
Mariborska 125, 3000 Celje, SLOVENIJA OSNOVNA ŠOLA HUDINJA 

Od vsakega učenca, ki se bo vpisal na našo šolo, pričakujemo, da bo kar najbolje izkoristil svoje sposobnosti. Prepričani smo, da upravičeno. 

Smo šola kvalitetnega pouka, številnih uspešnih obšolskih ter prostočasnih aktivnosti in urejenega, za učenje spodbudnega okolja. 
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POGODBA O ZAGOTAVLJANJU ŠOLSKE PREHRANE 2018/19

za učenca(-ko) __________________________________________ , _______________ 
  (priimek in ime)                                                  (razred) 

Pogodba se sklene 

med Osnovno šolo Hudinja, Mariborska 125, 3000 Celje, 

kot izvajalcem in ponudnikom šolske prehrane, ki jo zastopa Jože Berk, ravnatelj (v nadaljnjem besedilu izvajalec in ponudnik), in  
naročnikom in plačnikom ______________________________________________________________________________, 

      (ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika učenca(-ke), v nadaljnjem besedilu naročnik in plačnik) 

___________________________________________________________________________________________________. 
    (natančen naslov, telefonska številka) 

1. člen
Naročnik in plačnik šolske prehrane do pisnega preklica naroča naslednje obroke prehrane (prosimo, da ustrezno 
obkrožite): 

Obrok Zajtrk 
(samo za učence 1. razreda v JV) 

Malica Kosilo 

Naročeni obroki DA  NE DA  NE DA  NE 

Cena obroka 0,60 € 0,80 € 
Od 1. do 5. razreda: 2,20 € 
Od 6. do 9. razreda: 2,46 € 

Naročnik in plačnik bo šolsko prehrano plačeval (prosimo obkrožite): 

UPN PLAČILNI NALOG TRAJNIK 

Plačilo preko trajnika lahko uredite v računovodstvu šole. 
Plačilo z UPN nalogom lahko brez provizije plačate na mestni blagajni Mestne občine Celje. 
Uradne ure mestne blagajne:  - ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 14.30;  

- sreda od 8.00 do 16.30;  
- petek od 8.00 do 12.30. 

2. člen
Izvajalec in ponudnik bo učencu(-ki) zagotavljal prehrano v času, določenem s programom dela šole, in sicer v normativno 
določeni in predpisani količini in kakovosti ter po ceni, ki jo je potrdil Svet šole. Cene prehrane (obrokov) se usklajujejo 
vsake tri mesece glede na rast drobnoprodajnih cen v RS. 

Izvajalec in ponudnik bo: 

 obračun prehrane pripravljal mesečno in izročil položnice učencem;

 zagotovil prehrano učencu(-ki) naslednji šolski dan po prejetem naročilu in podpisu pogodbe;

 tedensko objavljal jedilnike na spletni strani šole in na oglasni deski pri jedilnici;

 vodil evidenco naročenih in prevzetih obrokov.

Naročnik in plačnik prehrane se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške prehranjevanja. 
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3. člen
Naročnik in plačnik lahko naročene obroke prehrane odpove do osme ure zjutraj za tekoči dan oziroma za naslednje dni, 
če bo učenec(-ka) odsoten(-na) od šolskega dela iz opravičljivih razlogov. Prepozno odpovedani obroki ali sploh 
neodpovedani se ne odštevajo in jih mora naročnik v celoti poravnati (tudi če je opravičen do brezplačne malice oziroma 
kosila). 

Naročene obroke lahko prekličete: 
a) po telefonu: 03/4285511,
b) po elektronski pošti: tajnistvo@hudinja.si
c) na šolski spletni strani: https://www.hudinja.si

Odjava se upošteva pri obračunu naslednji mesec. 

4. člen
Izvajalec in naročnik se dogovorita, da pogodba velja najmanj za obdobje enega meseca in se avtomatično podaljša v 
naslednji mesec, če naročnik do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu pisno ne sporoči spremembe. Enako velja pri 
odpovedi te pogodbe.  Pogodba v vsakem primeru preneha veljati s koncem šolskega leta 2018/2019. 

5. člen
Subvencijo šolske prehrane ureja Center za socialno delo na osnovi vloge o otroškem dodatku. Izvajalec bo dodeljeno 
subvencijo, ki nam jo sporoči MDDSZ v centralni evidenci, upošteval pri pripravi obračuna prehrane za posamezni mesec. 
Naročnik in plačnik je dolžan poravnati razliko med odobreno subvencijo in polno ceno prehrane (naročenih obrokov). 
Naročnik in plačnik, ki je zaprosil za prehrano, mora poravnati vse stroške v dogovorjenih rokih plačila. 

6. člen
Če naročnik in plačnik ne bo poravnal obveznosti, izhajajočih iz naročila šolske prehrane, tudi po prejemu opomina, bo 
vabljen v šolsko svetovalno službo na razgovor, kjer se bomo dogovorili o možnostih plačila (dolžniku se lahko ponudi 
zamik plačila oziroma plačilo na obroke). V skrajnem primeru bo izvajalec učencu(-ki) ukinil prehrano (razen obroka 
malice), dolg pa sodno izterjal. Učenec ne bo mogel prejemati kosila, dokler dolg ne bo poravnan. 

7. člen
Pripombe in predloge v zvezi s prehrano sprejema vodja šolske prehrane, ga. Andreja Škorjanc Gril. 

8. člen
Izvajalec zagotavlja dietno prehrano učencem na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga naročnik in plačnik predloži vodji 
šolske prehrane in z njo uredi vse podrobnosti. 

9. člen
Pogodba začne veljati naslednji dan po podpisu naročnika in plačnika in vročitvi izvajalcu (preko učenca, osebno, po pošti). 

10. člen
Spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče v Celju. 

11. člen
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en podpisan izvod. 

Podpis izvajalca in ponudnika: Podpis naročnika in plačnika: 

_______________________ _______________________ 
Jože Berk, ravnatelj 

Celje, 31. 8. 2018    Žig Celje, __________________ 


