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POGODBA O ZAGOTAVLJANJU ŠOLSKE PREHRANE 

za šolsko leto 2019/2020 

 

V korist dijak-inje ……………………………………………….. Srednje tehniške in strokovne šole  

vpisana-e v ……………….……..letnik, program …………………………………………………………………….        

se sklene 

med  

1. IZVAJALCEM (dalje izvajalec): 

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Sredna tehniška in strokovna šola, 

Celjska ulica 16, Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Marjana Plukavec 

in 

2. NAROČNIKOM (dalje naročnik): 

mati ali oče oz. skrbnik: ……………………………………………….. DŠ: ………………………….  

s stalnim (ali začasnim) bivališčem v/na ......................................................................................   

elektronska pošta:……………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

1. člen 
 

Naročnik šolske prehrane na podlagi oddane prijave na šolsko prehrano za šolsko leto 2019/2020, ki jo 

je oddal organizatorju šolske prehrane, jo do preklica oziroma do sporočene spremembe naročila 
(odjava posameznega obroka) prijavljen na šolsko prehrano. 

 
Naročnik bo šolsko prehrano plačeval: (prosimo obkrožite) 

 

E-RAČUN   E-RAČUN    RAČUN S POLOŽNICO 
         v spletno banko        po elektronski pošti                  po navadni pošti 

 
Račune je možno poravnati tudi prek direktne obremenitve (trajnika). V ta namen je potrebno izpolniti 

obrazec, objavljen na spletni strani šole (Soglasje za direktno obremenitev). 
 

2. člen 

 
Izvajalec bo dijaku-inji zagotavljal prehrano po ceni, ki jo določi za subvencionirano šolsko prehrano 

pristojni minister, v skladu zakonom o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13). 
Ob sklenitvi te pogodbe je cena posameznega obroka 2,42 eur. Cena je praviloma stalna, vendar v 

primeru, da minister med šolskim letom določi višjo ceno, naročnika neposredno zavezuje tako določena 

višja cena. 
3. člen 

 
Naročnik je dolžan plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah. V kolikor naročnik ni plačal 

stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči opomin. Če izterjava ni uspešna se dijaku 

začasno onemogoči prejemanje obrokov šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti.  
Izvajalec za dolžnika, ki ni plačal svojih obveznosti niti po treh opominih, sproži postopek plačila na 

sodišču. Vse stroške sodne izterjave nosi dolžnik. 
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4. člen 
 

Naročnik lahko do devete ure zjutraj odjavi obrok po: 

 elektronski pošti: tina.tratnjek@scpet.si 

 telefonu: 01 2342 444 

Posamezni obrok za odsotnega dijaka so dolžni starši pravočasno odjaviti. Prepozno odpovedani obroki 
ali če obroka ne odjavijo, se ne odštevajo in mora naročnik plačati polno ceno obroka. 

 
5. člen 

 

Izvajalec vodi evidenco posameznih obrokov, ki jih določa 17. člen Zakona o šolski prehrani. Naročnik 
dovoljuje, da izvajalec za potrebe izvedbe te pogodbe vodi v svoji evidenci vse podatke, ki so navedeni 

v tej pogodbi, oziroma se naročnik v tej pogodbi zavezuje, da jih bo vodil. 
 

6. člen 
 

Izvajalec bo: 

 dijaku-inji zagotavljal prehrano v normativno določeni in predpisani količini ter kakovosti, v skladu s 

splošno veljavnimi predpisi in smernicami za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih in to 
pogodbo, 

 ob sklenitvi te pogodbe ter sproti ob morebitnih spremembah seznanil starše in dijake o organizaciji, 

o pravilih, obveznostih in pravicah šolske prehrane, 

 tedensko objavil jedilnike na oglasni deski v jedilnici, ter mesečno na spletni strani www.easistent.com, 

 zagotovil prehrano dijaku-inji s pričetkom šolskega leta ob predloženi prijavi na šolsko prehrano, pred 
pričetkom šolskega leta oziroma naslednji šolski dan po prejetem naročilu med šolskim letom in po 

podpisu te pogodbe, 

 vodil evidenco naročenih in prevzetih obrokov oziroma ne/odjavljenih obrokov, 

 enkrat na leto preveril stopnjo zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko prehrano. 

 
Naročnik se zavezuje da bo: 

 dijak-inja, prejemnik šolske prehrane, ravnal-a v skladu s Pravili šolske prehrane ŠC PET, 

 bo sproti in pravočasno plačeval položnice – račune za stroške šolske prehrane, 

 pravočasno odjavil posamezni obrok šolske prehrane v skladu s Pravili šolske prehrane – posamezni 

obrok je pravočasno odjavljen, če se odjavi do 9. ure,  

 plačal polno ceno obroka (2,42 eur), če obrok ne bo pravočasno odjavljen, 

 izvajalcu sproti sporočal vsako spremembo podatkov iz te pogodbe. 
 

7. člen 
 

Pogodba začne veljati naslednji dan po podpisu naročnika in vročitvi izvajalcu (prek dijaka-inje, osebno, 

po pošti). Za pričetek zagotavljanja šolske prehrane, pravic in obveznosti iz te pogodbe se šteje šolsko 
leto 2019/2020 od 1. 9. 2019 dalje. Morebitne spore iz te pogodbe, bosta stranki skušali reševati 

sporazumno, drugače pa je za reševanje le-tega pristojno sodišče.  
Pogodba je sklenjena v dveh izvodih, katero pogodbeni stranki prejmeta vsaka po en izvod. 

 

Kraj in datum:                V Ljubljani, 1. 9. 2019 
 

…………………………………………….….                                Izvajalec: 
                 Šolski center za pošto, ekonomijo  

Naročnik:                in telekomunikacije Ljubljana 
   Srednja tehniška in strokovna šola 

……………………………………………….. 

 
………………………………………………..        

            
Marjana Plukavec 

Direktorica ŠC PET 
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