Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, ki jo zastopa v. d. ravnateljice Urška Pevec
ID za DDV: SI 11775823, Matična številka: 1214438 (v nadaljevanju izvajalec)
in
___________________________________________________________________________
ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika dijaka / dijakinje (v nadaljevanju naročnik)

___________________________________________________________________________
naslov stalnega prebivališča naročnika (ulica, številka, pošta, poštna številka)
telefonska številka, na katero je naročnik dosegljiv:_________________________
davčna številka naročnika:_________________________________________

______________________________________, letnik/oddelek dijaka____________________
ime in priimek dijaka

sklepata

POGODBO O PONUDBI IN KORIŠČENJU ŠOLSKE PREHRANE
1. člen
(zagotavljanje malice)
Izvajalec bo dijakom zagotavljal šolsko prehrano (v nadaljevanju malico) na način, ki ga določajo
veljavna Pravila šolske prehrane Šolskega centra Šentjur in veljavni Zakon o šolski prehrani.
Poleg tega bo izvajalec nudil tudi določeno dietno prehrano v skladu s svojimi zmožnostmi.
2. člen
(prijava na malico in plačilo)
Naročnik do preklica naroča malico v šolskem letu 2021/2022, ki jo bo plačal v višini, določeni z
Zakonom o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L), to je 2,73 EUR oz.
Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 –
odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), na osnovi
katerega se lahko uveljavlja pravica do 100%, 70% ali 40% subvencije.
3. člen
(odjava dijakov od posameznih obrokov malice)
Odjavo od malice za naslednji dan ali katerikoli datum v nadaljevanju lahko opravi dijak vsak
delovni dan:
- do 12. ure na ekranu, nameščenim na stebru jedilnice;
- do 12. ure osebno v računovodstvu šole (samo v primeru okvare ekrana v jedilnici).
V primeru izredne odsotnosti (npr. zaradi bolezni dijaka, zamude javnega prevoza…), se lahko dijak
odjavi tudi za tekoči dan, in sicer do 10. ure:
- telefonsko na št. 03 746 29 04 ga. Metoda Križanec - računovodstvo šole ali
- elektronsko na šolski spletni strani: Šolska prehrana, Odjava malice oziroma na e-naslov:
prehrana@sc-s.si .
V primeru pravočasne izredne odjave naročnik plača samo toliko, kot da bi dijak koristil malico.
Če dijaka po datumu, do katerega je odpovedal malico, še ne bo k pouku, je naročnik dolžan
podaljšati rok začasne odjave, in sicer najkasneje en dan pred potekom začasne odjave, na način, ki
ga določata prva in druga alineja drugega odstavka tega člena.

Če naročnik oziroma dijak ne odjavi malice, kot je to določeno v prvem in drugem odstavku
tega člena, dijak pa malice ne koristi, plača naročnik za ta dan polno ceno malice, to je
2,73 EUR, tudi če je dijak upravičen do subvencionirane malice.
4. člen
(obračun malice, položnica - račun)
Izvajalec zagotovi:
- redni mesečni obračun malice in naročniku izda položnico za plačilo malice, najkasneje do 10. v
mesecu za pretekli mesec, ki jo naročnik prejme po pošti;
- vodenje evidence o šolski prehrani skladno z veljavnim Zakonom o šolski prehrani.
Če naročnik do navedenega dne ne prejme položnice, mora sam poklicati računovodstvo Šolskega
centra Šentjur (tel. 03 7462904, ga. Metoda Križanec) in se pozanimati glede izdaje položnice –
računa.
5. člen
(plačilo malice)
Naročnik prehrane se zavezuje, da bo redno in pravočasno poravnaval stroške malice. Rok plačila za
malico je do 20. v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec si pridržuje pravico do obračuna zamudnih
obresti v primeru zamude plačila.
6. člen
(nepravočasna plačila)
Če naročnik v osmih dneh od prejetega opomina ne bo poravnal stroškov koriščenja malice, bo
izvajalec dolg naročnika izterjal po sodni poti.
Za reševanje sporov iz te pogodbe je pristojno sodišče v Celju.
7. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Naročnik je seznanjen, da bo izvajalce za namen izpolnjevanja te pogodbe obdeloval osebne podatke
njihovega otroka in osebne podatke staršev/skrbnikov, ki so navedeni v prijavi dijaka-inje na šolsko
prehrano in v tej pogodbi ter druge osebne podatke potrebne za izpolnitev medsebojnih obveznosti iz
te pogodbe ter ZšolPre-1 (odobritev subvencije, odjave/neprevzem/ naročenega obroka, ne/pokritje
stroška s subvencijo, zapadel neporavnani dolg, opomin, sodna izterjava ipd.).
Izvajalec bo osebne podatke obdeloval do izpolnitve obveznosti po tej pogodbi in obveznosti po
ZšolPre-1, oziroma e-naslov do preklica soglasja, ter v skladu z vsemi pravili, ki veljajo za varstvo
osebnih podatkov.
8. člen
(veljavnost pogodbe)
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.
Pogodba velja za šolsko leto 2021/2022 oziroma od prvega dne prijave dijaka na malico. Naročnik
lahko pogodbo predčasno prekine na podlagi preklica. Prekinitev pogodbe velja en dan po tem, ko
izvajalec prejme pisni preklic naročnika.

Datum: 16. 6. 2021

Datum:

Izvajalec:
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola
v.d. ravnateljice Urška Pevec

Naročnik (starš/skrbnik):

