
OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE, Cesta v Mestni log 39, Kočevje, 

kot izvajalec in ponudnik šolske prehrane, ki jo zastopa ravnateljica Darja Delač Felda     

(v nadaljevanju ponudnik) 

Identifikacijska  št. 90536398 

TRR: SI56 0124 8603 0655 732 

 

in naročnik (starši oziroma zakoniti zastopniki) 
 

_______________________________, naslov_____________________________________ 
                           

EMŠO:                

 

Davčna št.:           

 

kot zakoniti zastopnik in plačnik storitev prehrane za učenca/ko  

 

_______________________________, ki v šol. letu _________ obiskuje __________ razred,  

          (ime in priimek učenca-ke) 

 

sklepata 

 

POGODBO O MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH V ZVEZI S ŠOLSKO 

PREHRANO 
 

1.  člen 
Ta pogodba ureja obveznosti med ponudnikom in naročnikom za čas šolanja učen(ca)ke na OŠ Ob 

Rinži Kočevje oz. za čas koriščenja šolske prehrane kot določajo Zakon o šolski prehrani (Ul. št. 

3/2013) in Pravila o šolski prehrani OŠ OB RINŽI Kočevje, na podlagi ponudbe, ki jo omogoča 

ponudnik in na podlagi prijave naročnika s prijavnico, ki je priloga zakonu.  

 

2. člen  

OŠ Ob Rinži Kočevje kot ponudnik nudi naslednje obroke šolske prehrane: malico, kosilo in 

popoldansko malico. Naročnik izbrane obroke naroča s prijavnico, ki jo odda v šoli vsako leto v času 

od junija do pričetka novega šolskega leta, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom.  

 

3. člen 

Subvencioniranje šolske malice ureja Zakon o šolski prehrani (Ul. št. 3/2013) s splošno in dodatno 

subvencijo. Za malico veljata cena in subvencija, ki jo določa zakon. Ceno kosila in popoldanske 

malice določa šola in o ceni obvesti naročnika z  obvestilom, ki ga objavi na oglasni deski šole in na 

šolski spletni strani: www.osobrinzi.si.  

 

4. člen 

Ponudnik bo učencu(ki) nudil prehrano v času, določenem s programom dela šole, v normativno 

določeni in predpisani količini in kvaliteti ter po ceni, ki jo je določil zakon in šola kot ponudnik. Cene 

se med šolskim letom ne bodo spreminjale, v kolikor se ne bodo spreminjale cene živil oziroma 

prehrambenih izdelkov, ki jih zaračunavajo dobavitelji. 

Pri pripravi in nudenju prehrane je ponudnik materialno odgovoren, če naročene storitve po oceni 

strokovne institucije, ki je pooblaščena in strokovno usposobljena za kontrolo živil, ne opravi  skladno 

z obče veljavnimi predpisi in to pogodbo. 

 

Ponudnik bo: 

 obračun prehrane pripravljal mesečno in zahtevke za plačilo posredoval zastopniku 

učen(ca)ke, 



 omogočal naročniku, da finančne obveznosti iz naslova prehrane lahko poravna na TRR šole z 

uporabo plačilnih inštrumentov, veljavnih v RS, 

 nudil prehrano učencu(ki) najkasneje naslednji šolski dan po prejetem naročilu, 

 tedensko objavljal jedilnike, ki bodo obešeni na oglasni deski in objavljeni spletni strani šole, 

 vodil evidenco naročenih, porabljenih in subvencioniranih obrokov ter evidenco plačil 

prehrane. 

5. člen 

Naročnik lahko do 8.00 zjutraj odjavi prehrano v tajništvo, in sicer na telefon 893 92 52 ali po e-pošti 

na naslov prehrana.osobrinzi@gmail.com, če bo učenec/ka/ odsoten/a od šolskega dela zaradi 

bolezni ali drugih vzrokov. Prehrano v primeru dni dejavnosti, tekmovanj in nastopov za šolo odjavi 

šola. Naročnik naj šolo obvesti tudi, ko se  učen(ec)ka po odsotnosti vrne v šolo. 

 

6. člen 

Ponudnik bo nudil obroke prehrane od 1. septembra pa do zaključka pouka v vsakem šolskem letu, 

razen če naročnik  javi spremembo oziroma odjavo obrokov. Odpoved prehrane oziroma pogodbe ne 

zadrži finančnih obveznosti naročnika, ki so nastale v času trajanja pogodbe in bi jih moral naročnik 

poravnati do zadnjega dne v mesecu. 

7. člen 

Naročnik prehrane se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške prehranjevanja in v 

primeru zamude pri plačilu plačal tudi zamudne obresti v višini, ki so uradno določene v Republiki 

Sloveniji.  

8. člen 

Naročnik mora obveznosti poravnati najkasneje do roka plačila. V primeru, da naročnik ne poravna 

obveznosti plačila šolske prehrane tudi v 15  dneh od izdaje opomina, bo ponudnik nastali finančni 

dolg  izterjal preko sodišča.  

 

9. člen 

Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo ponudnika storitev v 8 dneh obvestil o vseh spremembah 

uradnih podatkov, ki so potrebni za obračun storitev in izdajo zahtevkov za plačilo (uradna 

sprememba naslova učen(ca)ke ali njegovega zakonitega zastopnika, sprememba imena in priimka 

učen(ca)ke ali njegovega zakonitega zastopnika). 

 

10. člen 

Pogodba začne veljati naslednji dan po prijavi na šolsko prehrano in velja za celotno obdobje šolanja 

učen(ca)ke na OŠ Ob Rinži oz. za čas koriščenja šolske prehrane. 

 

11. člen 

Spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče v Kočevju. 

 

12. člen 

Pogodba je sklenjena v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod. 

                                               

     

Izvajalec oz. ponudnik:                                                            Naročnik:                                                           

 
OSNOVNA ŠOLA OŠ OB RINŽI KOČEVJE                                   IME IN PRIIMEK 

                                                                         

Darja Delač Felda, ravnateljica 

                                                                                                 __________________________ 

                                                                                                   Podpis: 

 

____________________________                                           ___________________________ 

                                                            

 

Datum: 1. 9. 2013                                                                       Datum:_________________________                                    


