
POGODBA  O ŠOLSKI PREHRANI za šolsko leto 2022/2023 – izvod za šolo 
 
Sklenjena med: 
1. IZVAJALCEM: Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, ki jo zastopa 
ravnateljica Nuša Pohlin Schwarzbartl, spec., in 
2. NAROČNIKOM (staršem oz. zakonitim zastopnikom): 
 

(priimek in ime naročnika) 
 

(naslov naročnika) 

1. člen 
Naročnik šolske prehrane, do pisnega preklica, naroča obroke s to prijavnico. Prijavnica je sestavni del te pogodbe. V 
kolikor se cena stroškov, ki vplivajo na oblikovanje cene obroka, poveča, se lahko cene obrokov v času trajanja te 
pogodbe spremenijo. O tem naročnike obvestimo preko spletne strani šole. 
 

2. člen 
Izvajalec bo učencu/ki zagotavljal prehrano v času, določenim s programom dela šole in sicer v normativno določeni 
in predpisani količini in kakovosti. 
Izvajalec bo: 
- obračun prehrane pripravljal mesečno (za pretekli mesec), 
- nudil prehrano učencu/ki po prejetem naročilu in podpisu te pogodbe, 
- tedensko objavljal jedilnike, ki bodo izobešeni na javnem mestu v šoli in na spletni strani šole, 
- vodil evidenco naročenih in odjavljenih obrokov. 
 

3. člen 
Naročnik lahko do 8.00 ure odjavi prehrano za tekoči dan. To naredi v sistemu LoPolis s svojim uporabniškim 
imenom in geslom, ki ju na začetku šolanja dobi v šoli. Izgubljeno geslo dobi v tajništvu ali svetovalni službi. Naročnik 
bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti. 

 
4. člen 

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko naročnik kadarkoli prekliče. Kakršnokoli spremembo prijave se sporoči 
na elektronski naslov os@stanislav.si. Če želi naročnik za stalno ali daljši čas odjaviti obroke prehrane, mora to 
storiti v pisni obliki na navedeni e-naslov. Preklic velja z naslednjim dnem, če je oddan do 8. ure zjutraj. 
 

5. člen 
Pravico do regresirane šolske prehrane ureja Center za socialno delo na podlagi odločbe o otroškem dodatku. 
Podatke o subvencionirani prehrani pridobi šola iz CEUVIZ-a.  
 

6. člen 
Naročnik se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške naročene prehrane in v primeru zamude pri 
plačilu tudi zakonske zamudne obresti od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila. Naročnik prehrane se 
obvezuje, da bo plačal tudi stroške opomina. Na predlog vodstva šole se od dolžnikov, ki niso plačali prehrane niti po 
treh opominih, izterja nastali finančni dolg po pravni poti ter začasno ukine prejemanje prehrane. 
 

7. člen 
Pripombe, sugestije in mnenja v zvezi s prehrano sprejema v pisni obliki organizator prehrane Jure Laznik 
(jure.laznik@stanislav.si). 
 

8. člen 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Spore iz te pogodbe rešuje  pristojno sodišče v 
Ljubljani. 

9. člen 
Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu sporočil vsako spremembo prebivališča najkasneje v 8 dneh po nastali 
spremembi. Izvajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnal v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov. Naročnik soglaša, da izvajalec njegove osebne podatke uporabi za urejanje pravic in obveznosti naročnika, 
ki izhajajo iz te pogodbe. 
 

10. člen 
Vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod te pogodbe.  

 
 
 
 
 
 
 

POGODBA  O ŠOLSKI PREHRANI za šolsko leto 2022/2023 – izvod za starše 
 
Sklenjena med: 
1. IZVAJALCEM: Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, ki jo zastopa 
ravnateljica Nuša Pohlin Schwarzbartl, spec., in 
2. NAROČNIKOM (staršem oz. zakonitim zastopnikom): 
 

(priimek in ime naročnika) 
 

(naslov naročnika) 

1. člen 
Naročnik šolske prehrane, do pisnega preklica, naroča obroke s to prijavnico. Prijavnica je sestavni del te pogodbe. V 
kolikor se cena stroškov, ki vplivajo na oblikovanje cene obroka, poveča, se lahko cene obrokov v času trajanja te 
pogodbe spremenijo. O tem naročnike obvestimo preko spletne strani šole. 
 

2. člen 
Izvajalec bo učencu/ki zagotavljal prehrano v času, določenim s programom dela šole in sicer v normativno določeni 
in predpisani količini in kakovosti. 
Izvajalec bo: 
- obračun prehrane pripravljal mesečno (za pretekli mesec), 
- nudil prehrano učencu/ki po prejetem naročilu in podpisu te pogodbe, 
- tedensko objavljal jedilnike, ki bodo izobešeni na javnem mestu v šoli in na spletni strani šole, 
- vodil evidenco naročenih in odjavljenih obrokov. 
 

3. člen 
Naročnik lahko do 8.00 ure odjavi prehrano za tekoči dan. To naredi v sistemu LoPolis s svojim uporabniškim 
imenom in geslom, ki ju na začetku šolanja dobi v šoli. Izgubljeno geslo dobi v tajništvu ali svetovalni službi. Naročnik 
bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti. 

 
4. člen 

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko naročnik kadarkoli prekliče. Kakršnokoli spremembo prijave se sporoči 
na elektronski naslov os@stanislav.si. Če želi naročnik za stalno ali daljši čas odjaviti obroke prehrane, mora to 
storiti v pisni obliki na navedeni e-naslov. Preklic velja z naslednjim dnem, če je oddan do 8. ure zjutraj. 
 

5. člen 
Pravico do regresirane šolske prehrane ureja Center za socialno delo na podlagi odločbe o otroškem dodatku. 
Podatke o subvencionirani prehrani pridobi šola iz CEUVIZ-a.  
 

6. člen 
Naročnik se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške naročene prehrane in v primeru zamude pri 
plačilu tudi zakonske zamudne obresti od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila. Naročnik prehrane se 
obvezuje, da bo plačal tudi stroške opomina. Na predlog vodstva šole se od dolžnikov, ki niso plačali prehrane niti po 
treh opominih, izterja nastali finančni dolg po pravni poti ter začasno ukine prejemanje prehrane. 
 

7. člen 
Pripombe, sugestije in mnenja v zvezi s prehrano sprejema v pisni obliki organizator prehrane Jure Laznik 
(jure.laznik@stanislav.si). 
 

8. člen 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Spore iz te pogodbe rešuje  pristojno sodišče v 
Ljubljani. 

9. člen 
Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu sporočil vsako spremembo prebivališča najkasneje v 8 dneh po nastali 
spremembi. Izvajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnal v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov. Naročnik soglaša, da izvajalec njegove osebne podatke uporabi za urejanje pravic in obveznosti naročnika, 
ki izhajajo iz te pogodbe. 
 

10. člen 
Vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod te pogodbe.  

 
 
 

mailto:os@stanislav.si


Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja 
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid 

 

 
Številka: 603027_OS-1/2022/1 

Datum: 20. 6. 2022 
 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO – izvod za šolo 
 
Podatki o vlagatelju (plačniku) 

□ mati   □ oče   □ druga oseba 

Ime in priimek: 

Naslov: 

 
Podatki o učencu 
Ime in priimek: 

Naslov: 

EMŠO: 

Razred in oddelek v letošnjem šolskem letu:  

 
Prijavljam učenca za šolsko leto 2022/2023 (zapišite datum in ustrezno obkrožite) 
 

□ na MALICO od __________ dalje vse delovne dni ali PO TO SR ČE PE  

□ na KOSILO MALO (1.- 5. r.) od __________ dalje vse delovne dni ali PO TO SR ČE PE  

□ na KOSILO VELIKO (6.- 9. r.) od ______      __dalje vse delovne dni ali PO TO SR ČE PE 

□ otrok potrebuje dietno prehrano:  NE  DA (naknadno predložite zdravniško potrdilo) 
 
Opomba: V primeru zdravstvenih težav in morebitnih diet se obrnite na organizatorja prehrane 
Jureta Laznika (jure.laznik@stanislav.si) ali vodjo kuhinje Gregorja Staneka. 

 
Cene za posamezen obrok veljajo od 1. 9. 2021 dalje (pridržujemo si pravico do 

spremembe cen): 
a) malica                                                                                    0,90 EUR 

b) kosilo malo (1. – 5. razred)                                                  2,50 EUR 

c) kosilo veliko (6. – 9. razred)                                                4,00 EUR 

 
V                    _________        , dne                           . 

OŠ Alojzija Šuštarja 
Podpis naročnika:         Nuša Pohlin Schwarzbartl, spec. 

 
 

 
 

Ta izvod prijavnice vrnete v šolo. Prijavnico vrnite tudi v primeru, ko ne 
naročate nobenega od obrokov.  

Obvezno izpolnite še drugo stran (Pogodba o šolski prehrani). 

 
Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja 

Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid 

 
Številka: 603027_OS-1/2022/1 

Datum: 20. 6. 2022 
 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO – izvod za starše 
 
Podatki o vlagatelju (plačniku) 

□ mati   □ oče   □ druga oseba 

Ime in priimek: 

Naslov: 

 
Podatki o učencu 
Ime in priimek: 

Naslov: 

EMŠO: 

Razred in oddelek: 

 
Prijavljam učenca za šolsko leto 2022/2023 (zapišite datum in ustrezno obkrožite) 
 
□ na MALICO od __________ dalje vse delovne dni ali PO TO SR ČE PE 

□ na KOSILO MALO (1.- 5. r.) od __________ dalje vse delovne dni ali PO TO SR ČE PE 

□ na KOSILO VELIKO (6.- 9. r.) od ______      __dalje vse delovne dni ali PO TO SR ČE PE 

□ otrok potrebuje dietno prehrano:  NE  DA (naknadno predložite zdravniško potrdilo) 
 
Opomba: V primeru zdravstvenih težav in morebitnih diet se obrnite na organizatorja prehrane 
Jureta Laznika (jure.laznik@stanislav.si) ali vodjo kuhinje Gregorja Staneka. 

 

Cene za posamezen obrok veljajo od 1. 9. 2021 dalje (pridržujemo si pravico do 

spremembe cen): 
a) malica                                                                                   0,90 EUR 

b) kosilo malo (1. – 5. razred)                                                 2,50 EUR 

c) kosilo veliko (6. – 9. razred)                                               4,00 EUR 

 
 
V                   _________         , dne                           . 

OŠ Alojzija Šuštarja 
Podpis naročnika:         Nuša Pohlin Schwarzbartl, spec. 
 

 
 

 
 
Ta izvod prijavnice obdržite. 

Zavod sv. Stanislava 
OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA 
ŠOLA TISOČERIH TALENTOV 

 
 

Zavod sv. Stanislava 
OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA 
ŠOLA TISOČERIH TALENTOV 
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