
ANEKS 

K POGODBI O ŠOLSKI PREHRANI in OSTALIH STROŠKIH V ZVEZI Z 

IZOBRAŽEVANJEM ZA ŠOLSKO LETO 20__/20__ 

 

 
ki ga skleneta: 

 

Učenec/-ka: 

Razred:___________, EMŠO____________________________, 

ki ga zastopajo straši oz. skrbniki:____________________________________, 

(naslov stalnega bivališča)__________________________________________, 

(v nadaljnjem besedilu: naročnik) 

 

in 

 

Osnovna šola Vransko-Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko (SI65135482), ki jo zastopa ravnateljica 

Majda Pikl univ.dipl.ped. (v nadaljevanju: šola) 

 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- sta za šolsko leto 20__/20__ sklenili pogodbo o šolski prehrani in ostalih stroških v zvezi z 

izobraževanjem za šolsko leto 20__/20__, 

-da je naročnik na podlagi določil 1. odstavka 8. člena prej navedene pogodbe dolžan v roku 8 dni 

sporočiti vsako spremembo prebivališča oziroma imena in priimka, kar je naročnik tudi storil, 

zato pogodbeni stranki s tem aneksom uredita medsebojne odnose. 

 

2. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je naslov stalnega bivališča oziroma ime in priimek naročnika od _________ dalje 

naslednji:__________________________,  

- naročnik potrjuje, da se v vsebini »prijava učenca na šolsko prehrano« za šolsko leto 20__/20__ ne 

spremeni razen, da se od ________ dalje upošteva nov naslov stalnega prebivališča vlagatelja in naslov 

stalnega prebivališča učenca oziroma ime in priimek, kot je navedeno v 1. alineji 1. odstavka tega člena, 

-da bo naročnik vsa obvestila, položnice,… in ostale zadeve vezane na izpolnjevanje pogodbe o šolski 

prehrani in ostalih stroških v zvezi z izobraževanjem za šolsko leto 20__/20__, pošiljal na nov naslov 

stalnega bivališča vlagatelja oz. učenca. 

 

3. člen 

 

Vsa določila (razen spremembe stalnega bivališča vlagatelja in učenca) pogodbe o šolski prehrani in 

ostalih stroških v zvezi z izobraževanjem za šolsko leto 20__/20__ in prijavnice učenca na šolsko 

prehrano za šolsko leto 20__/20__ ostanejo nespremenjena. 

 

4. člen 

 

Aneks k pogodbi je napisan v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en izvod. Aneks se 

uporablja od___________ dalje. 

 

 

Osnovna šola Vransko-Tabor    Naročnik: 

Ravnateljica: Majda Pikl, univ.dipl.ped.   Podpis naročnika: 

 

 

Žig šole: 

 

Datum:_____________     Datum:_____________ 


