
VRTCI OBČINE ŽALEC  
Prežihova 2  3310 ŽALEC  
                                                                                                                                                 Šolsko leto 2019/2020 
 

POGODBA O ZAGOTAVLJANJU ŠOLSKE PREHRANE 
 

za učenca/ko  …………………………………………… iz ……… razreda  
 

                             Osnovne  šole  Petrovče – POŠ TRJE  
 
Pogodba se sklene med: 
 

1. izvajalcem šolske prehrane, VRTCI OBČINE ŽALEC Prežihova 2, 3310 ŽALEC , ki ga zastopa 
ravnateljica STARIČ ŽIKIČ NATALIJA 

        in 
2. naročnikom šolske prehrane – starši oz. zakoniti zastopnik učenca/ke 

 
…………………………………………………………………………… 

                           (ime in priimek staršev/skrbnikov- z velikimi tiskanimi črkami) 
 
               .................................................................................................................... 
                                                      (natančen naslov) 
 
                   
 
               ..................................................       .............................................................. 
                       ( telefonska številka)                 (e-naslov) 
 

1. člen 
 

 
Naročnik šolske prehrane do preklica oziroma pisno sporočene spremembe naroča naslednje prehrambene 
obroke (prosimo, ustrezno obkrožite): 
 

1. Malica  
2. Kosilo 
3. Popoldanska malica  
 
 

 
      2. člen 
 
Izvajalec bo učen-cu/ki zagotavljal prehrano v času, določenim s programom dela šole, in sicer v normativno 
določeni in predpisani količini in kakovosti ter po ceni, ki jo potrdi svet zavoda. 
Izvajalec bo zagotovil učen-cu/ki prehrano naslednji šolski dan po prejetju naročila in podpisu te pogodbe, 
objavljal mesečne jedilnike na javnem mestu v šoli in mesečno zaračunaval prehrano naročniku na osnovi 
evidence naročenih obrokov na šoli. 
Plačevanje šolske prehrane preko trajnika uredi naročnik (obrazec na  spletni strani VRTCA ŽALEC  ali na 
upravi vrtca). 
 
 
 
 
 

3. člen 
 
Naročnik prehrane se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnaval stroške prehrane, sicer bo dolžan 
poravnati tudi stroške opominov in stroške izterjave dolga.   
Naročnik odjavi prehrano na POŠ Trje  med 7.00 in 7.30 uro po telefonu  (713 19 60) ali na e-mail: 
pos-trje@guest.arnes.si  V izjemnih primerih tudi v tajništvo OŠ Petrovče po telefonu  (713 22 30).  



Prepozno odpovedani ali sploh neodpovedanih obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v polnem 
znesku. 
Reklamacije na izdane položnice za šolsko  prehrano sprejema izvajalec v roku 8 dni od dneva prejema 
položnice.  
 
Če naročnik kljub opominu ne bo v določenem roku poravnal dolga za šolsko prehrano, mu bo izvajalec ukinil 
prehrano v šoli, dolg pa sodno izterjal. V primeru dolga »za nazaj«, tekoče plačilo pokriva dolgove naročnika po 
časovni zapadlosti terjatev (plačilo pokriva najstarejše terjatve). 
 

4. člen 
 

Pogodba velja najmanj za obdobje enega meseca in se avtomatično podaljša v naslednji mesec, če naročnik 
pisno, do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu, ne sporoči spremembe. Enako velja pri odpovedi te 
pogodbe. Pogodba v vsakem primeru preneha veljati z zadnjim dnem pouka v šolskem letu.  
 

5. člen 
 

Po noveli Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev vam subvencionirana prehrana (malica in kosilo) 
pripada glede na uvrstitev v dohodkovni razred v veljavni odločbi o otroškem dodatku. V primeru, da nimate 
veljavne odločbe o otroškem dodatku, posebno vlogo za subvencijo oddate na Centru za socialno delo.  
 

6. člen 
 

Pripombe, sugestije in mnenja v zvezi s prehrano sprejema vodja zdravstveno higienskega režima KRALJIČ  
IRENA   (telefon: 713 14 71), za reklamacije in pojasnila o plačevanju prehrane pa pokličite NOVAK ALENKO 
(telefon: 713 14 63).  

7. člen 
 

Pogodba začne veljati naslednji dan po podpisu naročnika in vročitvi izvajalcu.  
 

8. člen 
 

Spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče v Žalcu. 
9. člen 

 
Vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod te pogodbe.  
 
 
Žalec,  24.05.2019 
 
 
 
 
IZVAJALEC        NAROČNIK 
VRTCI OBČINE ŽALEC 
STARIČ ŽIKIČ NATALIJA, ravnateljica vrtca 
 
 
 
Naročnik soglaša, da se podatki iz pogodbe vodijo v zbirki podatkov o uporabnikih in se  uporabljajo v skladu s 
Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Vrtca Žalec. 
 


