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Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova ulica 1, Ljubljana, ki ga zastopa  direktorica 
Marjeta Maruša Kerč  (v nadaljevanju: Dom) 
in 
 
      (ime in priimek uporabnika (v nadaljevanju: Uporabnik) ,                             EMŠO  ) 
_________________________________________________,  ________________________ 
                                     (naslov stalnega bivališča)                                      (telefonska številka) 
davčna št._______________ ter pooblaščenec uporabnika__________________________ 
sklepajo 

 
 

DOGOVOR 
 O IZVAJANJU STORITEV DOMSKE ZUNANJE DEJAVNOSTI 

 
 
 

1. 
Uporabnik naroča, da mu Dom nudi dostavo kosila na dom od _____________________ 
                                                                                                                      (datum pričetka) 
število in vrsta kosila dnevno __________________, cena za  en obrok _________________, cena 
razvoza na en obrok ________________ 
 
Dnevi za dostavo (obkroži): ponedeljek,  torek,  sreda,  četrtek,  petek,  sobota,  nedelja,  praznik 
                                                                      (Obkrožite dneve, ko želite dostavo kosila)                          

Dom se obvezuje, da bo uporabniku nudil vse storitve, ki so navedene v 1. točki tega dogovora v 
naročenih terminih, natančno in kvalitetno. 

 
2. 

Uporabnik se zaveže, da bo Domu plačal stroške storitev po veljavnem ceniku in sicer  do 10. v 
prihodnjem mesecu za pretekli mesec oz. po prejemu univerzalnega plačilnega naloga. Za plačevanje 
storitev lahko  uporabnik ali pooblaščenec izpolni in podpiše obrazec soglasje za direktno 
bremenitev. Če uporabnik ne bo zmogel sam plačevati storitev, za to pooblašča 
 
______________________________________  iz  __________________________________ 
                  (ime in priimek)                                                    (naslov stalnega bivališča) 
_____________________________________, ___________________ __________________ 
                                                                                                davčna št.                          Telefonska št                
ki to potrjuje s svojim podpisom. 
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3. 

Uporabnik lahko vsak dan do 9.00 ure zjutraj odjavi ali prijavi dostavo kosila, zaradi osebnih ali 
zdravstvenih razlogov v kuhinji na elektronsko pošto: kuhinja@dsolj-bezigrad.si ali na telefonski 
številki: 01/5896-788 ali 01/5896-759 g. Momčilo Mutavdžić . V kolikor kosilo ne bo odjavljeno in bo 
uporabniku dostavljeno, ne pa prevzeto, se kosilo zaračuna po veljavnem ceniku. 

4. 
Naveden pooblaščenec uporabnika s podpisom sprejema pooblastilo in se zavezuje, da bo v primeru, 
če uporabnik ne bo zmogel sam plačevati storitev le-te poravnal za uporabnika. 

 
Uporabnik se zavezuje, da bo poravnal morebitno škodo, ki bi nastala zaradi njegovega 
neupoštevanja navodil o ravnanju s posodo za  kosilo in da jo bo ob odjavi kosila vrnil takoj  oz. 
najkasneje v treh (3) dneh. 
 

5. 
Vsak uporabnik  lahko odpove dogovor vsaj  3 dni preden preneha koristiti storitve, razen v primeru 
višje sile (smrt, nenadni odhod v bolnico), sicer se storitve obračunajo. 
 

6. 
Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno oz. preko pristojnega sodišča v Ljubljani. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
Uporabnik:___________________________                                    Marjeta Maruša Kerč 

Pooblaščenec uporabnika:_____________________                          direktorica 

Dne:                                                                                                       ____________________ 
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