Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7b, 1236 Trzin, Slovenija
tel.:+386 1 23 50 650

POGODBA O ZAGOTAVLJANJU ŠOLSKE PREHRANE za šolsko leto 2021/22

za učenca/-ko
__________________________________________________________, ____________
(ime in priimek učenca/-ke)
(razred)
se sklene
med Osnovno šolo Trzin, Mengeška c. 7b, 1236 Trzin, matična številka 5255287000, davčna
številka SI 54697751, ki jo zastopa ravnateljica Matejka Chvatal (v nadaljnjem besedilu izvajalec),

in
mati
_____________________________________________________________________,
(ime in priimek matere oz. zakonite zastopnice učenca/-ke, v nadaljnjem besedilu naročnik)

stanujoča v/na _________________________________________________________,
(točen naslov)

dosegljiva na tel. št.: ______________________________,

oče
_____________________________________________________________________,
(ime in priimek očeta oz. zakonitega zastopnika učenca/-ke, v nadaljnjem besedilu naročnik)

stanujoč v/na __________________________________________________________,
(točen naslov)

dosegljiv na tel. št.: ________________________________.

1.
Naročnik šolske prehrane do preklica oziroma do pisno sporočene spremembe naroča obroke,
označene v Prijavi učenca na šolsko prehrano oz. el. prijavi (eAsistent), ki jo je izvajalcu oddal v juniju
2021.

2.
Izvajalec bo učencu/-ki zagotavljal prehrano v času, določenim s programom dela šole v normativno
določeni količini in kakovosti. Cena obrokov se mesečno lahko spremeni glede na rast posameznih
elementov za oblikovanje cene.
Izvajalec bo:
- učencu/-ki zagotovil prehrano naslednji šolski dan 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 obrokov ter
- obračun prehrane pripravljal mesečno in položnice pošiljal po pošti na naslov naročnika.

e-pošta: os-trzin@guest.arnes.si, spletna stran: www.os-trzin.si

3.
Naročnik prehrane se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnaval stroške prehrane in v primeru
zamude pri plačilu plačal tudi zamudne obresti v zakonsko določeni višini.
Naročnik bo stroške prehrane poravnal preko položnic ali preko trajnika.

4.
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadar koli pisno prekličejo (e-naslov: kuhinjatrzin@guest.arnes.si). Odjava prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu pisne izjave o preklicu
prijave na šolsko prehrano.
Starši so dolžni odjaviti tudi posamezen obrok ali vse dnevne obroke na elektronski način, preko
eAsistenta.
Posamezen obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti/prijaviti. Posamezen
obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 12. ure.
Obroke morajo odjaviti tudi tisti starši, ki imajo v celoti subvencionirane obroke.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja na športnih in drugih
tekmovanjih, ekskurzijah, taborih, šoli v naravi …, odjavi šola.

5.
Izvajalec in naročnik se dogovorita, da naročilo velja najmanj za obdobje enega meseca in se
avtomatično podaljša v naslednji mesec, če naročnik do zadnjega šolskega dne v tekočem mesecu
pisno ne sporoči spremembe. V primeru pisno javljene spremembe s strani naročnika se le ta
uporablja kot aneks k tej pogodbi.

6.
Naročnik lahko pri pristojnem centru za socialno delo uveljavlja pravico do subvencioniranja šolske
prehrane.

7.
Če naročnik ne bo poravnal obveznosti šolske prehrane tudi po osmih dneh od prejetega opomina, bo
izvajalec učencu/-ki ukinil ekonomski del prehrane (zajtrk, kosilo, popoldanska malica), nastali finančni
dolg pa sodno izterjal.
Rok za reklamiranje zneskov za plačilo je 5 dni od prejema položnice. V primeru utemeljene
reklamacije izvajalec izda nov račun/položnico. Dodatna pojasnila v zvezi s položnicami naročnik
lahko prejme na tel. št. 01 23 50 657, e-naslov: os-trzin-taj@guest.arnes.si ali
patricija.prosen@os-trzin.si.
Pisne pripombe, predloge in mnenja v zvezi s šolsko prehrano sprejema organizator šolske prehrane.
Izvajalec bo osebne podatke zbiral, obdeloval in hranil v skladu za zakonom o varstvu osebnih
podatkov in pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov izvajalca.

9.
Pogodba začne veljati naslednji dan po podpisu naročnika in vročitvi izvajalcu (preko učenca/-ke,
osebno, po pošti).

10.
Spore iz te pogodbe rešuje pristojno okrajno sodišče v Domžalah.

11.
Vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod pogodbe.

Podpis izvajalca:
Matejka Chvatal
___________________________
V Trzinu, ____________________

Podpis naročnika:
________________________________
Kraj in datum: _____________________

