Dom upokojencev Idrija, D.O.O.
Arkova 4, 5280 Idrija
Kuhinja

PRAVILNIK O DOMSKI PREHRANI – ZUNANJI
1. Na prehrano v Domu upokojencev Idrija se lahko prijavi vsak, ki želi koristiti obroke
iz naše kuhinje.
2. Pri prvi prijavi od vas potrebujemo naslednje podatke:
1. Ime in priimek
2. Želeni obrok ( malica, kosilo), ter koliko ( eden, dva…)
3. Katere dneve v tednu boste jedli ( Ponedeljek - petek, Vse dni ali Po želji )
4. Kraj stalnega bivališča
5. Davčno številko
6. Podpis pogodbe med prodajalcem in kupcem ter datum.
3. Pri prijavi se dogovorimo ali boste obrok pojedli v :
● domski jedilnici
● ali ga boste prišli iskat s termos posodo ter ga odnesli domov
4. Domska jedilnica je odprta od :
● med delavnikom od 12:30 do 13:30 ure.
● med vikendom in prazniki od 12:30 do 13:00 ure
Obroke lahko prevzemate samo v času odprtja jedilnice, prej in potem prevzem obroka ni
več možen.
Zadrževanje v domski jedilnici pred 12:30 uro ni dovoljeno, kajti tudi naši stanovalci
radi v miru pojedo in posedijo po končanem obroku.
5. Obrok je potrebno odjaviti vsaj en dan pred koriščenjem .
6. Osebe, ki niso odjavile obroka vsaj en dan pred koriščenjem ali osebe, ki do 12:45 ure
niso prišle na obrok na dan prijave, se jim hrana zaračuna, tudi če obroka niso
koristili.
7. Na domsko prehrano se lahko prijavite ali odjavite, od ponedeljka do petka vsaj en
delovni dan pred koriščenjem obroka, do 12:45 ure. Če to ni možno se odjavite ali
prijavite telefonsko (05 372 72 66) v kuhinjo ali osebno, od 12:45 do 13:00 ure.
Kdor obroke koristi tudi ob vikendih je zadnji dan za prijavo ali odjavo obroka v petek
do 13:00 ure.
Za koriščenje obroka ob praznikih je zadnji dan za prijavo ali odjavo dan pred
praznikom .
8. Vsa hrana, ki se pripravlja v kuhinji Doma upokojencev Idrija, je pripravljena po vseh
standardih HACCP.
Velja od 1.1.2017 naprej

Dom upokojencev Idrija, D.O.O.
Arkova 4, 5280 Idrija
Kuhinja

POGODBA
PRIJAVA NA OBROKE V DOMU UPOKOJENCEV IDRIJA
1. Ime in priimek:
___________________________________________
2. Ustrezno obkrožite želeni obrok in zraven napišite količino:
-

Malica______________
Kosilo______________

3.
-

Katere dneve v tednu boste jedli: (ustrezno obkroži):
Ponedeljek
- Petek
Torek
- Sobota
Sreda
- Nedelja
Četrtek
- Prazniki

4. Kraj stalnega bivališča - naslov:
______________________________________________
______________________________________________
5. Davčna številka:
___________________________

Kupec:
Ime in priimek:
____________________________
Datum:______________________

Prodajalec:
Dom upokojencev Idrija
Vodja kuhinje:
Robert Rupnik

1.
2.
3.
4.
5.

S podpisom pogodbe izjavljam, da sem seznanjen s pravilnikom o domski prehrani-zunanji.
Pogodba velja od sklenitve do prekinitve.
Vsi pridobljeni podatki služijo izključno za interno uporabo.
Pišite s tiskanimi črkami.
Za odjavo od obrokov se morate odjaviti vsaj en dan prej med 12:15 in 12:45 uro.

Velja od 1.1.2017 naprej

