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 OBR-1  

Naročnik 
Številka: Preh1-pov  

Šolski center Rogaška Slatina 
Steklarska ulica 1 
3250 Rogaška Slatina 
 
Datum: 18. 3. 2016 
 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 
Naročnik: Šolski center Rogaška Slatina, Vas vabi, da podate Vašo ponudbo na to povabilo, v 
skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.  
 
 
 
Kontaktna oseba naročnika: Irma Ducman 
 

- tajnistvo@scrs.si  
 
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 25. 3. 2016 do 8:00 ure. 
 
Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov: 

 
Šolski center Rogaška Slatina 
Steklarska ulica 1 
3250 Rogaška Slatina 

 
Pošiljka mora biti označena z besedilom, ki je kot Priloga 2 priloženo k tem Navodilom. 
Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini. 
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku in na naslov, navedenem v povabilu. 
 
 

 
 

Predstojnik naročnika 
Ravnateljica 

 
Dubravka Berc Prah, prof. 

 
 

mailto:tajnistvo@scrs.si
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OBR-2  

Naročnik 
Številka: Preh1-pov  

Šolski center Rogaška Slatina 
Steklarska ulica 1 
3250 Rogaška Slatina 
 
Datum: 18. 3. 2016 
 
 

2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
 
2.1 Splošno 

 
I. točka 

 
Naročnik: Šolski center Rogaška Slatina, izvaja naročilo za izbiro izvajalca gostinskih storitev 
na sedežu naročnika, ki se izvajajo skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/2014) v obdobju od 
8. 7. 2016 do 30. 6. 2018 z možnostjo podaljšanja.  
 
Predmet naročila so storitve iz Seznama storitev B. 
 
Izvajalec mora dnevno zagotavljati cca. 60 obrokov (zajtrk, kosilo, večerja) in cca. 180 toplih 
malic: 

- zajtrk (od 6.30 do 7.30 ure), 
- malica (1 topli mesni obrok, 1 topli vegetarijanski obrok, od 9.30 do 10.00 ure), 
- kosilo (1 mesni obrok, 1 vegetarijanski obrok, od 13.30 do 15.00 ure), 
- večerja (1 mesni obrok, 1 vegetarijanski obrok, lahki obrok, od 18.00 do 19.30 ure). 

 
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na 
učenca in dijaka iz socialno manj vzpodbudnega okolja. Iz državnega proračuna se 
zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje enega kosila dnevno na učenca iz socialno 
manj vzpodbudnega okolja. (Zakon o šolski prehrani, Ul. RS, št. 3/2013 in 46/14).  
 

II. točka 
 
Ponudnik mora ponuditi razpisano storitev v celoti, skladno z razpisno dokumentacijo in po 
opisu storitve in ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom – izvajalcem sklenil pogodbo za obdobje od 8. 7. 2016 
do 30. 6. 2018, z možnostjo podaljšanja. 
 
Naročnik bo po prejemu ponudb opravil natančno analizo ponudb, na osnovi katere bo v 
skladu z merili izbral najugodnejšega ponudnika (izvajalca). 
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III. točka 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka 
taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana po e-pošti na 
naslov potencialnega ponudnika.  
 
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko e-pošte 
na naslov kontaktne osebe naročnika.  
 

IV. točka 
 
Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov: 

 
Šolski center Rogaška Slatina 
Steklarska ulica 1 
3250 Rogaška Slatina 

 
Pošiljka mora biti označena z besedilom, ki je kot Priloga 2 priloženo k tem Navodilom. 
Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini. 
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku in na naslov, navedenem v povabilu. 
 
 
2.2 Ugotavljanje sposobnosti 

 
V. točka 

 
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 
 
 Ponudbo (OBR-3), 
 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), 
 Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-5), 
 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6), 
 Izjavo o plačilnih pogojih (OBR-8), 
 Potrdilo (OBR-8), 
 Izjavo o poslovanju (OBR-9), 
 Lastni poimenski seznam delavcev, 
 Izjavo o upoštevanju predpisov (OBR-10), 
 Izjavo o zagotavljanju toplih obrokov (OBR-11), 
 Izjavo o izpolnjevanju določil Uredbe o zelem javnem naročanju (OBR-12), 
 Potrdila, da ima blago ali storitev znak za okolje tipa I - certifikati o ekološko pridelanih 

živilih, 
 Jedilniki malice (OBR-13a), 
 Jedilniki kosila (OBR-13b), 
 Jedilniki večerje (OBR-13c), 
 Izjavo o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-14), 
 Parafiran osnutek pogodbe (OBR-15). 
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Tabela za ugotavljanje pravilnosti ponudbe je Priloga 1 k tem Navodilom. 
 

VI. točka 
 

Ponudniki morajo predložiti naslednja dokazila: 
 
2.2.1 Osnovna sposobnost 

 
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2. 
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 
81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. 
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
3. Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima 
sedež, ali predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 
 
4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če: 
je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
 je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in 

sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
 je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih 
razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem 
položaju, 

 je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem, 

 mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali 
hujšo kršitev poklicnih pravil, 

 je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali 
predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
5. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času 
izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu 
posredoval podatke o:  

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-5) 
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6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-6) 
 
 
2.2.2 Poklicna sposobnost 

 
7. Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, veljavno registracijo. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona 
takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v 
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
 
2.2.3 Ekonomska in finančna sposobnost 

 
9. Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem 
prejema pravilno izstavljenega računa.  
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-7) 
 
10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel 
blokiranih transakcijskih računov v neprekinjenem obdobju 10 dni ali več. 
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-7) 
 
 
2.2.4 Tehnična in kadrovska sposobnost 

 
11. Ponudnik je v zadnjih treh letih že izvajal storitve nudenja malic in kosil (toplih obrokov) 
za vsaj enega naročnika. 
Dokazilo: Potrdilo (OBR-8), potrjeno s strani naročnika. 
 
12. Ponudnik mora zaposlovati usposobljene delavce z aktivnim znanjem slovenskega jezika, 
ki so pri njem v delavnem razmerju.  
Dokazilo: izjava o poslovanju in priloga: Lastni poimenski seznam delavcev. (OBR-9) 
 
13. Ponudnik mora izplačevati plače v skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost, za katero je 
registriran. 
Dokazilo: izjava o poslovanju. (OBR-9) 
 
14. Ponudnik mora zagotavljati delavni čas glede na zahteve in potrebe naročnika, ne glede 
na število obrokov, občasno tudi ob sobotah (v skladu s šolskim urnikom).  
Opomba naročnika: med jesenskimi, božičnimi, novoletnimi, prvomajskimi in poletnimi 
počitnicami se ne kuha, razen izjemoma, v naprej napovedanih skupin. 
Dokazilo: izjava o poslovanju. (OBR-9) 
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15. Ponudnik mora upoštevati vse predpise o varstvu pri delu in vse varstvene predpise ter 
dela po pogodbi zavaruje tudi proti tretji osebi oz. zavarovanje dejavnosti.  
Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. Kopija police mora biti dostavljena naročniku pred 
podpisom pogodbe. (OBR-10) 
 
16. Ponudnik mora upoštevati uredbo 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, st. 18), z vsemi spremembami. 
Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-10) 
 
17. Ponudnik upošteva Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v 
živilih (Uradni list RS, št. 27/2007, 38/2010 in 57/2011), 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). 
Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-10) 
 
18. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati predpise o higieni in zdravstveno tehničnih 
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil 
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/ 00, 42/ 02 in 47/04) ter 
predpise na podlagi Zakona o veterinarstvu – za živila živalskega izvora (Uradni list RS, št. 
33/2001, 110/2002-ZGO-1, 45/2004-ZdZPKG, 93/2005-ZVMS, 90/2012-ZdZPVHVVR), Zakona 
o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/2012-ZdZPVHVVR, 23/13-
ZZZiv-C in 40/14- ZIN-B), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012-
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/2006 in 90/2012-
ZdZPVHVVR).  Ponudnik mora upoštevati Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni 
list RS, št. 87/14).  
Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-10) 
 
19. Ponudnik mora zagotavljati minimalno deset jedilnikov v okviru malice, kosila in 
večerje, mesečno (po številu in vsebini),  ki so sestavljeni iz dveh različnih toplih obrokov (od 
tega 1 vegetarijanski, pri večerji vključen še 1 lahki obrok) ter vključujejo najmanj 2 dcl vode 
ali nesladkanega čaja ipd. Ponudnik mora zagotavljati vse jedilnike mesečno, na podlagi 
katerih je pridobil točke v okviru razpisanih meril in topli obrok zaposlenim pri naročniku 
(samoplačnikom).  
Dokazilo: izjava o zagotavljanju toplih obrokov. (OBR-11) 
 
20. Ponudnik mora pri pripravi jedilnikov ter razdeljevanju prehrane upoštevati vsebine 
naslednjih publikacij: 

 »Praktična navodila za načrtovanje dnevnih toplih obrokov«, ki ga je izdal Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije, maj 2008; 

 »Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah«; 
 »Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah«; 
 »Kakovostna merila za naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah«.   

Vir: http://www.mz.gov.si 
Dokazilo: izjava o zagotavljanju toplih obrokov (OBR-11) 

http://www.mz.gov.si/
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21. Ponudnik mora upoštevati pripombe uporabnikov storitev (komisija, ki jo predstavljajo 
predstavniki dijaških skupnosti šol), ki bo mesečno ocenjevala ustreznost in pestrost 
ponudbe. 
Dokazilo: izjava o zagotavljanju toplih obrokov. (OBR-11) 
 
22. Ponudnik mora skrbeti za dobro ime naročnika. 
Dokazilo: izjava o zagotavljanju toplih obrokov. (OBR-11) 
 
23. Ponudnik mora zagotavljati, da je najmanj 5 % živil, ki jih uporabi pri izvajanju gostinskih 
storitev, pridelanih na ekološki način, kot ga določa Uredba (ES) št. 834/2007, Uredba 
Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih 
pridelkov oz. živil. Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju, se šteje, da so 
pridelana na ekološki način. 
Ponudnik mora zagotavljati najmanj 35 %, sadja, zelenjave in proizvodov iz lova ali ribolova, 
ki jih uporabi pri izvajanju gostinskih storitev, mora biti izbranih glede na letni čas, skladno s 
sezonskim koledarjem (Priloga 3). 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju določil Uredbe o zelem javnem naročanju in  potrdila, da ima 
blago ali storitev znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago ali storitev izpolnjuje 
zahteve – ponudnik priloži certifikate o ekološko pridelanih živilih. (OBR-12) 
 
24. Ponudnik izjavlja, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, kot jamstvo 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku ob podpisu pogodbe izročil bianco 
menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 10.000,00 EUR.  
Dokazilo: izjava o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. (OBR-14) 
 

VII. točka 
 
Naročnik lahko pred izbiro izvajalca zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje 
dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. 
 

VIII. točka 
 
Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez 
dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.  
 
Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala. 
 
 
2.3 Merilo za izbor 

 
IX. točka 

 
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: 
 

 Ponudnik prejme 
1. število različnih jedilnikov malice:     20 točk 
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2. število različnih jedilnikov kosila:     20 točk 
3. število različnih jedilnikov večerje:    20 točk 
4. ocena šolske komisije:       35 točk 
5. certifikat ISO 9001       5 točki  

    max 100 točk 
 
Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo dosegla največje število točk kot vsoto vseh meril.   
 
Največje možno skupno število točk je 100. 
 
 
1.  »Število različnih jedilnikov malice« (obveznih) 
 

   Ponudnik prejme 
a. 10 različnih jedilnikov mesečno je pogoj:      0 točk 
b. 11 – 12 različnih jedilnikov mesečno:     4 točk 
c. 13 – 14 različnih jedilnikov mesečno:    8 točk 
d. 15 – 16 različnih jedilnikov mesečno:     12 točk 
e. 17 – 18 različnih jedilnikov mesečno:     16 točk 
f. 19 – 20 različnih jedilnikov mesečno:     20 točk 

       max. 20 točk 
 
Jedilnik mora vsebovati najmanj dva topla obroka na dan, od tega en vegetarijanski. 
 
 
2.  »Število različnih jedilnikov kosila« (obveznih) 
 

   Ponudnik prejme 
a. 10 različnih jedilnikov mesečno je pogoj:      0 točk 
b. 11 – 12 različnih jedilnikov mesečno:     4 točk 
c. 13 – 14 različnih jedilnikov mesečno:    8 točk 
d. 15 – 16 različnih jedilnikov mesečno:     12 točk 
e. 17 – 18 različnih jedilnikov mesečno:     16 točk 
f. 19 – 20 različnih jedilnikov mesečno:     20 točk 

       max. 20 točk 
 
Jedilnik mora vsebovati najmanj dva topla obroka na dan, od tega en vegetarijanski. 
 
 
3  »Število različnih jedilnikov večerje« (obveznih) 
 

   Ponudnik prejme 
a. 10 različnih jedilnikov mesečno je pogoj:      0 točk 
b. 11 – 12 različnih jedilnikov mesečno:     4 točk 
c. 13 – 14 različnih jedilnikov mesečno:    8 točk 
d. 15 – 16 različnih jedilnikov mesečno:     12 točk 
e. 17 – 18 različnih jedilnikov mesečno:     16 točk 
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f. 19 – 20 različnih jedilnikov mesečno:     20 točk 
       max. 20 točk 

 
Jedilnik mora vsebovati najmanj dva topla obroka na dan, od tega en vegetarijanski, ki je 
lahko istočasno lahki obrok. 
 
 
4.  »Ocena šolske komisije« 
 
Komisija naročnika bo ocenjevala pestrost dnevnih jedilnikov malic, kosil in večerij tako, da 
bo vsak član komisije ocenil pestrost jedilnikov z oceno od 1 do max. 35 točk. Skupen 
seštevek vseh točk se bo delil s številom članov komisije in upoštevala se bo dobljena srednja 
vrednost v točkah. 
 
 
5.  »Certifikat ISO 9001« 
 
Vsak ponudnik, ki bo predložil dokazilo, da je imetnik Certifikata ISO 9001 ali enakovreden s 
področja priprave prehrane, dobi 5 točki. 
 
 
2.4 Finančno zavarovanje 

 
X. člen 

 
Naročnik bo ob sklenitvi pogodbe od izbranega ponudnika kot jamstvo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti zahteval bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično 
izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 10.000,00 EUR. 
 
Menica z menično izjavo mora biti veljavna še 10 dni po preteku trajanja pogodbe. 
 
Menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe bo naročnik unovčil v primerih, 
kot jih določa pogodba.   
 
 
2.5 Splošni in posebni pogoji 

 
XI. točka 

 
Ponudba mora veljati do 31. 7. 2016. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane, saj pomenijo 
spremembo v materialu, količini in načinu dela.  
 

XII. točka 
 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 
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Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirat in žigosat. S tem potrjuje, 
da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.  
 

 
 

Predstojnik naročnika 
Ravnateljica 

 
Dubravka Berc Prah, prof. 
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2.6 Prilogi k Navodilom 

 
2.6.1 Priloga 1: Tabela popolnosti ponudbe 

 

Zap. 
št. 

Obrazec 
Ustreza / ne ustreza 

DA NE 

1. Ponudba (OBR-3)   

2. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)   

3. Izjava o posredovanju podatkov (OBR-5)   

4. Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6)   

5. Izjava o plačilnih pogojih (OBR-7)   

6. Potrdilo (OBR-8)   

7. Izjava o poslovanju (OBR-9)   

8. Lastni poimenski seznam delavcev   

9. Izjava o upoštevanju predpisov (OBR-10)   

10. Izjava o zagotavljanju toplih obrokov (OBR-11)   

11. Izjava o izpolnjevanju določil Uredbe o zelem javnem naročanju (OBR-12)   

12. 
Potrdila, da ima blago ali storitev znak za okolje tipa I - certifikati o ekološko pridelanih 
živilih 

  

13. Jedilniki malice (OBR-13a)   

14. Jedilniki kosila (OBR-13b)   

15. Jedilniki večerje (OBR-13c)   

16. Izjava o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-14)   

17. Parafiran osnutek pogodbe (OBR-15)   
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2.6.2 Priloga 2: Naslovnica ponudbe 

 

POŠILJATELJ: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                            
 

ŠOLSKI CENTER  
ROGAŠKA SLATINA 

Steklarska ulica 1 
 

3250 Rogaška Slatina 

Označi: 
Ponudba 

Sprememba 

Umik 

»NE ODPIRAJ – PONUDBA« 

Za razpis:  
 

»Izbira izvajalca gostinskih storitev na sedežu naročnika, ki 
se izvajajo na okolju prijazen način in pri katerih ponudnik 

dobavi del živil, pridelanih na ekološki način« 
 

(izpolni naročnik) 
 
Datum in ura prispetja: 
 
 
Način prispetja: 
 
 
Podpis prevzemnika: 
 
 



 

Stran 15 od 41 

 

2.6.3 Priloga 3: Sezonski koledar 

 
 
SEZONSKI KOLEDAR - mesec sadje zelenjava 
 
 

januar:  jabolka, limone, banane, kivi, pomaranče, čebula, krompir, korenje, solate 
 
februar:  jabolka, limone, banane, kivi, pomaranče, čebula, krompir, korenje, solate 
 
marec:  jabolka, limone, banane, kivi, pomaranče, čebula, krompir, korenje, solate 
 
april:  jabolka, limone, jagode, banane, kivi, pomaranče, čebula, krompir, korenje, 

solate 
 
maj: jabolka, limone, jagode, hruške, banane, kivi, čebula, krompir, korenje, solate, 

paprika 
 
junij: jabolka, limone, jagode, hruške, breskve, češnje, slive, banane, kivi, čebula, 

krompir, korenje, solate, paprika 
 
september:  jabolka, limone, jagode, slive, grozdje, banane, kivi, čebula, krompir, korenje, 

solate, paprika,kumare, bučke, stročji fižol, paradižnik 
 
oktober:  jabolka, limone, jagode, grozdje, banane, kivi, pomaranče, čebula, krompir, 

korenje, solate, paprika 
 
november:  jabolka, limone, jagode, grozdje, banane, kivi, pomaranče, čebula, krompir, 

korenje, solate, paprika 
 
december:  jabolka, limone, jagode, grozdje, banane, kivi, pomaranče, čebula, krompir, 

korenje, solate 
 
 
V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju in Prilogo 2 mora ponudnik pri izvajanju 
gostinske storitve uporabiti proizvode iz lova in ribolova glede na letni čas. 
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Naročnik 
Številka: Preh1-pov  

Šolski center Rogaška Slatina 
Steklarska ulica 1 
3250 Rogaška Slatina 
 
Datum: 18. 3. 2016 
 
 

3. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 

 
 

 
»Izbira izvajalca gostinskih storitev na sedežu naročnika, ki se izvajajo na okolju prijazen 

način in pri katerih ponudnik dobavi del živil, pridelanih na ekološki način« 
 
Opis storitve 
 
Izbran izvajalec mora razpisano storitev izvajati v prostorih (na sedežu) naročnika v obdobju 
dveh (2) let z možnostjo podaljšanja, tj. za šolsko leto 2016/2017 in 2017/2018. 
 
Velikost prostorov: 121 m2 kuhinja, 85,80 m2 jedilnica; skupaj torej 206,80 m2. 
Število sedežev v jedilnici: 91 
Kuhinja je opremljena, vključno z drobnim inventarjem. 
 
Izvajalec mora zagotavljati plačilo mesečne najemnine najkasneje do 20. dne v mesecu za 
pretekli mesec v višini 10 % od skupnih mesečnih stroškov šolske prehrane. V najemnini so 
zajeti stroški obratovanja (elektrika, voda, plin).  
 
Izvajalec mora zagotavljati cca. 60 obrokov (zajtrk, kosilo, večerja) in cca. 180 toplih malic: 

- zajtrk (od 6.30 do 7.30 ure), 
- malica (1 topli mesni obrok, 1 topli vegetarijanski obrok, od 9.30 do 10.00 ure), 
- kosilo (1 mesni obrok, 1 vegetarijanski obrok, od 13.30 do 15.00 ure), 
- večerja (1 mesni obrok, 1 vegetarijanski obrok, lahki obrok, od 18.00 do 19.30 ure). 

 
Financiranje dnevno toplega obroka (malice, kosila) se zagotavlja iz sredstev državnega 
proračuna. Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini dveh tretjin cene malice 
in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Iz državnega proračuna se zagotavljajo 
sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka iz socialno manj vzpodbudnega 
okolja. (Zakon o šolski prehrani, Ul. RS, št. 3/2013 in 46/14).  Znesek se bo usklajeval na način 
in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja transferje posameznikom in gospodinjstvom v RS. 
 
Izbran izvajalec mora zagotoviti mesečno evidenco razdeljenih toplih obrokov. Ta podatek bo 
mesečno sporočal šoli do 5. dneva v mesecu za pretekli mesec, ki mora biti opredeljen po 
dnevih. 
 
Način dokazovanja prejetega obroka: elektronsko na stroške izvajalca. 
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Predstojnik naročnika 
Ravnateljica 

 
Dubravka Berc Prah, prof. 



 

Stran 18 od 41 

 

 
Naročnik 

 
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA 

Steklarska ulica 1 
Rogaška Slatina 

 
 
 
 

4. PONUDBEN DEL DOKUMENTACIJE 
 
 
 

Obrazci za pripravo ponudbe 
 

za  
 
 

»Izbira izvajalca gostinskih storitev na sedežu naročnika, ki se izvajajo na 
okolju prijazen način in pri katerih ponudnik dobavi del živil, pridelanih na 

ekološki način« 
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Ponudnik 
OBR-3  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
Naročnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

P O N U D B A 
 
Na podlagi povabila se prijavljamo na vaš razpis in prilagamo našo ponudbeno 
dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. 
 
 
Podatki o gospodarskem subjektu: 
 
Firma oz. ime 

 

 
Zakoniti zastopnik 

 

 
Davčna številka 

 

 
Številka transakcijskega računa 

 

 
Matična številka 

 

 
Naslov 

 

 
Številka telefona 
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Številka telefaksa 

 

 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ____________________ 
 
 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 
OBR-4  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
Naročnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 
1. Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili 
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2. 
2. Da na dan, ko poteče 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, 
81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. 
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo 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 evrov ali več. 
4. Da: 
 nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
 nismo v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega 

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
 nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih 
razlogov ne upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli 
podobnem položaju, 

 nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem, 

 nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne 
napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, 

 pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali 
predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij 
nismo zagotovil. 

5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi. 
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Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES 
izpostava _______________številka__________________ . 

 
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona 
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ 
izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: 
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski 
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). 

 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega 
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v 
Poslovni register Slovenije. 
 
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 
obkrožite točko C.) 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni 
in resnični. 

 
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 
organizacije: 
 potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu 
ali  
 lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega 

naročila, ne potrebujejo.  
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila; 

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 
zadnjih treh letih. 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na povabilo naročnika.  
 
 
 
 
Datum: ____________________ 
 

Žig in podpis ponudnika
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Ponudnik 
OBR-5  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
Naročnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
 

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV 
 
 
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši 
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, 
le temu posredovali podatke o:  
 
 naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
 

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na povabilo naročnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ____________________ 
 

Žig in podpis ponudnika 
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OBR-6  
Ponudnik: ______________________________ 
 
 ______________________________ 

 
 
Polni naziv podjetja: ______________________________________________ 

 
Sedež in njegova občina: ________________________ 
 
Št. vpisa v sodni register: ________________________ 
 
Št. vložka: __________________ 
 
Matična številka podjetja: _________________ 
 
 
Naročnik: ____________________________ 
                   

____________________________ 
 

  ____________________________ 
 

 
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

 
 
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik __________________________________ 

____________________________________, za potrebe razpisa izbire izvajalca gostinskih 

storitev, ki se izvajajo na okolju prijazen način in pri katerih ponudnik dobavi del živil, 

pridelanih na ekološki način, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc 

državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 

 
 
 
a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 
 
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 
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b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 
 
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 
 
 
 
 
c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 
 
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 
 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na povabilo naročnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ____________________ 
 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 
OBR-7  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
Naročnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
 

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH 
 

 
Izjavljamo,  
 

 da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudbe nismo 
imeli blokiranih transakcijskih računov v neprekinjenem obdobju 10 dni ali več; 

 
 da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno 

izstavljenega računa. 
 

 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na povabilo naročnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ____________________ 
 
 

Žig in podpis ponudnika 
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OBR-8  

POTRDILO 
 
 
 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  
 
(naziv)     __________________________________________________ 
 
 
(naslov)    __________________________________________________ 

 
 
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec 
 
 
(naziv)      __________________________________________________ 
 
 
(naslov)    ___________________________________________________ 

 
 
za nas izvajal naslednje storitve (nudenje malic in kosil) ______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
v obdobju od _______________ do _________________ .  
 
 
 
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 
korektnega izvajalca. Izvajalec je vse storitve izvedel v skladu s pogodbenimi določili. 
 
Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z 
dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. 
 
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na razpis. 
 
 
 
 
Datum:__________________                                           Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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Ponudnik 
OBR-9  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
Naročnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
 

IZJAVA O POSLOVANJU 
 
 
Izjavljamo,  
 

 da zaposlujemo usposobljene delavce z aktivnim znanjem slovenskega jezika, ki so pri 
nas v delavnem razmerju, 
 

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

 da bomo zagotavljali delavni čas glede na zahteve in potrebe naročnika, ne glede na 
število obrokov, občasno tudi ob sobotah in izjemoma za v naprej napovedane 
skupine. (v skladu s šolskim urnikom). 
 
 

 
* Priloga: Lastni poimenski seznam delavcev 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na povabilo naročnika.  
 
 
 
 
 
Datum: ____________________ 
 
 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 
OBR-10 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
Naročnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV 
 
Izjavljamo,  
 

 upoštevamo vse predpise o varstvu pri delu in vse varstvene predpise ter dela po 
pogodbi zavarujemo tudi proti tretji osebi oz. zavarovanje dejavnosti, 

 da upoštevamo uredbo 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, st. 18), z vsemi spremembami, 

 da upoštevamo Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v 
živilih (Uradni list RS, št. 27/2007, 38/2010 in 57/2011), 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), 

 da izpolnjujemo in upoštevamo predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v 
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/ 00, 42/ 02 in 47/04) 
ter predpise na podlagi Zakona o veterinarstvu – za živila živalskega izvora (Uradni list 
RS, št. 33/2001, 110/2002-ZGO-1, 45/2004-ZdZPKG, 93/2005-ZVMS, 90/2012-
ZdZPVHVVR), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 
90/2012-ZdZPVHVVR), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 
90/2012-ZdZPVHVVR) in Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/2006 in 90/2012-
ZdZPVHVVR).   

 da upoštevamo Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 87/14).  
 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na povabilo naročnika.  
 
 
Datum: ____________________ 
 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 
OBR-11 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Naročnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

IZJAVO O ZAGOTAVLJANJU TOPLIH OBROKOV 
 
Izjavljamo, 
 

 da zagotavljamo minimalno deset jedilnikov v okviru malice, kosila in večerje, 
mesečno (po številu in vsebini), ki so sestavljeni iz dveh različnih toplih obrokov 
dnevno (od tega 1 vegetarijanski, pri večerji vključen še 1 lahki obrok) ter vključujejo 
najmanj 2 dcl vode ali nesladkanega čaja ipd., 

 da zagotavljamo vse jedilnike mesečno, na podlagi katerih smo pridobili točke v 
okviru razpisanih meril in topli obrok zaposlenim pri naročniku (samoplačnikom), 

 da pri pripravi jedilnikov ter razdeljevanju prehrane upoštevamo vsebine naslednjih 
publikacij: 
 »Praktična navodila za načrtovanje dnevnih toplih obrokov«, ki ga je izdal Inštitut 

za varovanje zdravja Republike Slovenije, maj 2008, 
 »Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah«, 
 »Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah«, 
 »Kakovostna merila za naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah«.   

Vir: http://www.mz.gov.si 
 da bomo upoštevali pripombe uporabnikov storitev (komisija, ki jo predstavljajo 

predstavniki dijaških skupnosti šol), ki bo mesečno ocenjevala ustreznost in pestrost 
ponudbe, 

 da bomo skrbeli za dobro ime naročnika. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na povabilo naročnika.  
 
 
 
 
 
Datum: ____________________  

Žig in podpis ponudnika 

http://www.mz.gov.si/
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Ponudnik 
OBR-12 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Naročnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

IZJAVO O IZPOLNJEVANJU  
DOLOČIL UREDBE O ZELEM JAVNEM NAROČANJU 

 
Izjavljamo, 
 

 da bo najmanj 5 % živil, ki jih bomo uporabili pri izvajanju gostinskih storitev, 
pridelanih na ekološki način, kot ga določa Uredba (ES) št. 834/2007, Uredba Komisije 
(ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih 
pridelkov oz. živil,  
 

 da bo najmanj 35 % sadja, zelenjave in proizvodov iz lova ali ribolova, ki jih bomo 
uporabili pri izvajanju gostinskih storitev, izbranih glede na letni čas, skladno s 
sezonskim koledarjem. 

 
 
Priloge: Potrdila, da ima blago ali storitev znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 

ali storitev izpolnjuje zahteve – ponudnik priloži certifikate o ekološko pridelanih 
živilih 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na povabilo naročnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ____________________  

Žig in podpis ponudnika
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OBR-13a  

VZOREC  

 

  

JEDILNIK MALICE ______    
   

         

TIP JEDI SESTAVA IN VELIKOST PORCIJ POGOSTOST 

Hranilne vrednosti - v kJ in g 

  
Ogljikovi 
hidrati Maščobe Beljakovine 

1. Meni 

  
           

2. Meni 

      

 
* Opomba:  
 

 V Excelovem dokumentu »Jedilniki« lahko ponudniki vpisujejo vsebino jedilnikov v že pripravljene predloge ter jih natisnejo 
toliko, kot jih bodo predložili na razpisu. 

 Predloge so že pripravljene za tiskanje. 
 Pogoj: minimalno 10 jedilnikov. 
 Če ponudnik nudi ekološko ali integrirano pridelano hrano, mora pojasniti kako je zagotovljena sledljivost teh živil in predložiti 

ustrezna dokazila. V jedilnikih je potrebno takšno jed tudi krepko označiti.  
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OBR-13b  

VZOREC  

 

  

JEDILNIK KOSILA ______    
   

         

TIP JEDI SESTAVA IN VELIKOST PORCIJ POGOSTOST 

Hranilne vrednosti - v kJ in g 

  
Ogljikovi 
hidrati Maščobe Beljakovine 

1. Meni 

  
           

2. Meni 

      

 
* Opomba:  
 

 V Excelovem dokumentu »Jedilniki« lahko ponudniki vpisujejo vsebino jedilnikov v že pripravljene predloge ter jih natisnejo 
toliko, kot jih bodo predložili na razpisu. 

 Predloge so že pripravljene za tiskanje. 
 Pogoj: minimalno 10 jedilnikov. 
 Če ponudnik nudi ekološko ali integrirano pridelano hrano, mora pojasniti kako je zagotovljena sledljivost teh živil in predložiti 

ustrezna dokazila. V jedilnikih je potrebno takšno jed tudi krepko označiti.  
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OBR-13c  

VZOREC  

 

  

JEDILNIK VEČERJE  ______    
   

         

TIP JEDI SESTAVA IN VELIKOST PORCIJ POGOSTOST 

Hranilne vrednosti - v kJ in g 

  
Ogljikovi 
hidrati Maščobe Beljakovine 

1. Meni 

  
           

2. Meni 

      

Lahki 
obrok 

      

 
* Opomba:  
 

 V Excelovem dokumentu »Jedilniki« lahko ponudniki vpisujejo vsebino jedilnikov v že pripravljene predloge ter jih natisnejo 
toliko, kot jih bodo predložili na razpisu. 

 Predloge so že pripravljene za tiskanje. 
 Pogoj: minimalno 10 jedilnikov. 
 Če ponudnik nudi ekološko ali integrirano pridelano hrano, mora pojasniti kako je zagotovljena sledljivost teh živil in predložiti 

ustrezna dokazila. V jedilnikih je potrebno takšno jed tudi krepko označiti.  



 

Stran 35 od 41 

 

Ponudnik 
OBR-14 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
Naročnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

IZJAVO O PREDLOŽITVI MENICE 
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
Izjavljamo,  
 
 

 da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, kot jamstvo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku ob podpisu pogodbe izročili bianco menico 
s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako «brez protesta« in plačljivo na 
prvi poziv) v višini 10.000,00 EUR. 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na povabilo naročnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: ____________________  

Žig in podpis ponudnika 
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Naročnik 
 

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA 
Steklarska ulica 1 
Rogaška Slatina 

 
 
 
 

5. VZOREC POGODBE 

 
 
 

Vzorec pogodbe ponudniki ne izpolnjujejo, ampak samo parafirajo. 
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OBR-15  

OSNUTEK POGODBE 

 

POGODBA 
 
ki sta jo sklenila 
 
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA 
Steklarska ulica 1 
3250 Rogaška Slatina 
kot naročnik, IŠ za DDV: SI21344205 
ki ga zastopa ravnateljica Dubravka Berc Prah, prof. 
 
in 
 
[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov] 
 
kot naročnik, IŠ za DDV: SI[številka]  
ki ga zastopa [ime in priimek] 
 
 

 
1. člen 

 
Uvodna določba 
 
Naročnik je izvedel naročilo v skladu z 20. členom Zakona o javnem naročanju in izbral 
izvajalca, upoštevajoč naslednje pravne podlage: 
 

 Določila 20. člena Zakona o javnem naročanju (Ul. RS, št. 12/2013-UPB5); 
 Zakon o šolski prehrani  (Ul. RS, št. 3/2013 in 46/14); 
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ul. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-

ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13 in 14/15-ZUUJFO); 
 Praktična navodila za načrtovanje dnevnih toplih obrokov, ki ga je izdal Inštitut za 

varovanje zdravja Republike Slovenije, maj 2008; 
 Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikum 

jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.  
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe 
 
»Izbira izvajalca gostinskih storitev, ki se izvajajo na okolju prijazen način in pri katerih 
ponudnik dobavi del živil, pridelanih na ekološki način«, v skladu s povabilom, številka 
Preh1-pov z dne 22. 2. 2016. 
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Zagotavljanje gostinskih storitev se sklepa za od 8. 7. 2016 do 30. 6. 2018 z možnostjo 
podaljšanja.  
 
Vse spremembe in dopolnitve bosta naročnik in izvajalec uredila z aneksom.  
 
Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija, tehnična specifikacija, ponudbena 
dokumentacija ponudnika in splošni pogoji naročnika. 
 

3. člen 
 
Kraj izvedbe in način financiranja 
 
Storitev se izvaja na sedežu naročnika. Obseg naročenih storitev naveden v tehnični 
specifikaciji je okviren.  
 

4. člen 
 
Financiranje dnevno toplega obroka se zagotavlja iz sredstev državnega proračuna. 
Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini dveh tretjin cene malice in 
dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Iz državnega proračuna se zagotavljajo 
sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka iz socialno manj vzpodbudnega 
okolja. Znesek se bo usklajeval na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja transferje 
posameznikom in gospodinjstvom v RS. 
 

5. člen 
 
Obveznosti naročnika in izvajalca 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno in kvalitetno ter, da bo upošteval 
morebitne pripombe naročnika in pripombe uporabnikov storitev.  
 
Izvajalec mora zagotoviti notranji nadzor v skladu z veljavnimi predpisi in na osnovi HACCP 
programa, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko 
predstavljajo tveganje za zdravje. Nadzor mora zagotoviti na način, ki omogoča spremljanje 
in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti v vseh procesnih fazah toplega obroka.  
 
Notranji nadzor iz drugega odstavka tega člena mora izvajalec dokumentirati v obsegu in na 
način, ki ga določajo predmetni veljavni predpisi in HACCP program. 
 
Razpisane storitve se bodo opravljale v obdobju september – avgust v skladu z veljavnim 
šolskim koledarjem, vsak dan od [ura] do [ura]. 
 
Vsako neupoštevanje zahtev naročnika je lahko razlog za razveljavitev pogodbe ali za 
unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 
10.000,00 EUR. 
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6. člen 
 
Če naročnik ugotovi, da kvaliteta storitev ni ustrezna o tem pisno s poštno povratnico 
obvesti izvajalca in ga opomni na pomanjkljivosti in posledice. Če izvajalec ne upošteva 
opozorila naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči menico za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 

7. člen 
 
Izvajalec mora zagotoviti mesečno evidenco razdeljenih toplih obrokov. Evidenca se vodi 
elektronsko na stroške izvajalca. Ta podatek bo mesečno sporočal šoli do 5. dneva v mesecu 
za pretekli mesec, ki mora biti opredeljen po dnevih. 
 
Za opravljene storitve bo izvajalec izstavljal račun enkrat mesečno, do 5. v mesecu za pretekli 
mesec. Račun mora vsebovati vse z zakonom predvidene podatke. K računu mora biti 
priložen en izvod naročilnice izdan iz strani naročnika.  
 
Naročnik se obvezuje plačati opravljene storitve na transakcijski račun izvajalca, [številka], 
odprt pri [naziv banke], v roku trideset (30) dni od prejema računa. 
 

8. člen 
 
Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil nemoteno opravljanje pogodbeno dogovorjenih 
storitev, da bo poravnaval svoje finančne obveznosti do izvajalca storitev in da bo seznanjal 
izvajalca z vsemi podatki pomembnimi za opravljanje storitev. 
 
Izvajalec zagotavlja, da dijakom ne bo prodajal alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov. 
 

9. člen 
 
Ta pogodba preneha: 
 

 z dnem izteka časa iz 2. člena te pogodbe,  

 v vseh primerih določenih z zakonom, 

 sporazumno, 

 z odpovedjo katerekoli od pogodbenih strank. 
 
Ob podpisu pogodbe izvajalec preda naročniku storitve bianco menico s pooblastilom za 
izpolnitev v višini 10.000,00 EUR, ki mora veljati še 10 dni po preteku roka predmetne 
pogodbe. Zavarovanje bo naročnik unovčil v primeru: 
 

 če izvajalec predčasno prekine pogodbo; 

 v kolikor izvajalec ne opravlja storitev v skladu z določili te pogodbe, s prilogami te 
pogodbe in v skladu z veljavnim šolskim koledarjem;  

 če izvajalec ne upošteva reklamacij ali kako drugače krši določila te pogodbe; 

 če izvajalec ne zagotavlja števila vseh jedilnikov iz ponudbe in ne upošteva  vsa 
zakonska določila ki so vezana na predmet te pogodbe. 



 

Stran 40 od 41 

 

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla in odstopi od te 
pogodbe o čemer izvajalca pisno obvesti. 

 
10. člen 

 
Kadar pogodbeno razmerje preneha z odpovedjo mora biti le-ta pisna. Odpovedni rok je 60 
dni oziroma sporazumno krajši. Rok velja na dan vročitve odpovedi pogodbeni stranki, ki se ji 
pogodbeno razmerje odpoveduje. 
 
Določba prvega odstavka tega člena zavezuje obe pogodbeni stranki. 
 

11. člen 
 
Izvajalec bo s prevzemom naročila storitev v najem vzel tudi poslovne prostore naročnika 
navedene v tehnični specifikaciji naročnika.  
 
Razmerje med naročnikom (najemodajalcem) in izvajalcem (najemojemalcem) bo urejeno s 
posebno pogodbo. 
 

12. člen 
 
Delavna sila 
 
Ponudnik mora razpisana dela izvajati z delavci, ki so pri njem v delavnem razmerju. 
 

13. člen 
 
Končne določbe 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe 
in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 
 

14. člen 
 

Protikorupcijska klavzula 
 
Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke 
(stranka okvirnega sporazuma), 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. 
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15. člen 
 
Vsaka od pogodbenih strank  lahko predlaga sporazumno razdrtje te pogodbe. 
 

16. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali 
sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te 
pogodbe pristojno sodišče na sedežu naročnika. 
 

17. člen 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je [ime in priimek]. 
 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je [ime in priimek]. 
 

18. člen 
 
Za vse, kar se pogodbeni stranki nista dogovorili, ali s to pogodbo drugače določili, veljajo 
določila Zakona o obligacijskih razmerjih. 
 

19. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katere prejme vsaka od pogodbenih 
strank po dva izvoda. 
 
 
Številka :  
 
Naročnik:      Izvajalec: 
 
__________________________   __________________________ 
 
Žig       Žig 
 
Kraj in datum:      Kraj in datum: 
 
 
 
 
 
Priloga:  

 kopija police, 
 bianco menica s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v višini 10.000,00 EUR, ki jo mora izvajalec naročniku izročiti ob podpisu 
pogodbe. 




