
 

 

JAVNO NAROČILO ZA PONUDNIKA ŠOLSKE PREHRANE 

OBVESTILO O JAVNEM NAROČILU 

»Šolska prehrana za Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana– izbira izvajalca za pripravo dnevno toplih 

obrokov dijaške prehrane za obdobje 4 let«. 

Po postopku zbiranja ponudb, ob upoštevanju 2. odstavka 20. člena Zakona o javnem naročanju 

(ZJN-2), storitve B po klasifikaciji CPV. 

 

I. NAROČNIK: 

1) Uradno ime: Srednja ekonomska šola Ljubljana 

2) Naslov: Roška cesta 2, 1000 Ljubljana 

3) Kontaktna oseba: mag. Andreja Preskar 

4) Telefon: 01 300 47 00 

5) Fax: 01 300 47 19 

6) E-pošta: tajnistvo@seslj.si 

7) Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: 

Srednja ekonomska šola Ljubljana 

Roška cesta 2,  

1000 Ljubljana 

 

8) Področje dejavnosti: izobraževanje 

II. OZNAKA NAROČILA: JN-2/2015 

III. PREDMET NAROČILA: 

1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Šolska prehrana za Srednjo ekonomsko šolo 

Ljubljana – izbira izvajalca za pripravo dnevno toplih obrokov dijaške prehrane za obdobje 4 let 

2) Vrsta naročila: Storitve prehrane in uporabnina za prostore 

3) Glavni kraj dobave ali izvedbe:  

Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana. 

4) Enotni besednjak javnih naročil: 

55523100-3 Storitve dobave šolskih obrokov 

55524000-9 Storitve priprave in dostave hrane za šole 



5) Kratek opis naročila: Priprava šolske malice za dijake in zaposlene pri naročniku 

6) Celotna količina ali obseg: za cca 360 dijakov  

7) Trajanje naročila ali rok za zaključek: od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2019 samo v času pouka.     

Predmet javnega naročila je okolju prijazna gostinska storitev v skladu z Uredbo o zelenem 

javnem naročanju. 

IV. POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO: 

Tehnične specifikacije:  

 Ponudnik mora dnevno nuditi tople dijaške obroke po ceni 2,42 EUR (višina subvencije). 

Ponudnik mora vsak dan ponuditi vsaj 4 (štiri) različne obroke, od tega mora biti en 

brezmesni. Obroki morajo biti dnevno sveži. Vsak obrok mora vključevati vsaj 2 dcl 

napitka. 

 

 Ponudnik mora nuditi topli obrok tudi zaposlenim pri naročniku (samoplačnikom).   

 

 Ponudnik bo jedilnike prilagodil letnemu času in posameznega jedilnika ne bo ponovil v 

obdobju treh tednov. 

 

 Malice se bodo pripravljale v kuhinji ponudnika. Za transport sestavin in hrane se bodo 

uporabljale ustrezne transportne posode, ki so v skladu s HACCP sistemom in ne 

dopuščajo sprememb temperature hrane. 

 

 Opremljen prostor za razdeljevanje malic in sicer delno opremljeno delilno kuhinjo s 

pomožnimi prostori v izmeri 107,50 m2 in jedilnico v izmeri 115,29 m2 bo zagotovil 

naročnik.  

 

 Hrana mora biti pripravljena na osnovi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno 

izobraževalnih ustanovah, Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, Praktičnih navodil za načrtovanje dnevnih toplih obrokov za 

dijake in Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah.  

 

 Ponudnik mora pri opravljanju storitve upoštevati naslednje uredbe:  

o Komisije (ES), št. 37/05, o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, 

skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi 

(UL L št. 10/05, str. 18), z vsemi spremembami;  

o Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih Uredbo 

Sveta (EGS), št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani 

(UL L št. 37/93, str. 1); 

o Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih 

onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5); 

o Uredbo o higieni živil, ki vsebujejo skupna načela v zvezi z odgovornostjo nosilcev 

živilske dejavnosti in higienskimi zahtevami za živilske obrate (Uredba Evropskega 

parlamenta in sveta (ES) št. 852/2004). 

 

 Najmanj 5% živil, ki jih ponudnik uporabi pri izvajanju gostinskih storitev, mora biti 

pridelanih na ekološki način, kot ga določajo Uredba (ES) št. 834/2007, Uredba Komisije 

(ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih 

pridelkov oziroma živil.  



 Odpadki, ki nastajajo pri izvajanju gostinskih storitev, morajo biti zbrani ločeno, v skladu s 

predpisi, ki urejajo ločeno zbiranje odpadkov. 

 Vozila, ki jih ponudnik uporablja za izvajanje storitev, morajo izpolnjevati vsaj zahteve 

glede emisij izpušnih plinov EURO 5. 

Natančnejše specifikacije so podane v Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah iz leta 2005, Praktičnih navodilih za načrtovanje dnevnih toplih obrokov 

za dijake, ki jih je pripravil Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, maj 2008, 

Praktikumu zdravega prehranjevanja za dijake v vzgojno izobraževalnih ustanovah, ki ga izdal 

CINDI, junija 2008, Uredbi o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 

24/2012, 64/2012 in 2/2013, v nadaljevanju: Uredba) in Prilogi št. 2 Uredbe.  

V. POVABILO K ODDAJI PONUDBE: 

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za storitev prehrane in uporabnino 

za prostore v skladu s tem povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Uradni list RS 3-

58/2013). V primeru spremembe obsega subvencioniranja šolske prehrane, bo naročnik to 

dolžan upoštevati.  

Ponudbo lahko oddate po pošti ali osebno na naslov naročnika. Kuverto morate označiti z 

napisom »Ne odpiraj - Ponudba storitev prehrane in uporabnina za prostore« 

Cena ponudbe šolske malice mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate ter mora veljati kot 

cena fco. Srednja ekonomska šola Ljubljana. Cena ponudbe mora vsebovati tudi stroške priprave 

in obdelave živil, embalaže ter druge morebitne stroške. Ponudnik mora ponuditi tudi uporabnino 

za najem prostora razdelilne kuhinje s pomožnimi prostori, ki znaša 0,16 EUR na dijaško malico. 

V uporabnini so zajeti stroški za elektriko, vodo in ogrevanje. 

Ponudnik bo moral organizirati odvoz organskih odpadkov in zagotoviti tekoče vzdrževanje in 

dnevno čiščenje opreme in prostora v uporabi. Ponudnik bo moral tudi zagotoviti sistem izbiranja 

in beleženja dijaških malic preko e-asistenta. 

Ponudnik mora za malico (topli obrok) predložiti jedilnik v skladu s podanimi tehničnimi 

specifikacijami. Jedilnik mora vsebovati  4 različne tople obroke (od tega 1 vegetarijanski obrok). 

V primeru potrebe bo moral ponudnik zagotoviti tudi ustrezne dietne obroke. Ponudnik mora 

ponudbi predložiti jedilnike za subvencionirane malice za najmanj en mesec. 

Ponudnik mora ponudbi priložiti: 

 izpolnjene in podpisane obrazce 1, 1a in 2 

 izpolnjen in podpisan obrazec »Vzorec pogodbe« 

 izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev« 

 dokazila za vozila, ki jih uporablja za izvajanje storitev in morajo izpolnjevati vsaj zahteve 

glede emisij izpušnih plinov EURO 5. 

Ponudnik mora organizirati razdeljevanje malic v terminih, ki jih določi šola. 

Rok plačila je 30 dni po prejemu mesečnega računa za opravljeno storitev subvencionirane 

malice. 

Ponudba mora biti veljavna 60 dni. 

 



Merila za izbor ponudnika:  
Naročnik bo prejete ponudbe ocenil po sledečih merilih: 

 

1. Priporočila o opravljanju dejavnosti na drugih srednjih šolah:  

Ponudnik bo za vsako izkazano referenco dobil 2 točke. Ponudnik predloži podpisano izjavo 

referenčnega naročnika, v kateri je izkazano obdobje sodelovanja in dejstvo, da naročnik s 

ponudnikom nima slabih poslovnih izkušenj. Ponudnik lahko skupaj prejme največ 20 točk. 

 

2. Število različnih jedilnikov: 

Ponudnik mora ponuditi toliko jedilnikov, da se ne bodo ponavljali v obdobju 3 tednov. Ponudnik 

bo za vsak jedilnik, ki se ne ponovi v obdobju 4 tednov ali več, prejel 2 točki. Ponudnik lahko dobi 

skupaj največ 10 točk.  

 

3. Kvaliteta jedilnikov: 

Ocena bo sestavljena iz dveh delov: 

 Pestrost jedilnikov  – (ocena od 1-10)  

 Sestava menijev - (ocena od 1-10)  

Vsak član strokovne komisije bo imel na razpolago ocene z razponom od 1 do 10. Končno število 

točk bomo izračunali po formuli: povprečna ocena x 2 = končno število točk.  

Ponudnik lahko dobi skupaj največ 20 točk. 

 

4. Tehnična in strokovna usposobljenost:  

Ponudnik bo za razpolaganje s kuhinjo, v kateri bo  pripravljal obroke, v neposredni bližini 

naročnika dobil naslednje število točk: oddaljenost kuhinje od naročnika do 4 km dobi 20 točk, do 

10 km dobi 10 točk in nad 10 km dobi 1 točko. Ponudnik lahko dobi največ 20 točk. 

 

Ponudnik bo za vsakega redno zaposlenega strokovno usposobljenega delavca (univerzitetno 

diplomiranega živilskega tehnologa) dobil 2,5 točke. Ponudnik mora kot prilogo priložiti fotokopijo 

diplome posameznega delavca. Ponudnik lahko dobi največ 10 točk.  

 
5. Certifikati kakovosti (npr. ISO 9001, ISO 14001, EKO certifikat,…): 

Ponudnik bo za vsak izkazan certifikat, povezan s predmetom naročila, prejel 5 točk. Ponudnik 

lahko skupaj prejme največ 20 točk. 

 

Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk.  

Ponudnik mora izpolnjevati minimalne pogoje za ponudnike po Zakonu o javnem naročanju, o 

čemer poda ponudnik izjavo (Obrazec št. 2) in se zaveže naročniku posredovati ustrezna dokazila, 

če jih bo naročnik zahteval. Z oddajo ponudbe daje ponudnik naročniku soglasje za pridobitev 

ustreznih dokazil in osebnih podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc (Obrazec št. 1 in 

1a).  

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 1.6. 2015 do 12. ure.  

DATUM OBJAVE NA SPLETU: 21.5.2015 

Priloge:  

- Obrazec št. 1 

- Obrazec št. 1a 

- Obrazec št. 2 

- Izjava o izpolnjevanju pogojev 

- Vzorec pogodbe 

 



obrazec št. 1 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 

 – ZA PRAVNE OSEBE 

 

_ ______________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Srednjo ekonomsko šolo 

Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 

postopku oddaje javnega naročila št. ________________, z dne ______________ od Ministrstva za 

pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 

 

Podatki o pravni osebi:  

Polno ime podjetja:   

Sedež podjetja:   

Občina sedeža podjetja:   

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):   

Matična številka podjetja:   

 

 

Datum: 

 

Žig: Podpis pooblaščene osebe: 

 

 

 

        

OPOMBA: Obrazec št.1 se izpolni za VSE ponudnike/partnerje/podizvajalce! 

  



obrazec št. 1a 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE  

– ZA FIZIČNE OSEBE 

Spodaj podpisani ______________________________________ (ime in priimek) zakoniti 

zastopnik/prokurist ponudnika/partnerja/podizvajalca _______________________ pooblaščam 

Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja 

izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ________________, z dne 

_______________ od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske 

evidence. 

 

Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO:   

DATUM ROJSTVA:   

KRAJ ROJSTVA:   

OBČINA ROJSTVA:   

DRŽAVA ROJSTVA:   

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:  

(ulica in hišna številka):   

(poštna številka in pošta):   

DRŽAVLJANSTVO:   

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:   

 

Datum: 

 

 Podpis pooblaščene osebe: 

 

 

OPOMBA: Obrazec št. 1a se izpolni za VSE zakonite zastopnike ponudnika/partnerja/podizvajalca! 

 

 

 

 



Obrazec št. 2 

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA O PRIZNANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN 

SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 

PONUDNIK/PARTNER 

/PODIZVAJALEC:  

 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

 da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo; 

 da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo 

dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; 

 da ponudnik/partner/podizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

kaznivih dejanj opredeljenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2D; 

 da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil 

zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2  oziroma 81. 

a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV; 

 da na dan oddaje ponudbe: 

- nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka 

in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- nismo v postopku prisilnega prenehanja in zoper nas ni podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih 

razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem 

položaju; 

 da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 

države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 

varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več; 

 da nam v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na Portalu javnih naročil ni bila s strani 

kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša 

kršitev poklicnih pravil; 

 da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do  49. člena 

veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali 

zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili. 

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam. 

Datum: 

 

Žig: Podpis: 

 

 

OPOMBA: Obrazec št. 2 se izpolni za VSE ponudnike/partnerje/podizvajalce! Obrazec se kopira v 

potrebnem številu. 

 

 

 

 



IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

Predmet naročila: Šolska prehrana za Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana– izbira izvajalca za 

pripravo dnevno toplih obrokov dijaške prehrane za obdobje 4 let 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:  

1. 

Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. 

 

2. 

Da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 

naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. 

 

3. 

Da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s 

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja nismo bili pravnomočno obsojeni. 

 

4. 

Da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 

 

5. 

Da smo sposobni zagotavljati predmet naročila v celoti ter izpolnjevati tehnične posebnosti 

naročila. 

 

6. 

Da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je 

naročilo. 

 

7. 

Da nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje naročila. 

 

8. 

Da se strinjamo s protikorupcijsko klavzulo. 

 

9. 

Da proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v 

katero sodi izvajanje naročila. 

 

10. 

Da izpolnjujemo pogoje iz prvega in drugega odstavka 42. Člena ZJN-2. 

 

11. 

Da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v prehodnih postopkih javnega naročanja. 

 

12. 

Da v zadnjih šestih mesecih pred objavo naročila nismo imeli blokiranega transakcijskega računa. 

 

 



13. 

Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 

davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 

 

14. 

Da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranega 

transakcijskega računa. 

 

15. 

Da zaposlujemo usposobljene delavce z aktivnim znanjem slovenskega jezika, ki so pri nas v 

rednem delovnem razmerju. 

 

16. 

Da izplačujemo plače v skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost, za katero smo registrirani, 

zagotavljamo delovni čas glede na zahteve in potrebe naročnika, ne glede na število obrokov, 

občasno tudi ob sobotah (v skladu s šolskim urnikom). 

 

17. 

Da imamo v skladu z zakonom uveden sistem HACCP in da delamo po načelih HACCP sistema. 

 

18. 

Da imamo organizirano službo za kontrolo kakovosti storitev, ki jih nudimo, oziroma je za kontrolo 

kakovosti pooblaščen pristojni zavod. 

 

19. 

Da pri opravljanju storitve upoštevamo naslednje uredbe: 

 Komisije (ES), št. 37/05, o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in 

pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10/05, str. 

18), z vsemi spremembami;  

 Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih Uredbo Sveta 

(EGS), št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L št. 

37/93, str. 1); 

 Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v 

živilih (UL L št. 364, str. 5); 

 Uredbo o higieni živil, ki vsebujejo skupna načela v zvezi z odgovornostjo nosilcev živilske 

dejavnosti in higienskimi zahtevami za živilske obrate (Uredba Evropskega parlamenta in 

sveta (ES) št. 852/2004). 

 

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s 

predložitvijo ustreznih dokazil.  

 

 

Kraj in datum:  

 

 

Žig in podpis ponudnika:  

_______________________  

 

 

 



Vzorec pogodbe 

Naročnik SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa 

ravnateljica mag. Andreja Preskar,  

matična številka: 5084199, davčna številka: 43787991, račun št.: 01100-6030698777, 

(v nadaljevanju: naročnik) 

in 

Dobavitelj______________________,  ki ga zastopa_______________________, 

matična številka:____________, ID za DDV:________________, račun št.:_________________, 

odprt pri_________________. 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

sta sklenila naslednjo 

 

POGODBO O PONUDBI DNEVNO TOPLIH OBROKOV DIJAKOM MED ŠOLSKIM LETOM 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek javnega povabila na podlagi 

Zakona o javnem naročanju za ponudbo dnevno toplih obrokov dijakom na šoli (v nadaljevanju: za 

prehranske storitve) 

Dobavitelj je bil izbran za izvajanje prehranskih storitev kot najugodnejši ponudnik na podlagi 

javnega povabila, objavljenega na spletni strani Srednje ekonomske šole Ljubljana, z dne 

___________za obdobje od 01. 09. 2015 do 30. 06. 2019. 

 

2. člen 

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega 

naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji navedeni v povabilu k oddaji ponudbe. 

 

3. člen 

Vrednost naročila po tej pogodbi je odvisna od dejanskega števila upravičeno razdeljenih toplih 

obrokov v skladu z evidenco 6. člena te  pogodbe.  

 

4. člen 

Vsak delovni dan bo maksimalno 360 dijakov Srednje ekonomske šole Ljubljana upravičenih do 

toplega obroka.  

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dostavljal dnevno sveže tople obroke po ceni 2,26 EUR z 

DDV na obrok. 



Pogodba vključuje pravico do najema prostora v kleti (jedilnice in delilne kuhinje s pomožnimi 

prostori za namene razdelitve malice). 

 

5. člen 

Cene storitev bodo v času trajanja te pogodbe fiksne, oziroma se bodo spremenile v skladu s 

spremembo višine subvencije dijaške prehrane. 

 

6. člen 

Plačilo dobavitelju se vrši na podlagi števila upravičeno porabljenih dnevnih toplih obrokov.  

 

Dobavitelj bo omogočil, da bodo dijaki izbirali med štirimi meniji za cel mesec v naprej. Podatki 

bodo zabeleženi na brez kontaktnih karticah, ki jih bodo dijaki prejeli na začetku šolskega leta. 

Vsak dijak bo ob prevzemu kartice plačal 5,00 € kavcije. Kavcija se vrne vsakemu posamezniku 

ob vračilu le te izvajalcu.  

 

Naročnik mora pred pričetkom šolskega leta, najkasneje do 20.8. vsako leto posredovati spisek 

dijakov po oddelkih in razredih.  Spisek mora vsebovati ime in priimek ter evidenčno številko 

dijaka. 

 

Dobavitelj zagotovi kartice tri dni pred pričetkom šolskega leta. Kartice izroči naročniku. Naročnik 

razdeli kartice dijakom in poskrbi za prevzem kavcije. Kavcijo preda dobavitelju na blagajni v roku 

45 dni od pričetka šolskega leta. 

 

Za opravljene storitve bo dobavitelj izstavljal račun enkrat mesečno, do 5. v mesecu za pretekli 

mesec. Račun mora vsebovati vse z zakonom predvidene podatke.  

Rok plačila  za mesečno porabo obrokov je 30 dni od prejema računa. 

 

7. člen 

S to pogodbo naročnik dovoljuje dobavitelju uporabo poslovnih prostorov v stavbi Srednje 

ekonomske šole Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana, in sicer delno opremljeno delilno kuhinjo s 

pomožnimi prostori v izmeri 107,50  m2 in jedilnico v izmeri 115,29 m2. V teh prostorih bo 

izvajalec lahko pripravljal, kuhal in razdeljeval hrano dijakom in zaposlenim. Izvajalec bo 

zagotavljal prehranske storitve vsak šolski dan. Obratovalni čas se po dogovoru z naročnikom 

prilagodi šolskemu urniku. 

8. člen 

Dobavitelj bo v poslovnih prostorih opravljal izključno dejavnost, ki je predmet te pogodbe in za 

katero ima veljavno registracijo, dovoljenje pristojnih inšpekcijskih služb za delo v šolskem 

prehrambenem obratu in za katero izpolnjuje higienske standarde.  

9. člen 

Stroški, povezani z dejavnostjo priprave toplih obrokov, njene prodaje in čiščenje razdelilne 

kuhinje s pomožnimi prostori in jedilnice (stroški živil, delovne sile, čistil) so breme dobavitelja. 



10. člen 

Kakovost storitve mora ustrezati obstoječim standardom oziroma ustrezati predpisom, ki se 

nanašajo na storitve, ki so predmet pogodbe in smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno 

izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji. Upoštevati morajo Praktična navodila za 

načrtovanje dnevnih toplih obrokov za dijake, ki jih je maja 2008 izdal Inštitut za varovanje 

zdravja Republike Slovenije. 

11. člen 

Naročnik lahko oporeka kakovost in količino hrane v zakonsko določenih rokih po tem, ko ugotovi 

neustrezno kakovost oziroma količino. 

 

12. člen 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno 

korist za:  

- pridobitev posla ali  

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;  

je nična.  

13. člen 

Dobavitelj ne sme oddati poslovnih prostorov v podnajem, prav tako ne sme prenesti opravljanja 

dejavnosti priprave toplih obrokov na drugega izvajalca. Dobavitelj se zavezuje, da bo za najeti 

prostor skrbel kot dober gospodar in da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika prostora in 

opreme ne bo preurejal. 

14. člen 

Pogodba se sklepa za določen čas in sicer od 01.09.2015 do 30.06.2019. Stranka, ki ne želi 

podaljšati pogodbe po preteku tega obdobja, mora 2 meseca pred nastopom prekinitve poslati 

drugi stranki pisno odpoved s priporočeno pošiljko.  

Katerakoli pogodbena stranka lahko predčasno prekine to pogodbo, če se druga pogodbena 

stranka ne drži določil te pogodbe, s pisno odpovedjo. 

Pogodbena stranka, ki predčasno prekinja pogodbo, je dolžna o tem pisno obvestiti drugo 

pogodbeno stranko najmanj 2 meseca pred dnem, s katerim predčasno prekinja to pogodbo. 

Prekinitev pogodbe se uveljavi s prvim dnem v naslednjem mesecu po preteku navedenega roka. 



Do dneva, ko se uveljavi prekinitev pogodbe, morata pogodbeni stranki poravnati vse obveznosti 

iz te pogodbe. 

15. člen 

Kakršnakoli zastrupitev s hrano, ki jo ugotovi pristojna zdravstveno-varstvena organizacija in za 

katero je odgovoren dobavitelj, predstavlja najhujšo kršitev te pogodbe in je razlog za takojšnjo 

odpoved pogodbe brez odpovednega roka. 

 

16. člen 

Pogodba se prične uporabljati z dnem 01.09.2015. Spremembe in dopolnitve te pogodbe se 

sklepajo v pisni obliki. 

 

17. člen 

Za reševanje sporov, ki bi izhajali iz te pogodbe, je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. 

 

18. člen 

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 2 izvoda. 

19. člen 

Kontaktna oseba naročnika je mag. Andreja Preskar. 

 

Kontaktna oseba dobavitelja je__________________. 

 

 

Številka: _________ 

Datum: __________ 

 

 

Podpis dobavitelja:                                                                          Podpis naročnika: 

 

_______________________                                                          ________________________ 

 

 


