Obvezno izpolnite vse rubrike !
Učenec/ka__________________________________________________, razred

šol. leto 2021/22

(priimek in ime)

za katerega sklepajo

POGODBO

ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

1.

Osnovna šola Šmarje pri Kopru, Šmarje 1,6274 Šmarje,
davčna številka 98962043, ki jo zastopa ravnatelj Edi Glavina – v nadaljnjem besedilu izvajalec,
in

2.__________________________________________________________________________________________________
(priimek in ime starša, oziroma zakonitega zastopnika učenca, natančen naslov) – v nadaljnjem besedilu naročnik in plačnik
davčna številka ________________________, kontakt mobi številka_______________________
elektronski naslov:

__________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________
(priimek in ime starša, oziroma zakonitega zastopnika učenca, natančen naslov) – v nadaljnjem besedilu drugi starš
davčna številka ________________________, kontakt mobi številka_______________________
elektronski naslov:

__________________________________________

1. člen
Izvajalec bo učencu/ki zagotavljal prehrano v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/2010 in
spremembe), Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS št. 40/12 in spremembe), Pravili šolskega
reda Osnovne šole Šmarje pri Kopru in v skladu s prijavo učenca na šolsko prehrano, v času določenem s
programom dela šole ter v normativno določeni in predpisani količini in kakovosti.
Izvajalec bo tedensko objavljal jedilnike, ki bodo izobešeni na javnem mestu v šoli ter na spletni strani šole
in vodil evidenco naročenih in odpovedanih obrokov.
2. člen
Ceno dopoldanske malice določi s sklepom minister, pristojen za šolstvo. Ostale cene se spreminjajo glede
na spremembe cen surovin in ostalih stroškov.
3. člen
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost naročnika, da bo: spoštoval pravila šolske prehrane, plačeval
prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane in plačal
polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil.
4. člen
Naročnik je posamezen obrok za odsotnega učenca dolžan pravočasno prijaviti oz. odjaviti. Posamezni obrok je
pravočasno prijavljen oz. odjavljen, če se ga prijavi oz. odjavi vsaj en delovni dan prej ali do 8.30 ure
istega dne s sporočilom ali klicem na mobitel številko 065 554 201 ali po e-pošti
(prehrana.smarje@ossmarje.si).
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih drugih
tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
V kolikor naročnik posameznega obroka ne odjavi pravočasno ali ga sploh ne odjavi, plača polno
ceno obroka. To velja tudi za učence, ki imajo subvencionirano prehrano. Odjava za nazaj ni mogoča.
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5. člen
Izvajalec in naročnik se dogovorita, da naročilo prehrane v prijavi učenca na šolsko prehrano velja od vstopa
otroka v šolo do zaključka šolskega leta, če naročnik medtem pisno ne sporoči daljše spremembe obrokov
med letom.
6. člen
Izvajalec bo po šolskem koledarju organiziral športne, kulturne in naravoslovne dneve, ekskurzije, šole v
naravi in tabore na osnovi letnega delovnega načrta. Za vsako posamezno dejavnost bo izdelan obračun, ki
bo odvisen od stroškov in števila učencev, ki se bodo dejavnosti udeležili.
7. člen
Izvajalec bo obračun prehrane in ostalih dejavnosti pripravljal mesečno. Račun šolskih storitev bo izvajalec
poslal naročniku in plačniku po pošti na naslov ali v e-banko ali razdelil učencem.
8. člen
Naročnik bo stroške prehrane in ostalih dejavnosti poravnal z UPN nalogom, preko e-računa ali preko
trajnika. Naročnik se obvezuje, da bo redno in pravočasno (v roku) poravnaval stroške prehrane in ostalih
dejavnosti in v primeru zamude pri plačilu plačal tudi zakonite zamudne obresti.
V primeru, da naročnik obveznosti ne poravna pravočasno, prejme opomin. Če naročnik ne poravna
obveznosti šolske prehrane in ostalih dejavnosti tudi po osmih dneh od prejetega opomina, izvajalec lahko
odstopi od te pogodbe in nastali finančni dolg sodno izterja.
9. člen
Naročnik se obvezuje, da bo kakršnokoli spremembo podatkov, navedenih v tej pogodbi, med
letom pisno sporočil izvajalcu.
10. člen
Osebni podatki, zbrani v tej pogodbi, se uporabljajo izključno za izvajanje in izterjavo obveznosti iz te
pogodbe. Zavezujemo se, da bomo vse podatke, ki nam jih boste posredovali, brezpogojno varovali ter
ravnali z njimi s skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1-UPB1 in evropsko Splošno uredbo o
varstvu osebnih podatkov – GDPR.
11. člen
Spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče v Kopru. Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih
vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod te pogodbe. Pogodba prične veljati naslednji dan po podpisu
naročnika, uporablja pa se od 1. 9. 2021 in velja za šolsko leto 2021/22.

Šmarje, datum: _________________________________

Podpis starša naročnika: ____________________

Ravnatelj: Edi Glavina

Podpis drugega starša: _____________________

Priloga:
-prijava na prehrano
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