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Številka: 007-1/2022-2 

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – 

ZOFVI-K) in na predlog ravnatelja je Svet zavoda OŠ Sveti Jurij, na svoji 4. seji, dne 22. 9. 

2022 sprejel  

 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVIL  

O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNE ŠOLE SVETI JURIJ 

 

1. člen 

Spremeni se 3. člen Pravil o šolskih prehrani (v nadaljevanju Pravil) tako, da se glasi: 

 

Čas in način prijave in odjave posameznega obroka ter ukrepi zaradi neplačevanja 

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za 

izobraževanje, v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijava se lahko odda tudi kadarkoli 

med šolskim letom. 

 

Obrazci za prijavo na šolsko prehrano se hranijo v pisarni šolske svetovalne službe, in sicer 

do konca šolskega leta, za katerega je bila podana prijava na šolsko prehrano. 

Na podlagi prijave se sklene pogodba o koriščenju šolske prehrane. 

 

S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da 

spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke. 

 

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se učencu 

lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti. 

 

Pred tem se: 

-  vroči staršem obvestilo in opomin, 

-  ugotovi plačilna sposobnost staršev, 

- ugotovijo drugi razlogi za neplačevanje. 

 

Za upravičence subvencionirane šolske prehrane se predhodno pridobi mnenje pristojnega 

centra za socialno delo.  

 

Šola za dolžnike, ki niso plačali šolske prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila 

preko sodišča. 

 

2. člen 

Ostali členi Pravil ostanejo nespremenjeni. 

 

3. člen 

Te spremembe začnejo veljati z dnem sprejetja na svetu zavoda. 

 

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Sv. Jurij: 

   Mateja Klement, prof. 
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