račune za stroške prehrane in stroške posamezne aktivnosti oziroma dejavnosti, 

▪ bo pravočasno odjavil posamezni obrok šolske prehrane v skladu s Pravili šolske prehrane, 

▪ bo plačal polno ceno obroka oziroma strošek aktivnosti oziroma dejavnosti, če obroka oziroma udeležbe ne bo pravočasno odjavil. 

 

4. člen 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši odjavijo 

prehrano v tajništvu šole, izključno po elektronski pošti ali telefonu ali preko spletne aplikacije. Če je bila odjava prehrane podana do 8:00 

ure oz. preko spletne aplikacije do 7:30 ure velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. 

V primeru, da ima otrok subvencionirano malico, odjava zaradi bolezni velja za isti dan, če je odjavljena do 8. ure. Odjava prehrane za 

nazaj ni mogoča.  

 

5. člen 

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da naročilo velja z dnem prijave na prehrano do zaključka pouka v šolskem letu, če naročnik do 

zadnjega šolskega dne v mesecu pisno s podpisom ne sporoči spremembe.  

 

6. člen 

Naročnik  se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške.  

Če naročnik ne bo poravnal obveznosti šolske prehrane tudi po osmih dneh od prejetega  2.  pisnega opomina, bo izvajalec učencu/ki 

ukinil prehrano (razen dopoldanske malice), nastali finančni dolg pa sodno izterjal.  

 

DNEVNI DEJAVNOSTI, ŠOLA V NARAVI, PLAVALNI TEČAJ, IZBIRNI PREDMETI, TABORI 

7. člen 

Izvajalec bo mesečno (za pretekli mesec) pripravljal obračun opravljenih aktivnosti v zvezi z dnevi dejavnosti, šolo v  naravi, 

plavalnimi tečaji in drugimi dejavnostmi, ki se izvajajo v skladu z Letnim delovnim načrtom za posamezno šolsko leto. Izvajalec 

se zaveže, da bo vse storitve, opredeljene in dogovorjene v tej pogodbi, izvedel kvalitetno, z najnižjimi možnimi stroški in v 

skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi. S pripombami, predlogi in mnenji za izvedbo obveznega, razširjenega in 

nadstandardnega programa se lahko obrne na ravnateljico. 

 

8. člen 

Ta pogodba je sklenjena za šolsko leto 2020/2021 in začne veljati naslednji dan po podpisu obeh pogodbenih strank in vročitvi izvajalcu 

(preko učenca, osebno, po pošti). Vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod te pogodbe. 

 

9. člen 

Stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore rešiti po mirni poti, v nasprotnem primeru je za spore pristojno sodišče glede na naslov 

naročnika in dolžnika. 

 

Podpis izvajalca:         Čitljiv podpis naročnika: 

Miša Stržinar, ravnateljica 

 

                                                                                                                                                                  ___________________________ 

Logatec,  

 

Podpisano pogodbo vrnite razredniku do  . 


