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Naročnik:                                                                                                           
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 
Številka JN: 1/2010  
 
Datum: 23. 3. 2010 
 
 
 
Predmet javnega naro čila: »PREHRAMBENI ARTIKLI ZA ŠOLSKO 
PREHRANO«, s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obd obje DVEH  let. 
 
 

 
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 
 

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naro čanju (Uradni list RS, št. 128 z dne 
08.12.2006 in 16/2008; v nadaljevanju ZJN-2). 
 
 

1. Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1).  
 

2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe (OBR-2). 
 

3. Ponudba (OBR-3).  
 

4. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila za dokazovanje sposobnosti 
(OBRci - 3 do 11). 

 
5. Predračun (OBR-12). 

 
6. Osnutek okvirnega sporazuma (OBR-13). 

 
7. Vrste finančnih zavarovanj (OBR-14 in OBR-15).  

 
 
 
 

Žig                              Predstojnik naro čnika: 

                                                                               v.d. ravnateljica Doris  Kužel, l.r.  

 
 



Naročnik:                                                                                                        OBR-1 
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 
 
Številka: JN 1/2010  
Datum:   23.3.2010  
 
 
 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 
 
Na Portalu javnih naročil, z dne 23.3.2010 pod št. objave JN2288/2010 in v Uradnem 
listu Evropske unije, Dokument _________/S _____-_____________, je bilo 
objavljeno obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) za izbiro najugodnejšega 
ponudnika za prehrambene artikle za potrebe šolske prehrane po odprtem 
postopku  v skladu s 25. členom ZJN-2, in sicer: 
 

l. Skupina: KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI  
ll. Skupina PECIVO  

lll. Skupina: MESO  

lV. Skupina: PERTUNINSKO MESO IN IZDELKI 

V. Skupina: MESNI IZDELKI  

VI. Skupina: MLEKO  
VII Skupina MLE ČNI IZDELKI  
VIII. Skupina: SVEŽA ZELENJAVA, SADJE IN SUHO SADJE   

IX. Skupina: KONZERVIRANA ZELENJAVA, SADJE IN RIBE 

X. Skupina: SVEŽE IN ZMRZNJENE RIBE 
XI. Skupina: JAJCA  

Xll. Skupina: SADNI SOKOVI IN SIRUPI 
XIII Skupina: JUŠNE ZAKUHE IN TESTENINE 
XIV. Skupina: ČAJI  

XV. Skupina: ZMRZNJEN PROGRAM ZELENJAVA 

XVI. Skupina: ZMRZNJENI IZDELKI  

XVII. Skupina: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 
XVIII. SKUPINA: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO BREZ D ODATKOV 
 

 
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za 
izdelavo ponudbe. 



 
Kontaktna oseba s strani naro čnika: 
� Katarina Peternelj 
� tel.: 04 - 506 00 11 

� faks: 04 - 04/512 50 48 

� e- pošta: katarina.peternelj@guest.arnes.si   

 
Ponudbe v pisni obliki je treba oddati najkasneje do 30. 04. 2010  do 12.00 ure na 
naslov naro čnika.  
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 03. 05. 2010 ob 7.30 uri v prostorih Osnovne 
šola Škofja Loka Mesto, Šolska ulica 1, 4220 Škofja  Loka 
 
 
 
                    Žig                                              Predstojnik naro čnika: 

                                                                                 v.d. ravnateljica Dor is Kužel, l.r.  



Naročnik:                                                                                                    OBR-2 
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 
Številka: JN 1/2010  
 
Datum: 23. 3. 2010 
 
 
 
 

 
NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
 
 

1. člen 
 

Na Portalu javnih naročil, z dne 23. 3. 2010 pod št. objave JN2288/2010 in v 
Uradnem listu EU, Dokument _____/S ___-_______, je naročnik objavil javni razpis 
po odprtem postopku, predmet razpisa: »PREHRAMBENI ARTIKLI ZA ŠOLSKO 
PREHRANO« po sklopih navedenih v javnem razpisu. 
 
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop blaga, več sklopov ali vse 
razpisane sklope blaga. 
 
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba 
predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih.  
 
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za 
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja. 
 

2. člen 
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  

 
3. člen 

 
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 



� Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3); 
� Izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega 

naročila (OBR-4 in OBR-ci 7-11);  
� Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5);  
� Predračun /izpolnjen obrazec (OBR-12); 
� Dokumentacijo iz 8. člena navodil za izdelavo ponudbe po zaporednih številkah; 
� Dokumentacijo iz  14. člena navodil za izdelavo ponudbe; 
� Parafiran in žigosan osnutek okvirnih sporazumov (OBR-13). 
 
 

4. člen 
 
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo na Portal 
za javna naročila do šest dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila 
zahteva za pojasnilo posredovana na Portal za javna naročila do tega roka. 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno 
dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik 
podal najkasneje šest  dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo 
sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. 
Naročnik bo po potrebi podaljšal  rok za oddajo ponudb, da bo  ponudnikom 
omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice 
in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz 
podaljšanega roka za oddajo ponudb. 

 
 

5. člen 
 
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge 
informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, 
navedeni v ponudbi. 
 

6. člen 
 

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO, Šolska ulica 1, 422 0 ŠKOFJA LOKA 
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA”  in številka objave 
javnega razpisa na Portalu javnih naro čil in v Uradnem listu EU, z navedbo 
predmeta naro čila. Na hrbtni strani mora biti ozna čen naslov, telefonska 
številka in številka faksa pošiljatelja. 
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem 
razpisu in bodo pravilno označene. 
 

7. člen 
 

Ponudnik lahko pridobi priznano sposobnosti za posamezni sklop blaga, več sklopov 
ali vse sklope blaga. Ponudnik mora ponuditi vse artikle znotraj posameznega sklopa 
blaga. 



 
8. člen 

 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom na podlag i izpolnjevanja 
naslednjih pogojev: 
 
A. Osnovna sposobnost: 
 
1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): 
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za 
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in 
dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri 
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; 
pranje denarja. 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso 
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja 
takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo 
zakonitega zastopnika ponudnika.  
 
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil 
poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden 
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, 
v kateri ima sedež. 
 
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja 
predmeta javnega naročila. 
 
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi 
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. 
 
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.  
 
6. Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz 
uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-5). Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo 
sedež v Republiki Sloveniji. 
 
B. Poklicna sposobnost: 
 
7. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski 
register . 



Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-4).  
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če 
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da 
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  
 
8. Da 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.  
 
Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 ponudnik predloži izjavo 
 (OBR-4). 
 
Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 7 in 8 ponudnik predloži izjavo (OBR-
4). 
 
C. Ekonomska in finan čna sposobnost: 
 
9. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel 
blokiranega transakcijskega računa. 
 
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni 
imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora 
predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma določenega za oddajo ponudbe. 
 
10. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok. 
Račun se izstavlja ločeno za vsako podružnico, pošlje pa se na centralno šolo. 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-6). 
 
D. Tehni čna in kadrovska sposobnost: 
 
11. da izpolnjujemo pogoje in načela o higieni živil v skladu z Zakonom 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) in pripadajočo zakonodajo; 
- da upoštevamo Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, 
117/02, 46/02) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti hitro 
zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 53/07); 
- da imamo uveden in delamo ter pri transportu postopamo po načelih HACCP 
sistema; 
- da so vsa živila I. kvalitete; 
- da je čim več ekoloških živil; 
- da imajo živila čim manj dodatkov (konzervansov, umetnih sladil, umetnih barvil, 
umetnih arom, ojačevalcev okusov…); 
- da so vsa živila deklarirana in da ob dobavi ni preteklo več kot 1/3 roka uporabe. 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-7). 
 
12. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče kupec - naročnika razloženo in odzivni 
čas vsaj en delavni dan. 



Blago se dobavlja dnevno do dogovorjene ure. 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-8). 
 
13. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga: 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-9). 
 
14. Da je ponudnik kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz 
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-10). 
 
15. Da upošteva obveznosti iz uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti 
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (UL RS 120/05). 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-11). 
 
16. Da upošteva 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 ponudnika. (OBR-11). 
 
17. Da upošteva 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.).  
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-11). 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse 
zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila. 
 

9. člen 
 

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; 
pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila oz. dokazila so lahko v 
kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. 
 
 
 

10. člen 
 

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse 
stroške (prevozne, špediterske, DDV) popuste in rabate. 
 
Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s 
količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.  

 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno 
ceno. 
 



Cene so za čas veljavnosti ponudbe fiksne. Način spreminjanja cen med trajanjem 
dobave je določen v vzorcu okvirnega sporazuma z več dobavitelji z odpiranjem 
konkurence za vse sklope živil enako (OBR-13),  

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena 
ponudbenega predračuna. 

 
11. člen 

 
Naročnik bo v posamezni skupini blaga sklenil s tremi ponudniki  okvirni sporazum 
za obdobje dveh let, ki jih bo izbral ob uporabi naslednjih meril:  

Cena: 82 točk, ostali sorazmerno manj 

Fiksnost cen: 8 točk 

Plačilni pogoji; najdaljši rok plačila 6 točk, ostali krajši roki sorazmerno manj točk, 

Odzivni čas: en dan 2 točki, krajši sorazmerno manj, 

Lastna proizvodnja:  2 točki, ostali manj. 

Cene po ponudbenem preračunu za leto 2010 so veljavne, dokler dobavitelj 
naročnika pisno ne obvesti o spremembi cen, vendar se ne smejo spremeniti do 31. 
12. 2010. 
 

12. člen 
 
Ponudba mora veljati do 31. 08. 2010. 

 
13. člen 

 
Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga iz posamezne skupine oz. sklopa blaga. 
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga izločil iz ocenjevanja 
ponudb. Pripisi v ponudbene predračune nisi dovoljeni. 

 

Posebni pogoji izpolnitve okvirnega sporazuma so določeni na koncu vsakega 
predračuna in veljajo samo za dobavo blaga v tej skupini oz. sklopu. 

 

Naročnik lahko kupuje tudi tiste artikle blaga, ki niso na ponudbenem predračunu, če 
jih bo potreboval. Te artikle bo naročnik kupoval po ceniku, ki ga bo ponudnik 
posredoval ob podpisu okvirnega sporazuma. 

 

Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma 
znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna mora kupca o 
tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah. 

 

14. člen 
 

Ponudnik mora predložiti naslednjo obliko finančnega zavarovanja:  
 



� bianko menico za resnost ponudbe in menično izjavo v znesku 2.000,00 EUR 
(OBR-14). 

 
Ponudnikom, ki kandidirajo na eno skupino blaga oz. en sklop, oz. več skupin oz. 
sklopov pa skupna vrednost ponudbe ne presega 2.000,00 EUR, ni potrebno 
predložiti finančnega zavarovanja. 

 
Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe, to je do 31.08. 2010. 

 

� izjavo, da bo izdal bianko menico za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene 
vrednosti (OBR -15), če ga bo naročnik k izdaji pozval. 

 

 
15. člen 

 
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
 

16. člen 
 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani 
na javnem razpisu. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in 
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki 
skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, 
zastopa neomejeno  solidarno do naročnika.  
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih 
subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 
 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh navodil A. in B. od 01. do 07. točke ugotavljal za 
vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse 
gospodarske subjekte skupaj.  
 

17. člen 
 
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. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z 
razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. 
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 

18. člen 
 



Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma na zadnji strani parafirati in 
žigosati.   

 
19. člen 

 
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila 
izbiro določene ponudbe. 
 

20. člen 
 

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti sporazuma naročnik in ponudnik ne 
smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da sporazum ne bi pričel veljati ali da 
ne bi bil izpolnjen. 
 
 

21. člen 
 

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki 
bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali 
na nepristranskost revizijske komisije. 
 

22. člen 
 
Naročnik bo pred sklenitvijo okvirnih sporazumov o oddaji naročila preveril obstoj in 
vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.  
 

23. člen 
 

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila 
izdaja soglasja določenega organa in/ali predložitev finančne garancije za dobro 
izvedbo posla, sporazum ne prične veljati, dokler niso predloženi vsi dokumenti. 
 

24. člen 
 

Pravni pouk : 
 
 
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 26/07; ZRPJN-UPB4 in št. 53/07; ZRPJN-E) vloži vsaka 
oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila 
ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za 
revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 
 
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 5.000 EUR na TRR pri 
Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 
22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja. 
 
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih 
dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. 
 



Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za 
revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in 
koncesije. 
 
Zahtevek za revizijo se pošlje pooblastitelju po pošti priporočeno s povratnico, ali v 
elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.  
 
 
 
         Žig                              Predstojnik naro čnika 

                                                                                 v.d. ravnateljica Dor is Kužel, l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBR-3 
Ponudnik: ________________________ 
 
                  _________________________ 
 
Naročnik:  OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO, Šolska ulica 1, 422 0 
ŠKOFJA LOKA 
 
 
 

PONUDBA 
 

 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. ______ z 
dne _____________ in v Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-
_______, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 
dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 
Podatki o gospodarskem subjektu  
 
Firma oziroma ime: 
 
Zakoniti zastopnik: 
 
Davčna številka: 
 
Številka transakcijskega računa: 
 
Matična številka: 
 
Naslov: 
 
Številka telefona: 
 
Številka faxa: 
 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 
 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika 
 



OBR-4 
Ponudnik: ________________________ 
 
                  ________________________ 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 

IZJAVA 
 
 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 
17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične 
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje 
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov 
Evropske skupnosti; pranje denarja.Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe 
pooblaščene za zastopanje. 
 
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega 
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja 
sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem 
položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež. 
 
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v 
zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s 
področja predmeta javnega naročila. 
 
4. 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. 
  
5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 
 
 
Ustrezno izpolnite oz. obkrožite: 
 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 

številko _______________, oz. na osnovi vpisa 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 ________________. 

 
Smo člani naslednje organizacije: _______________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje 

dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). 

 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo 

posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v 
sodni register oz. Poslovni registre Slovenije. 
 
(če ste izpolnili točko B, v tem primeru točke C ne obkrožite; če niste 
izpolnili točke B, obkrožite točko C.) 

 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne 
pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila; 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 

___________________________________________________________________ 

 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________, pod št. ______________ in v 

Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-_______. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo , da so zgoraj navedeni 
podatki to čni in resni čni. 

 

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti 
podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom 
v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež). 

 
 
Datum:_________                                                            Žig in podpis ponudnika: 



OBR- 5 
Ponudnik: ________________________ 
 
                  _________________________ 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
 
Dovoljujemo naročniku _______________________________________________, 

da lahko za namene javnega razpisa _____________________________________ 

______________________________, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 

_______________, pod številko objave _____________ in v Uradnem listu Evropske 

unije, Dokument _____/S ___-_______, pridobi naše osebne podatke 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:____________________ 
 
b) Ime in priimek:___________________________     Podpis:_________________ 
 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis 
 
___________________________________________________________________ 

 

objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________, pod št. ______________ in v 

Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-_______. 

 
 
 
 
 
 
Datum:_________                                                           Žig in podpis ponudnika: 
 



OBR-6  
Ponudnik: ________________________ 
 
                  _________________________ 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 

IZJAVA O PLA ČILNIH POGOJIH 
 
 
 

 
Izjavljamo, da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s 
strani naročnika. 
Račun se izstavlja ločeno za vsako podružnico, pošlje pa se na centralno šolo. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis 
za: 
 
___________________________________________________________________ 
 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________ pod št. ______________ in v 

Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-_______. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika 
 



OBR-7  
Ponudnik: ________________________ 
 
                  _________________________ 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU HIGIENSKIH POGOJEV 
 
 
Izjavljamo: 
 
� da izpolnjujemo pogoje in načela o higieni živil v skladu z 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) in pripadajočo zakonodajo; 

 
� da upoštevamo Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 

63/02, 117/02, 46/02) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 53/07). 

� da imamo uveden in delamo ter pri transportu postopamo po načelih HACCP 
sistema; 

� da so vsa živila I. kvalitete; 
� da je čim več ekoloških živil; 
� da imajo živila čim manj dodatkov (konzervansov, umetnih sladil, umetnih barvil, 

umetnih arom, ojačevalcev okusov…); 
     da so vsa živila deklarirana in da ob dobavi ni preteklo več kot 1/3 roka uporabe. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
___________________________________________________________________ 
 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________ pod št. ______________ in v 

Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-_______. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika  



OBR-8  
Ponudnik: ________________________ 
 
                  ________________________ 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 

IZJAVA O DOBAVI BLAGA IN ODZIVNEM ČASU 
 
 
Izjavljamo : 
 
 
� da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika – razloženo; 
 
� da nudimo odzivni čas ___ delovni dan. 
 
Blago se dobavlja dnevno do dogovorjene ure. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
___________________________________________________________________ 
 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________ pod št. ______________ in v 

Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-_______. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika  
 



OBR-9  
Ponudnik: ________________________ 
 
                  _________________________ 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 
 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU ZAHTEVANIH LETNIH KOLI ČIN 
 
Izjavljamo, da zagotavljamo vse razpisane vrste blaga iz naslednjih sklopov blaga: 
 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
_________________________________________________________________ 
 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________ pod št. ______________ in v 

Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-_______. 

 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika  



OBR-10  
Ponudnik: ________________________ 
 
                  ________________________ 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
 
Izjavljamo: 
 
� da smo pravilno in pravočasno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih 

pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa; 
 

� da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga 
in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz 
predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih 
obveznosti. 

 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za : 
 
___________________________________________________________________ 
 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________ pod št. ______________ in v 

Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-_______. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_______________________                               Žig in podpis ponudnika 
 



OBR-11 
Ponudnik: ________________________ 
 
                  _________________________ 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI UREDB  
 
 
Izjavljamo: 
 
� da upoštevamo obveznosti Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti 

glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 120/05 z 
dne 29.12.2005), Uredbe evropskega parlamenta in sveta (ES)št. 852/2004 o 
higieni živil in Uredbe komisije (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za 
živila; 

 
� 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. 1 8), z vsemi spremembami; 

 
� da upoštevamo 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.). 

 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________ pod št. ______________ in v 

Uradnem listu Evropske unije, Dokument _____/S ___-_______. 

 
 
 
 
Datum:________________                                                  Žig in podpis ponudnika  
 
 
 



Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO            Obr.  -12 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 

Štev.:  JN 1/2010 
Datum: __________  2010 
 

O B R A Z E C    P R E D R A Č U N A 
 

PONUDNIK:  
 
Firma oz. ime ponudnika: __________________________ __________________ 
Naslov: ___________________________________________ ________________ 
Transakcijski ra čun: _______________________________________________ _ 
Davčna številka: __________________________ 
Matična številka: __________________________ 
Telefon: _____________________________    Fax: ____ ____________________ 
 
NAROČNIK:  
 
Firma oz. ime naro čnika: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Naslov: Šolska ulica 1, 4220 Škofja Loka 
Transakcijski ra čun:   01322-6030682758  
Identifikacijska številka za DDV: SI  24921394 
Matična številka: 5089468000 
Telefon:  04 / 506 00 11                  Faks:  04/  512 50 48 
 

P R E D R A Č U N 

SEZNAM BLAGA PO SKUPINAH Z OKVIRNIMI LETNIMI KOLI ČINAMI, 

KI JIH BO NARO ČNIK OKVIRNO POTREBOVAL 
     

l. Skupina: KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI     

     
ARTIKEL  Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla  količina brez DDV DDV 

KRUH BELI  0,8 kg, pšenični kruh iz pšenične moke T 
500 KOM 4800     

KRUH ČRNI 0,8 kg, posebna vrsta kruha, iz pšenične 
moke T 850  KOM 1500     

MEŠANI OVSENI KRUH  0.80 kg KOM 400     

POLNOZRNATI KRUH  0.80 kg, grobozrnati kruh iz 
pšenične moke T 850 in semen KOM 400     

ZVITI POLBELI KRUH 0,8kg KOM 2000     

RŽENI KRUH 1 kg, mešani kruh iz pšenične moke T 850 
in ržene moke T 1250 KOM 600     

KORUZNI KRUH  1 kg KOM 500     

GRAHAM KRUH 0,8 kg KOM 200     



AJDOV KRUH 1kg KOM 280     

ŽEMLJA mala  0.06 kg KOM 3000     

ŽEMLJA 0,10 kg KOM 3200     

KORUZNA ŽEMLJA 0,06 kg KOM 2000     

KORUZNA ŽEMLJA 0,10 kg KOM 3000   

TEMNA ŽEMLJA 0,06 kg KOM 1500     

TEMNA ŽEMLJA 0,10 kg KOM 1500     

BOMBETA bela s posipom  0.10 kg  KOM 2000     

BOMBETA bela 0,06kg KOM 2500     

ŠTRUČKA makova  0.04 kg KOM 2400     

ŠTRUČKA makova  0.10 kg KOM 2200     

ŠTRUČKA sirova  0.06 kg  KOM 2400     

ŠTRUČKA sirova 0,10 kg KOM 2500     

ŠTRUČKA S ŠUNKO IN SIROM 0,12 kg KOM 2000   

ŠTRUČKA S ŠUNKO IN SIROM 0,1 kg  KOM 2200     

BOMBETA polnozrnata  0.06 kg, posebna vrsta 
pekovskega peciva iz pšenične moke T 500 – s semeni KOM 1500     

BOMBETA polnozrnata 0.10 kg, posebna vrsta 
pekovskega peciva iz pšenične moke T 500 – s semeni KOM 1500     

BOMBETA bela ali s posipom 0,06 kg KOM 2000   

BOMBETA bela ali s posipom 0,10 kg KOM 2000   

PECIVO S SIROM IN SEMENI 0,10 kg KOM 1200   

PECIVO S SIROM IN SEMENI 0,06 kg KOM 1000     

KAJZARICA 0,06 kg KOM 1000     

KAJZARICA 0,10 kg KOM 1200     

LEPINJA 0,06 kg KOM 2000   

LEPINJA 0,1 kg KOM 2000     

ŠTRUKELJ 0,12 kg, polnjeni z orehi KOM 1800   

ŠTRUKELJ  0.15 kg, polnjen z orehi KOM 2000     

BUHTELJ  0.08 kg KOM 1800     

BUHTELJ 0,10 kg KOM 2000   

KIFELJC 0,06 kg KOM 3000     

KIFELJC 0,10 kg KOM 2000     

BELA PŠENIČNA ŠTRUČKA 0,06 kg KOM 7000     

BELA PŠENIČNA ŠTRUČKA 0,08 kg KOM 6500     

PICA obložena s paradižnikovo omako, šunko in sirom 
0,12 kg KOM 1200     

PICA obložena s paradižnikovo omako, šunko in sirom 
0,15 kg KOM 1500     

DROBTINE, fino mlete, pakirane po 0,05 kg KOM 60     

TOAST SPECIAL, 500 g ZAV 20     

SENDVIČ ŠOLSKI žemlja 60g, šunka, sir, kumarica KOM 3000   

SENDVIČ ŠOLSKI žemlja 100g, šunka, sir, kumarica KOM 3000   



VEGETARJANSKI SENDVI Č žemlja 100g, s sirom in 
zelenjavo KOM 500   

S K U P A J         

     
Dostava kruha in pekovskih izdelkov  : - po dogovoru z vodjo kuhinje oziroma vsako jutro do 6.30 za tekoči dan 

Embalaža: - embalaža kruha in pekovskih izdelkov se vrača dobavitelju ob njegovi naslednji dostavi 
 
 

    

ll. Skupina PECIVO     

     
ARTIKEL  Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla  količina brez DDV DDV 

KROF  0.07 kg,  polnjen  z marmelado KOM 2800     

KROF  0.10 kg,  polnjen z marmelado KOM 3000     

ZAVITEK z jabolki  0.10 kg KOM 4000     

ZAVITEK s skuto  0.10 kg KOM 1000     

ROGLJIČ francoski  0.05 kg, polnjen  z marmelado KOM 2000     

ROGLJIČ francoski 0.05 kg, polnjen  z čokolado KOM 4000     

DROBNO FRANCOSKO PECIVO 0,04 – 0,06 kg KOM 1000   

FRANCOSKI POLNOZRNAT ROGLJI Č 4 dag KOM 3600   

MARMORNI KOLAČ 1 kg KOM 100     

BLAZINICA z mareli čno marmelado KOM 500     

SKUTNA BLAZINICA 0,05 kg KOM 500     

JABOL ČNA BLAZINICA 0,05 kg KOM 500     

OREHOVA BLAZINICA 0,05 kg KOM 500     

OSJE GNEZDO 0,1 kg KOM 2000     

SLANO PECIVO  – pakirano po 1 kg KOM 25     

TORTE MINI, različni okusi 0,06 kg KOM 2500     

INDIJANČKI 0,06 kg KOM 1400     

ROLADE z različnimi polnili 0,08 KG KOM 1000     

GIBANICA 0,15 kg KOM 800     

BUREK SKUTA 120g KOM 1600   

BUREK SKUTA 150g KOM 1400   

KREMNE REZINE 0,12 kg KOM 1000     

KEKSI – lincer, pravi lincer keksi, v obliki rožice z vidnim 
krogom marelične marmelade iz pšenične moke, pakirani po 
500 g 

KOM 40 

    

KEKSI – medenjaki, tradicionalno medeno pecivo iz 
pšenične moke, z dodatkom medu in prelito s sladkornim 
prelivom, pakirani po 500 g 

KOM 20 

    

KEKSI  – navadni  doma či-  pecivo iz pšenične moke in 
rastlinske maščobe, različnih oblik, pakirani po 1 kg =kom  KOM 20 

    

NAPOLITANKE  – pecivo iz pšenične moke in rastlinske 
maščobe z dodatkom čokolade in lešnikove kreme, pakirane 
po 1 kg = kom 

KOM 10 

    



 KEKSI navadni (npr. PIKNIK) – štirikotne oblike, čajno 
pecivo iz pšenične moke, pakirano po 1 kg KOM 20 

    

S K U P A J          

     

Dostava peciva  : - po dogovoru z vodjo kuhinje oziroma vsako jutro do 6.30 za tekoči dan 
Embalaža: - embalaža peciva se vrača dobavitelju ob njegovi naslednji dostavi 

     
lll. Skupina: MESO      

     
ARTIKEL  Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla  količina brez DDV DDV 

STEGNO MLADEGA GOVEDA b.k. , sveže, I.  kategorija,  
rezani zrezki, očiščeni  6 - 12 dag KG 300 

    
STEGNO MLADEGA GOVEDA b.k.  sveže, I. kategorija, 
kosi obdelani KG 600 

    
LEDJA MLADEGA GOVEDA b.k. , sveža, I. kategorija, kosi 
obdelani  KG 160 

    
MLADA GOVEDINA – PLJU ČNA b.k., sveža, I. kategorije, 
kosi obdelani 1-2 kg KG 50 

    
SVINJSKO STEGNO b.k. , sveže, I. kategorija, rezani  zrezki 
očiščeni do 6 - 15 dag, KG 500 

    
SVINJSKI KARE s filejem., sveži, I. kategorija, nasekani po 
1 kom ali kos 2-3 kg KG 200 

    
TELEČJE STEGNO b.k. , sveže, I. kategorija KG 150     

MLETO MESO – mešano  (pleče mladega goveda in 
svinjsko pleče), sveže mleto meso, drobno mleto - 4 mm ali 
grobo mleto 10 mm 

KG 400 

    

GOVEJE KOSTI ZA JUHO KG 100   

S K U P A J       
     
Dostava svežega mesa  : - v kuhinji - po dogovoru z vodjo kuhinje oziroma vsako jutro do 7.30 za tekoči dan ali dan 
pred uporabo 

Embalaža: - embalaža svežega mesa se mehanično očiščena (splaknjena) sprotno vrača dobavitelju ob njegovi 
naslednji dostavi 

Ostale zahteve: - po predhodnem dogovoru izvršenem ob naročilu narezani zrezki, meso mleto, zrezki tudi 
potolčeni. Ponudnik naj v svoji ponudbi predloži interno izjavo, da zagotavlja strokovno in kvalitetno rezanje, mletje, 
tolčenje in dostavo svežega mesa v celotnem pogodbenem obdobju. 

     

lV. Skupina: PERTUNINSKO MESO IN IZDELKI   
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 
PIŠČANČJI MEDALJONI , zmrznjeni, panirani KG 100     

PIŠČANEC KOSI , sveža piščančja prsa ,  I. kategorija  KG 130     

PIŠČANČJE KRAČE, sveža piščančja bedra spodnji del , I. 
kateg. razsekana bedra suho hlajenega mesa. KG 350 

    



PIŠČANEC FILE , sveže piščančje prsi b.k.k.  , I. kategorija, 
zrezki narezani  na 6 -15 dag KG 240 

    
PIŠČANČJA NABODALA KG 90     
PURAN FILE , sveže puranje prsi b.k.k. , I. kategorija. Zrezki 
narezani na 8 - 15 dag KG 80 

    

PIŠČANČJE HRENOVKE , toplotno obdelani in rahlo dimljeni 
izdelek iz fino mletega piščančjega mesa , mastnega tkiva  in 
dodatkov,  v ovoju.  

KG 200 

    

PIŠČANČJA POSEBNA SALAMA , sveže rezana na rezine KG 100 
    

S K U P A J         
     

Dostava perutnine in perutninskih izdelkov : - po dogovoru z vodjo kuhinje oziroma vsako jutro do 7.30 za tekoči 
dan ali dan pred uporabo 
     
Embalaža: - embalaža perutninskega mesa se mehanično očiščena (splaknjena) sprotno vrača dobavitelju ob 
njegovi naslednji dostavi 
     

Ostale zahteve: - vse salame narezane                                                                                                                     -
sveže meso - po predhodnem dogovoru izvršenem ob naročilu narezani in potolčeni zrezki.                                 
Ponudnik naj v svoji ponudbi predloži interno izjavo, da zagotavlja strokovno in kvalitetno rezanje in pakiranje vseh 
vrst salam in ostalih izdelkov, ter strokovno in kvalitetno rezanje, mletje, tolčenje in dostavo svežega mesa v 
celotnem pogodbenem obdobju. 

     
     

V. Skupina: MESNI IZDELKI  
    

     
ARTIKEL  Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla  količina brez DDV DDV 

ČEVAPČIČI - oblikovani KG 100     

PLESKAVICE -  oblikovane KG 30     

PEČENICE, sveže, iz svinjskega mesa,  v naravnem črevu 
(frkana ali špilena) KG 90     

HRENOVKE, sveže,  obarjena sveža klobasa, do 13 
dag/kom KG 250     

ŠUNKA , poltrajni izdelek, iz svinjskega mesa v ovitku, 
rezana na kolobarje  KG 120     

PIZZA ŠUNKA , poltrajni izdelek, iz svinjskega mesa in 
slanine,  kvadratne oblike, v ovoju, rezana na rezine  KG 30     

MORTADELA NAVADNA , poltrajni izdelek, iz govejega in 
svinjskega mesa ter slanine, premera do 15 cm, rezano na 
kolobarje do 2 dag/kolobar 

KG 70     

KUHAN PRŠUT  KG 50     

TIROLSKA SALAMA , poltrajni izdelek, iz svinjskega in 
govejega mesa ter slanine, grobo mleto, v ovoju, rezana na 
rezine  

KG 50     



KRANJSKA KLOBASA , poltrajni izdelek, v naravnem črevu KG 150     

SUHI VRAT b.k.,  kosi obdelani do 3 kg KG 200     

BUDJOLA, trajni izdelek iz svinjskega mesa, rezana na 
rezine do 0,5 dag/rezino KG 7     

HAMBURGER - MESNATA SLANINA, marmorirano, kosi 
obdelani do 5kg KG 50     

SUHA SALAMA, trajni izdelek, iz svinjskega in govejega 
mesa ter slanine, grobo mleto, primerno zorjena, rezana na 
rezine do 0,5 dag/rezino 

KG 80     

PRŠUT -trajni izdelek iz svinjskega mesa, rezan na rezine do 
0,4 dag/rezino KG 10     

ZASEKA v ovoju ali PVC posodi, pakirana po 0,5 kg KG 25     

S K U P A J       

     
Dostava svežega mesa  : - v kuhinji - po dogovoru z vodjo kuhinje oziroma vsako jutro do 7.30 za tekoči dan ali dan 
pred uporabo 
     
Embalaža: - embalaža svežega mesa se mehanično očiščena (splaknjena) sprotno vrača dobavitelju ob njegovi 
naslednji dostavi 

     
Ostale zahteve: - vse salame narezane.                                                                                                                    
Ponudnik naj v svoji ponudbi predloži interno izjavo, da zagotavlja strokovno in kvalitetno rezanje, mletje, tolčenje in 
dostavo svežega mesa v celotnem pogodbenem obdobju. 

     
     

VI. Skupina: MLEKO  
    

     
ARTIKEL  Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla  količina brez DDV DDv 

Visoko pasterizirano HTP, homogenizirano MLEKO , 3.5 % 
mlečne maščobe, PE vreča 15 l KOM 550 

    
Visoko pasterizirano HTP, homogenizirano MLEKO , 3.5 % 
mlečne maščobe, TP 1 l L 300 

    
Sterilizirano homogenizirano MLEKO, 3,5 % mlečne 
maščobe, TP 0,2 l KOM 10000 

    
Sterilizirano homogenizirano MLEKO, 3,5 % mlečne 
maščobe, TP 1 l L 150 

    
Visoko pasterizirano HTP, homogenizirano MLEKO , 1.6 % 
mlečne maščobe,  TP 1 l L 100 

    
S K U P A J  

        
     
Dostava mleka  : - po dogovoru z vodjo kuhinje oziroma vsako jutro do 6.30 za tekoči dan 
     
Embalaž a: - embalaža mleka se sprotno vrača dobavitelju ob njegovi naslednji dostavi 
     
     
     



VII Skupina MLE ČNI IZDELKI     
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 

Tričetrt mastni TOPLJENI SIR  za mazanje, 35 % maščobe v 
suhi snovi,  neto teža 180 g (8 kom po 22,5 g) 

ZAV 400 

    

Tričetrt mastni TOPLJENI SIR  za mazanje z dodatki 
(šunka…), 35 % maščobe v suhi snovi, neto teža 180 g (8 
kom po 22,5 g)  

ZAV 100 

    

Manj mastni sveži sir – SKUTA LAHKA , 10 % mlečne 
maščobe v suhi snovi, PS lonček 500 g KOM 10 

    

Sveža SKUTA  tričetrt mastna, 35 % mlečne maščobe v suhi 
snovi, PS vrečka 5 kg – 5/1 

KOM 70 
    

Sveža SKUTA  tričetrt mastna, 35 % mlečne maščobe v suhi 
snovi, PS lonček 500 g 

KOM 90 
    

BELI SIR  v slanici, pakirana v 250 g vrečke KOM 20     

SUROVO MASLO, prvovrstne kakovosti, iz visoko 
pasterizirane HTP smetane, v povprečju 83 % mlečne 
maščobe, porcija 15 g  

KOM 3500 

    

SUROVO MASLO , prvovrstne kakovosti, iz visoko 
pasterizirane HTP smetane, v povprečju 83 % mlečne 
maščobe, zavitek 250 g  

KOM 150 

    

SLADKA SMETANA visoko pasterizirana HTTP, 35% 
mlečne maščobe, polnjena v TP 1l L 200 

    

KISLA SMETANA, pasterizirana, 20 % mlečne maščobe, 
polnjena v TP 1l L 70 

    

KISLA SMETANA, pasterizirana, 20 % mlečne maščobe, 
polnjena v lonček 180g KOM 50 

    

Čvrsti JOGURT NAVADNI  iz visoko pasteriziranega HTP, 
homogeniziranega mleka,  3.2 % mlečne maščobe, 180-200 
ml 

KOM 2000 

    

PROBIOTIČNI JOGURT NAVADNI,  narejen iz 
pasteriziranega in homogeniziranega mleka, s 1.3-1.6 % 
mlečne maščobe,  fermentiran z mlečnokislinskimi 
mikroorganizmi, 180-200 ml 

KOM 1000 

    

SADNI JOGURT  iz visoko pasteriziranega 
homogeniziranega mleka, med 2.7 -3.2 % mlečne maščobe, 
obogaten s sadnim pripravkom –med 10-14% (hruška, 
vanilija, borovnica, malina, jagoda, breskev, gozdni sadeži, 
višnja, marelica, banana), ter z dodano jogurtovo kulturo in 
manjšo količino sladkorja, 180-200 ml 

KOM 4500 

    

PROBIOTIČNI JOGURT različnih sadnih okusov, narejen iz 
pasteriziranega in homogeniziranega mleka, s 1.3-1.6 % 
mlečne maščobe,  fermentiran z mlečnokislinskimi 
mikroorganizmi, 180-200 ml 

KOM 3000 

    



ŽITNI JOGURT – sadni jogurt z 3,2 % mlečne maščobe, z 
dodatkom sadja in kosmičev,  180 -250 g KOM 1400 

    

MLEČNI NAPITEK , kratkotrajno sterilizirana, 
homogenizirana mlečna pijača, 0.5 – 2.0 % mlečne 
maščobe, z različnimi dodatki do 2% , 180-250 g 

KOM 4000 

    

NARAVNI JOGURTOV NAPITEK s 100% sadnim deležem 
200-2520 g KOS 4000 

  

SIRNI NAMAZ  s sadjem – SADNA SKUTA  (različni sadni 
okusi), iz polnomastne skute in sveže smetane s sladkorjem, 
15 % sadja  in 30 - 50 % mlečne maščobe v 25% suhe snovi, 
PS lonček 100 – 125g 

KOM 4000 

    

SIRNI NAMAZ - SMETANOV,       50 – 70 % mlečne 
maščobe v 25 % suhe snovi, PS lonček 50 g  KOM 3000 

    

MLEČNO KREMNI DESERT – iz sadnega jogurta s 5,7 % 
maščobe z dodano probiotično kulturo ter različnimi okusi 
(vanilija, pomaranča, jagoda,..), lonček 150 g 

KOM 1000 

    

SLADOLED – KORNET ČOKOLADA ALI VANILIJA, 135 g KOM 1500 
    

SLADOLED – lu čka ČOKOLADA ALI VANILIJA KOM 1500 
    

SLADOLED – žogica – mlečno kremni sladoled različnih 
okusov, 150 g KOM 500 

    

POLTRDI MASTNI SIR, minimalno 50% suhe snovi, 45 % 
mlečne maščobe v suhi snovi KG 250 

    

POLTRDI TRIČETRT MASNI SIR, minimalno 50 % suhe 
snovi, 35 % mlečne maščobe v suhi snovi KG 30 

    

POLTRDI MASTNI SIR Z DODATKI ZELENJAVE ALI 
DRUGIMI DODATKI KG 20 

  

SIR TOPLJENI porcijski (8 kos v kartonu = kos) KOS 500 
  

PARMEZAN - drobno riban, trdi sir, pakiran v vrečke po 40 g KOM 200 
    

RIBAN SIR (drobno ali grobo) - trdi, ima 45 % mlečne 
maščobe v 55 % suhe snovi, pakiran v vrečke 2 kg KG 50 

    

SIR PANIRAN KG 150   

PUDING 200 ml – različni okusi KOS 3800   

S K U P A J         

     
Dostava mle čnih izdelkov  : - po dogovoru z vodjo kuhinje oziroma vsako jutro do 6.30 za tekoči dan 
     



Embalaža: - embalaža mlečnih izdelkov se sprotno vrača dobavitelju ob njegovi naslednji dostavi 
 
 
 

  
  

VIII. Skupina: SVEŽA ZELENJAVA, SADJE IN SUHO SADJE    
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 

ČEBULA , očiščena stebelna vrtnina I. kakovosti, pakirana v 
vrečah 10 KG 250 

    

ČESEN zimski , očiščena stebelna vrtnina,  I. kakovosti KG 10 
    

KOLERABA podzemna  očiščena,  vrtnina korenčnica, I. 
kakovosti  KG 30 

    
KUMARE srednje velike , sveže očiščene, vrtnina plodovka  
I. kakovosti KG 160 

    
PAPRIKA    vse sorte, vrtnina plodovka I. kakovosti, prosto 
pakirana KG 300 

    
PARADIŽNIK – vse sorte,  vrtnina plodovka  različnih vrst, 
prosto pakiran, I. kakovosti KG 400 

    
SOLATA zelena  – endivija in ostale sezonske, zelenjava I. 
kakovosti, prosto pakirana KG 550 

    
SOLATA zelena  – kristalka, zelenjava I. kakovosti, prosto 
pakirana KG 150 

    
SOLATA zelena  – mehka, zelenjava I. kakovosti, prosto 
pakirana KG 100 

    

RADIČ, različne sorte  zelenjave  I. kakovosti, prosto pakiran KG 150 
    

ZELJE sveže glave  – vse sorte, zelenjava I. kakovosti, 
prosto pakiran KG 450 

    
BUČKE, sveža in očiščena vrtnina plodovka  I. kakovosti, 
prosto pakiran KG 120 

    
CVETAČA glave,  sveža očiščena, cvetna vrtnina  I. 
kakovosti, prosto pakirana  KG 150 

    
BRSTIČNI OHROVT, sveža očiščena zelenjava  I. kakovosti, 
prosto pakiran KG 30 

    
POR celi , sveža in očiščena stebelna vrtnina  I. kakovosti, 
prosto pakiran KG 60 

    
PETERŠILJ listi , očiščen in sveži, zelenjava korenčnica , I. 
kakovosti KG 10 

    
ZELENA gomolj ,  vrtnina korenčnica, I. kakovosti, prosto 
pakirana KG 60 

    
BROKOLI – očiščen, prosto pakiran KG 50     

JAJČEVCI – MELANCANI –  vse sorte, prosto pakirani KG 50 
    

DROBNJAK – očiščen, prosto pakiran KG 5     
KORENJE rde če – vse sorte, sveže očiščeno,  I. kakovosti, 
prosto pakirano   KG 400 

    
KITAJSKO ZELJE – prosto pakirano KG 50     
SARME  KG 22     



RUKOLA,  I. kakovosti, očiščena KG 30     
MOTOVILEC, l. kakovosti, očiščen KG 30     

KROMPIR različnih sort, maximalno 10 % odpadka, pakiran 
v vreče po 10 kg, extra kakovosti KG 3500 

    
RDEČE ZELJE, prosto pakirano KG 20     
FIŽOL ZRNJE KG 170     

ZELJE kislo , ribano in  biološko – naravno kisano zelje, I. 
kakovosti, pakirano v PVC posodah do 12 kg KG 250 

    

REPA kisla , ribana in  biološko – naravno kisana repa , I. 
kakovosti, pakirana v PVC posodah do 12 kg KG 100 

    
GROZDJE belo   - vseh sort,  jagodasto sadje I. kakovosti , 
prosto pakirano KG 150 

    
GROZDJE  rdeče  oz. črno - vseh sort, jagodasto sadje I. 
kakovosti, prosto  pak. KG 150 

    

JABOLKA – različne vrste, koščičasto sadje extra kakovosti, 
porcijski sadeži do 12 dag/kom, prosto pakiranje KG 2500 

    

HRUŠKE – vseh sort,  koščičasto sadje extra kakovosti, 
porcijski sadeži do 12 dag/kom , prosto pakiranje KG 1000 

    
SLIVE – vseh sort, koščičasto sadje I.kakovosti, prosto 
pakirane  KG 200 

    

JAGODE srednje debele – vseh sort,  extra kakovosti, 
pakirane v posodice po ½  kg ali prosto pakirane  KG 120 

    
BANANE , južno sadje I. kakovosti, teža posamezne banane 
do 15 dag , prosto pakirane KG 1500 

    
BRESKVE , pečkasto  sadje I. kakovosti, porcijski sadeži do 
12 dag/kom, prosto pakirane KG 200 

    

LIMONE, južno sadje I. kakovosti, prosto pakirane KG 50 
    

POMARANČE – oranžno meso , južno sadje I. kakovosti, 
porcijski sadeži do 12 dag7kom, prosto pakirane KG 700 

    
MANDARINE , južno sadje, l. kakovosti, porcijski sadeži do 8 
dag/kom, prosto pakirane  KG 1500 

    
NEKTARINE , pečkasto sadje  I. kakovosti, porcijski sadeži 
do 12 dag/kom, prosto pakirane KG 500 

    
MARELICE , pečkasto sadje I. kakovosti, porcijski sadeži do 
8 dag, prosto pakirane KG 250 

    
KIVI, južno sadje I. kakovosti, teža posameznega sadeža do 
10 dag KG 200 

    
KLEMENTINA, južno sadje, I. kakovosti, porcijski sadeži do 
8dag/kom, prosto pakiranje KG 200 

    

LUBENICA zrela ,  sadje I. kakovosti, prosto pakirana  KG 200 
    



MELONA oz. DINJA, sadje I. kakovosti, prosto pakirano KG 100 
    

ANANAS, južno sadje I. kakovosti, prosto pakiran KG 100 
    

MINEOLA, južno sadje I. kakovosti, porcijski sadeži do 
8dag/kom, prosto pakirane KG 100 

    
SUHO SADJE mešano , rehidrirano, I. kakovosti, prosto 
pakirano KG 50 

    
OREHOVA JEDRCA ,  lupinasto sadje, I. kakovosti, prosto 
pakirano   KG 15 

    

ROZINE, suho jagodasto sadje – grozdje, I. kakovosti, 
pakirane v PVC vrečke po 0.1 do 0.5 kg ali prosto pakirane KG 20 

    
JABOLKA suhi krhlji, suho sadje I. kakovosti, vakumsko 
pakirano ali prosto pakirano   KG 10 

    
HRUŠKE suhi krhlji, suho sadje I. kakovosti, vakumsko 
pakirano ali prosto pakirano KG 10 

    

SLIVE suhe brez koš čic, rehidrirano  suho sadje I. 
kakovosti, vakumsko pakirano ali prosto pakirano KG 50 

    

MARELICE suhe brez koš čic, rehidrirano suho sadje I. 
kakovosti, vakumsko pakirano ali prosto pakirano KG 30 

    
FIGE suhe, rehidrirano  suho sadje I. kakovosti, vakumsko 
pakirano ali prosto pakirano KG 50 

    
LEŠNIKI, očiščeni, prosto pakirani, I. kakovosti KG 10     
PISTACIJA KG 5     

S K U P A J         
     
Dostava svežega sadja in zelenjave ter suhega sadja  : - po dogovoru z vodjo kuhinje oziroma vsako jutro do 
6.30 za tekoči dan ali dan pred uporabo, če so hladilne kapacitete v šoli proste 

     
Embalaža: - embalaža je lahko nevračljiva ali vračljiva ob naslednji dostavi 
     

Ostale zahteve: - v posameznih letnih časih, se največ uporablja sezonsko sadje in zelenjava, suho sadje pa 
enako tekom celega leta. Ponudnik mora v ponudbi predložiti interno izjavo, da ponuja sveže sadje in zelenjavo l. 
kakovosti, da zagotavlja porcijske sadeže po zahtevah naročnika. 
 
     
IX. Skupina: KONZERVIRANA ZELENJAVA, SADJE IN RIBE  

ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z DDV 
opis artikla   količina brez DDV   
FIŽOL stro čji  kuhan  4000 g, pasterizirana vrtnina KOM 15     
FIŽOL zrnje – vložen,  kuhan 850 g, pasterizirana vrtnina KOM 100     
GRAH vložen 800 g, pasterizirana vrtnina KOM 20     
KORUZA V SL. RAZTOPINI vložena 680 g KOM 50     
ČIČERIKA 400 g KOM 50     
KUMARICE  vložene 650 g, pasterizirana vrtnina KOM 50     

KUMARICE  vložene 4000 g, pasterizirana vrtnina KOM 35     



RDEČA PESA vložena 4000 g, pasterizirana vrtnina KOM 70     
RDEČA PESA  vložena 690 g, pasterizirana vrtnina KOM 50     
PAPRIKA  fileti vloženi 4000 g, pasterizirana vrtnina KOM 20     
PAPRIKA fileti  vloženi 650 g, pasterizirana vrtnina KOM 40     
OLIVE zelene,  brez koščic, 1000 g KOM 20     
ČEBULICA mala bela, vložena 650 g KOM 10     
ŠAMPINJONI v slanici,  pločevinka, 480 g,  KOM 80     

ŠAMPINJONI v KISU, pločevinka ali kozarec, 860 g,  KOM 50     
KETCHUP 1000 g, pasteriziran izdelek iz paradižnika, nepekoč KOM 20     

PARADIŽNIKOV KONCENTRAT – mezga sladka,  vsebnost 
paradižnika minimalno 50 %, pakirana po 800 g KOM 120 

    

KONCENTRAT PELATOV – mezga sladka,  vsebnost pelatov 
minimalno 50 %,  pakirana po 2600 g KOM 20 

    
RIBJA PAŠTETA iz zelenjave in morskih rib KOM 1600   
GORČICA 700 g KOM 40     
GORČICA 180 g v tubi KOM 200     
MAJONEZA  630 g KOM 50     
AJVAR  650 g, nepeko č KOM 20     
TUNA v olju,  1070 g KOM 100     
TUNA v olivnem olju, 160 g KOM 100     

MARMELADA  - jagodna,  700 g, minimalno 50 % sadnega deleža 
in skupno 65 % sladkorja KOM 5 

    

MARMELADA  - porcijska, različni okusi, minimalno 50% sadnega 
deleža in skupno 65 % sladkorja KOM 4500 

    

MARMELADA  - marelična,  840 g, minimalno 50 % sadnega deleža 
in skupno 65 % sladkorja KOM 30 

    
JAGODNI DŽEM – 450 g KOM 20     
KOMPOT mešano sadje  2500 – 3000 g KOM 20     
KOMPOT marelica , rezine ali polovice 2500-3000 g KOM 20     
KOMPOT hruška , rezine 2500 – 3000 g KOM 20     
KOMPOT ananas , koščki 2500 – 3000 g KOM 20     
KOMPOT breskev , rezine ali polovice 2500 – 3000 g KOM 30     
SADNA SOLATA - mešano sadje , koščki 2500 – 3000 g KOM 40     
KOMPOT jagoda , celi sadeži 2600 – 3000 g KOM 20     
KOMPOT višnja  680 g, višnje brez koščic KOM 60     

LEČA v pločevinki KOM 100   

ARTIČOKE v pločevinki KOM 20   

S K U P A J       
Dostava konzerviranih živil : - kuhinjo - dan ali dva po naročilu                                                                         
Embalaža: - embalaža je lahko nevračljiva ali vračljiva ob naslednji dostavi 

 
 
X. Skupina: SVEŽE IN ZMRZNJENE RIBE 

 
  

     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 



OSLIČ FILE – bela riba zamrznjeni ribji izdelek,  fileji brez 
kosti, I. kategorija KG 80 

    

POSTRVI FILE KG 120 
  

PANIRAN OSLIČ FILE, bela riba, zamrznjeni panirani fileji 
brez koščic, I.kategorija. KG 100 

    
RIBJE PAL ČKE PANIRANE, zamrznjeni panirani kosi 
osliča, brez koščic, I.kategorija. KG 75 

    
MORSKI PES -  KOTLETI,  zamrznjeni KG 60     
Tuna kotlet KG 30     
S K U P A J  

        
     
Dostava rib  : - po dogovoru z vodjo kuhinje, glede na vrsto rib (panirane, nepanirane, zmrznjene, …) 

 
 

    

XI. Skupina: JAJCA  
     

ARTIKEL  Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla  količina brez DDV DDV 

JAJCA , sveža, I. kakovosti – lupina pravilno oblikovana in 
čista, rumenjak kot senca z nejasnimi obrisi, beljak bister, 
kompakten, vonj specifičen, ni tujkov,  zračni prostor visok do 
4 mm, težinski razred »A«  od 61 do 65 g/kom  

KOM 3000   

  

S K U P A J         
     
Dostava jajc: - dostava dan po naročilu do 7.00 ure 
     
Embalaža: - na željo dobavitelja vračljiva ob naslednji dostavi 
     

Ostale zahteve: - Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti interno izjavo, da ponujena jajca ustrezajo naročnikovim 
zahtevam - da so sveža in l. kakovosti, da sodijo v težinski razred A (61-65 g/kom) in obenem v izjavi navesti čigava 
jajca ponuja (lastna proizvodnja, drugi dobavitelji).                                                                                                                     
Ponudnik je v svoji ponudbi dolžan predložiti zadnji izvid analize preverjanja neoporečnosti jajc, ki jih ponuja, ki pa 
ne sme biti starejši od 30 dni, od dneva predložitve ponudbe naročniku. 
     

Xll. Skupina: SADNI SOKOVI IN SIRUPI    
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 

SADNI SIRUP malina,  izdelan iz naravne baze maline, z 
dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, pakiran  v 
plastenke po 3 l 

KOM 80 

    

SADNI SIRUP borovnica,  izdelan iz naravne baze 
borovnice, z dodatkom naravnih arom in obogaten z vitamini, 
pakiran  v plastenke po 3l 

KOM 50 

    

SADNI SIRUP pomaran ča, izdelan iz naravne baze 
pomaranče, z dodatkom naravnih arom in obogaten z 
vitamini, pakiran  v plastenke po 3l 

KOM 80 

    



SADNI SIRUP multivitamin, izdelan iz naravne baze 
različnega sadja – pomaranče, limone, jabolka, ananas…, z 
dodatkom arom in obogaten z vitamini, pakiran v plastenke 
po 3 l 

KOM 30 

    

SADNI SIRUP kivi,  izdelan iz naravne baze kivi, z dodatkom 
naravnih arom in obogaten z vitamini, pakiran  v plastenke 
po 3 l 

KOM 80 

    

SADNI SIRUP gozdni sadeži,  izdelan iz naravne baze 
mešanice različnih gozdnih sadežev, z dodatkom naravnih 
arom in obogaten z vitamini, pakiran  v plas. po 3 l 

L 100 

    

LIMONIN SOK, čisti limonin sok koncentrat L 24 
  

SADNI SOK marelica , sadni sok brez kemičnih 
konzervansov in umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim 
sadnim deležem ter s polnim in osvežujočim okusom, 
pakiran TP,  ali PET plastenko po 1l 

L 30 

    

SADNI SOK jabolko , sadni sok brez kemičnih konzervansov 
in umetnih sladil z najmanj 80  odstotnim sadnim deležem ter 
s polnim in osvežujočim okusom, pakiran v tetrapak 
embalažo, plastenko ali PET plastenko po 1l 

L 100 

    

SADNI SOK pomaran ča – JUICE, sadni sok brez kemičnih 
konzervansov in umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim 
sadnim deležem ter s polnim in osvežujočim okusom, 
pakiran v tetrapak embalažo, plastenko ali PET plastenko po 
1l 

L 100 

    

SADNI SOK breskev,  sadni sok brez kemičnih 
konzervansov in umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim 
sadnim deležem ter s polnim in osvežujočim okusom, 
pakiran v tetrapak embalažo, plastenko ali PET plastenko po 
1l 

L 30 

    

SADNI SOK ČRNI RIBEZ, sadni sok brez kemičnih 
konzervansov in umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim 
sadnim deležem ter s polnim in osvežujočim okusom, 
pakiran v tetrapak embalažo, plastenko ali PET plastenko po 
1l 

L 30 

    

SADNI SOK marelica , sadni sok brez kemičnih 
konzervansov in umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim 
sadnim deležem ter s polnim in osvežujočim okusom, 
pakiran v TP, TB, PET plastenko ali PVC lonček po 200-250 
ml 

KOM 2500 

    

SADNI SOK breskev , sadni sok brez kemičnih 
konzervansov in umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim 
sadnim deležem ter s polnim in osvežujočim okusom, 
pakiran v TP,TB, PET plastenko ali PVC lonček po 200-250 
ml 

KOM 2500 

    



SADNI SOK jabolko , sadni sok brez kemičnih konzervansov 
in umetnih sladil z najmanj 80 odstotnim sadnim deležem ter 
s polnim in osvežujočim okusom, pakiran v TP, TB PET 
plastenko ali PVC lonček po 200-250 ml 

KOM 8000 

    

SADNI SOK jagoda , sadni sok brez kemičnih konzervansov 
in umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim sadnim deležem ter 
s polnim in osvežujočim okusom, pakiran v TP,TB, PET 
plastenko ali PVC lonček po 200-250 ml 

KOM 500 

    

SADNI SOK hruška , sadni sok brez kemičnih konzervansov 
in umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim sadnim deležem ter 
s polnim in osvežujočim okusom, pakiran v TP,TB, PET 
plastenko ali PVC lonček po 200 - 250 ml plastenko ali PVC 
lonček po 200-250 ml 

KOM 500 

    

SADNI SOK pomaran ča – JUICE, sadni sok brez kemičnih 
konzervansov in umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim 
sadnim deležem ter s polnim in osvežujočim okusom, 
pakiran v TP, TB, PET plastenko ali PVC po 200-250 ml 

KOM 7000 

    

SADNI SOK ribez , sadni sok brez kemičnih konzervansov in 
umetnih sladil z najmanj 50  odstotnim sadnim deležem ter s 
polnim in osvežujočim okusom, pakiran v TP, TB, PET 
plastenko ali PVC lonček po 200-250 ml 

KOM 500 

    

S K U P A J         
     
Dostava konzerviranih živil : - kuhinja - dan ali dva po naročilu                                                                         
     
Embalaža: - embalaža od 200 ml do 1000 ml je nevračljiva, večje plastenke je dobavitelj dolžan odpeljati ob 
naslednjem naročilu. 
     
     
XIII Skupina: JUŠNE ZAKUHE IN TESTENINE    
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 

RIBANA KAŠA , klasična jušna zakuha iz  moke in svežih 
jajc, pakirana po 500 g KOM 50 

    

REZANCI jušni , valjana testenina, ki se ne razkuha, 
izdelana iz moke in jajc,  pakirani po 500 g KOM 50 

    
VODNI VLIVANCI  za juho tanjši, z dodatkom jajc, pakirani 
po 500 g KOM 30 

    
JUŠNA ZAKUHA  – zvezdice,  klasične polne testenine iz 
moke in jajc, pakirane po 500 g KOM 20 

    
JUŠNA ZAKUHA  – rižek , klasične polne testenine iz  moke 
in jajc, pakirane po cca  500g  KOM 20 

    
JUŠNA ZAKUHA – fidelini , klasične dolge zvite testenine iz  
moke in jajc, pakirane po 1000 g KOM 20 

    



TESTENINE svedri , klasične votle kratke testenine iz  moke 
in jajc, pakirane po 0,5 kg KOM 100 

    
TESTENINE polžki mali in druge oblike , klasične votle, 
kratke testenine iz moke in jajc, pakirane po 0,5 kg – 
kvalitete kot Barilla 

KOM 30 
    

TESTENINE polžki mali in druge oblike, klasične votle, 
kratke testenine iz moke in jajc, pakirane po 5 kg – kvaliteta 
kot Barilla 

KOM 40 

  

TESTENINE široki rezanci , valjane, dolge, zvite testenine, 
narejene iz moke in  jajc, pakirane po 0,5 kg KOM 90 

    
ŠPAGETI debeline No. 3, valjane dolge testenine iz moke in 
jajc, pakirane po 5 kg = 1 zav – kvaliteta kot Barilla ZAV 50 

    
S K U P A J  

        
     
Dostava jušnih zakuh in testenin : - v kuhinjo - dan ali dva po naročilu                                                                         
     
Embalaža: - embalaža je lahko nevračljiva ali vračljiva ob naslednji dostavi 
     
     

XIV. Skupina: ČAJI     
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 

ČAJ šipek  s hibiskusom,  pakiran  v filter vrečke , vezane v 
verigo , 1200 g KOM 25 

    
ČAJ planinski , pakiran  v filter vrečke , vezane v verigo, 
1200 g KOM 10 

    
ČAJ sadni   z okusom jagode - vanilije, pakiran  v filter 
vrečke , vezane v verigo, 1200 g KOM 20 

    
ČAJ sadni  z okusom gozdnih sadežev, pakiran v filter 
vrečke, vezane v verigo, 1200 g KOM 20 

    
ČAJ sadni  z okusom borovnice, pakiran v filter vrečke, 
vezane v verigo, 1200 g KOM 10 

    
ČAJ šipek , pakiran  v filter vrečke po 2g, 1 zavitek = 42 - 50 
g KOM 10 

    
ČAJ planinski, pakiran  v filter vrečke po 2g, 1 zavitek = 42-
50 g KOM 10 

    
ČAJ kamilica, pakiran  v filter vrečke po 2g, 1 zavitek = 42-
50 g KOM 10 

    

ČAJ sadni  – različni okusi (breskev, gozdni sadeži, jagoda , 
…), pakiran  v filter vrečke po 2g, 1 zavitek = 42-50 g KOM 20 

    
ČAJ otroški, , pakiran  v filter vrečke po 2g, 1 zavitek = 42-
50 g KOM 10 

    

S K U P A J         
     
Dostava čajev : - v kuhinjo - dan ali dva po naročilu                                                                         
     
Embalaža: - embalaža je  nevračljiva  



     
Ostale zahteve: čaji morajo biti v filter kot je zahtevano v obrazcu ponudbe vrečkah in ne v razsutem stanju 
     
     

XV. Skupina: ZMRZNJEN PROGRAM ZELENJAVA   
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 

ŠPINAČA očiščena in pasirana , pakirana po 2.5 kg, I. 
kvaliteta KG 150 

    

STROČJI FIŽOL , očiščen in pakiran po 2.5 kg, I. kvaliteta KG 30 
    

KORENJE BABY , očiščeno mlado sladko mini korenje, 
pakirano po 2.5 kg, I. kvaliteta KG 100 

    
KORENJE  očiščeno in narezano na kocke 10x10x10 mm, 
pakirano po 2.5kg, I. kvaliteta KG 100 

    

CVETAČA očiščena, glava deljena  na posamezne cvetove 
velikosti 30-60 mm, pakirana po 2.5 kg, I. kvaliteta KG 50 

    
GRAH očiščen, velikosti 8.75-9.30 mm, pakiran po 2,5 kg, I. 
kvaliteta KG 25 

    
POMLADNA ZELENJAVA , mešanica zelenjave (4 mix),  
pakirana po 2.5 kg, I. kvaliteta KG 150 

    

MEŠANICA ZELENJAVE ZA JUHO , zelenjava očiščena, 
naglo globoko ohlajena, mešanica (6 mix)  pakirana po 
2.5kg, I. kvaliteta 

KG 200 

    

BROKOLI , očiščen, deljen na posamezne cvetove velikosti 
40-60 mm, pakiran po 2,5 kg, I. kvaliteta KG 25 

    

MEŠANICA GRAH – KORENJE, mešanica zelenjave za 
rižote, zelenjava očiščena, sestavljena iz:*grah *korenje 
kocke, l. kvalitete, pakirano po 2,5 kg  

KG 25 

    
MEŠANICA ZA FRANCOSKO SOLATO očiščena, 
razrezana zelenjava na kocke, 1. kvalitete, pakirano po 2,5 
kg 

KG 100 
  

POMMES FRITES – krompir, rezan n rezine za cvrtje, I. 
kategorije, pakiran po 2,5 kg KG 50 

    

JAGODE očiščene, pakirane po 2,5 kg, I.kvaliteta KOM 25 
    

BOROVNICE očiščene, hitro zamrznjene, pakirane po 2,5 
kg, I. kvaliteta KOM 25 

    
VIŠNJE  očiščene, brez koščic, pakirane po 2,5 kg, I. 
kvaliteta KOM 15 

    

MALINE  očiščene, pakirane po 2,5 kg, I. kvaliteta KOM 15 
    

GOZDNI SADEŽI, mešanica vseh gozdnih sadežev - 
očiščenih , pakirani po  2,5 kg, I. kvaliteta KOM 15 

    

KORUZA ZRNJE , zmrznjena, pakirana po 2,5 kg KG 100   



S K U P A J         
     
Dostava zmrznjene zelenjave in sadja : - dan po naročilu do 7.00 ure zjutraj oziroma, če je naročilo za več dni 
naprej tudi po dogovoru, če so proste zamrzovalne kapacitete kuhinje                                                                        

     
Embalaža: - embalaža je  nevračljiva  
     
     

XVI. Skupina: ZMRZNJENI IZDELKI     
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 

ZELENJAVNI ZREZKI , oblikovani, teže do 10 dag/kom KG 25 
    

SOJINI POLPETI – panirani, oblikovani do 10 dag/kom KG 70 
    

POLPETI S ŠUNKO IN SIROM , 2/1 KG 20     
KANELONI – pakirani po 2 kg ZAV 50     
KANELONI Z GOBAMI – pakirani po 2 kg ZAV 20     
ŠTRUKLJI OREHOVI KG 75     
ŠTRUKLJI SKUTINI  slani KG 30     
ŠTRUKLJI SKUTINI  sladki KG 180     

TORTELINI SIROVI – globoko zamrznjeni tortelini polnjeni s 
sirovim nadevom. Pakirani po 2 kg ZAV 100 

    
KVAŠENO TESTO ZA PICO KG 120     

TESTO ZA LAZANJO – večji listi predkuhanega testa za 
lazanjo, globoko zamrznjeni, pakirano po 5 kg KG 60 

    
VLEČNO TESTO -   50 dag ZAV 10     
PALAČINKE prazne pečene KG 50     
CMOKI ( marelični, borovničevi, slivovi) KG 200     
ZDROBOVI CMOKI s skuto ali brez, pakirani po 2 kg ZAV 60     

KROMPIRJEVI SVALJKI s skuto ali brez, pakirani po 2 kg ZAV 90 
    

OCVRTKI S SIROM, pakirani po 2 kg ZAV 100     

NAVIHANČKI Z GOZDNIMI SADEŽI OZ. Z MARELICO KG 80 
    

MINI ŽEPKI, z okusom kokos, pizza, marelica, čokolada,  
pakirani po 2 kg KG 40 

    

S K U P A J         
     
Dostava zmrznjenih izdelkov : - dan po naročilu do 7.00 ure zjutraj oziroma, če je naročilo za več dni naprej tudi 
po dogovoru, če so proste zamrzovalne kapacitete kuhinje                                                                        

     
Embalaža: - embalaža je  nevračljiva  
     
     



XVII. Skupina: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO   
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 
MARGARINA namizna  pakirana v folijo po 250g KOM 250     
OLJE jedilno , pakirano v steklenice 1 l L 300     
OLJE bu čno, pakirano po 1 l L 8     
OLJE olivno, pakirano po 1 l L 20     

MOKA gladka pšeni čna tip 500, pakirana po 1kg KG 250 
    

MOKA ostra pšeni čna, pakirana po 1kg KG 20     
JEŠPRENJ , pakiran po 1 kg KG 50     
MOKA ajdova  pakirana po 1 kg KG 30     
MOKA koruzna, pakirana po 1kg KG 30     
GRAHAM MOKA , pakirana po 1 kg KG 10     
POLNOZRNATA MOKA, pakirana po 1 kg KG 10     
RIŽ okroglozrnati , vakumsko pakiranje po 1 kg kot Zlato 
polje KG 50 

    
RIŽ dolgozrnati , pakiran po 15 kg kvalitete BALI KOM 30     
POLENTA , pakirana po 1kg KOM 50     
ZDROB pšeni čni , pakiran po 1 kg KG 30     
ZDROB pšeni čni instant, pakiran po 125 g KOM 200     
KAŠA prosena , pakirana po 1 kg KG 50     
KUS KUS, pakiran po 2 kg KOM 40     

SLADKOR kristalni , pakiran v PVC vrečke po 1 kg KG 700     

SLADKOR mleti , pakiran v PVC vreče po 500 g=kom KOM 30     

SLADKOR rjavi, pakiran po 1 kg KG 5     

KOKOSOVA MOKA – pakirana  v PVC vrečke po 200 g KOM 10     
KIS jabol čni  1 l L 140     
KIS vinski , 1l L 120     

SOL drobno mleta , morska, jodirana, pakirana po 1 kg KG 160     
CIMET  mleti   cca 10 dag KOM 30     
KUMINA mleta, cca 8 g KOM 10     
JANEŽ , 10 g KOM 25     
MAJARON drobljen, cca 40 g KOM 100     
BAZILIKA suha cca 150g KOS 10   
ORIGANO suhi cca 150g KOS 10   
Začimbe za piš čanca KOS 5   
ZAČIMBE PROVANSA KOS 3   
LOVORJEV LIST  cca 25 g KOM 10     
KLINČKI celi   cca 25 g KOM 25     

ČESEN suhi KG 14   

PAPRIKA RDEČA – sladka in mleta, pakirana po 400 g KOM 20     



JETRNA PAŠTETA 840 g KOS 100     
JETRNA PAŠTETA,  porcijska 30 g KOS 3800     
RIBJA PAŠTETA  iz zelenjave in morskih rib 30g KOS 2300     
MED cvetli čni  900 g KOM 30     
MED CVETLIČNI, porcijski po 4 g KOM 3000     
KAKAVOV KREMNI NAMAZ, porcijski po 4 g KOM 6000     

KAKAVOV KREMNI NAMAZ, pakirana v 1100 kg embalažo KOM 48 
    

KVAS  sveži pakiran po 45 g KOM 100     
KAVA , prava pakirana po 100 ali 250 g KG 100     
BELA KAVA INSTANT, pakirana po 100 g KOM 120     

KOSMIČI iz žitaric, čokolade, lešnikov, pakirano po 1000g KG 300 
    

KOSMIČI porcijski KOS 4000   
SLADKOR vanilin  pakiran po 13 g KOM 50     
PRAŠEK PECILNI pakiran po 13 g KOM 350     
PUDING čokolada – 1000 g KG 20     
PUDING vanilija – 1000 g KG 20     
ZLATE KROGLICE  za juho, pakirane po 500 g KOM 160     

ZDROBOVI ŽLIČNIKI, zakuha za juho, pakirani po 500 g KOM 100     
CEDEVITA, pakirana po 1 kg KG 50     

DODATEK JEDEM, mešanica začimb, pakirana po 1 kg KG 40     
ZAČIMBE ZA GOLAŽ , pakirano po 1 kg KG 15     
ZAČIMBE ZA FIŽOL , pakirano po 1 kg KG 24     
RIBICE SLANE, pakirane po 50 g KOM 40     
GRISINI z različnimi okusi KOM 80     
BONBONI  ŠUMI, 400g  KOM 200     
BONBONI GU GU, 1 kg KOM 3     
BONBONI KIKI, 100 g KOM 20     
NAPITEK SOJA, razli čni okusi, 0.5 l KOM 55     
NAPITEK SOJA, razli čni okusi , 1 l L 12     
SOJIN JOGURT KOM 50     
TOFU SIR, 250 g KOM 100     
FRUTABELA z različnimi okusi, 30 g KOM 5000     
JUHA  z govejim  meso, pakirana po 1 kg KG 100     
JUHA  gobova,  pakirana po 1kg KG 40     
JUHA fižolova, pakirana po 1 kg KG 10     
JUHA špargljeva, pakirana po 1 kg KG 40     
JUHA  grahova , pakirana po 1 kg KG 40     
JUHA cveta čna pakirana po 1 kg KOS 20     
JUHA porova, pakirana po 1 kg KOS 20     
JUHA paradižnikova pakirana po 1 kg KOS 16   
JUŠNA MEŠANICA posušena zelenjava za juhe KOS 80   



OMAKA SLADKO KISLA KOS 24   
OMAKA WORCHESTER KOS 10   
ČOKOLADA v prahu – pakirana po 100 g KOM 15     
KAKAO sladki zrnasti,  pakiran po 5 kg  KOM 25     
ČOKOLADA jedilna 300 g KOM 30     

ČOKOLADA mle čna 100g KOM 2400   

SMETANA ZA KUHANJE L 48   

MARGARINA porcijska  KOM 7500   

NAMAZ RAMA različni okusi KOS 39   

MARGARINA RAMA kombinirana L 19   

S K U P A J         
Dostava ostalih živil in dodatkov k jedem : - v kuhinjo - dan ali dva po naročilu                                                                        
     
Embalaža: - embalaža je lahko nevračljiva ali vračljiva ob naslednji dostavi 
 
 

    

XVIII. SKUPINA: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO BREZ DODATK OV     
     
ARTIKEL Enota Okvirna Cena/enoto Vrednost z  
opis artikla   količina brez DDV DDV 
KRUH BELI , pšenični kruh iz pšenične moke, štruca ali hleb 
po 1 kg KOM 200     
KRUH ČRNI, posebna vrsta kruha iz pšenične moke, štruca 
ali hleb po 1 kg KOM 200     
POLBELI KRUH, pšenični iz polbele moke, štruca ali hleb po 
1 kg KOM 200     
RŽENI KRUH, mešani kruh iz pšenične moke in ržene moke, 
štruca ali hleb po 1 kg KOM 150     

KORUZNI KRUH,mešani iz pšenične in koruzne moke, 
štruca ali hleb po 1 kg 

KOM 150 
    

AJDOV KRUH, mešani iz pšenične in ajdove moke, štruca 
ali hleb po 1 kg 

KOM 150 
    

BOMBETA  mala, pšenična, bela ali polbela 0,06 kg KOM 2000     
BOMBETA, pšenična bela ali polbela 0,10 kg KOM 2000     
ŠTRUČKA mala, pšenična bela ali polbela 0, 06 kg KOM 2000     

ŠTRUČKA, pšenična bela ali polbela 0,10 kg KOM 
2000 

     
     
Dostava kruha in pekovski izdelkov : - po dogovoru z vodjo kuhinje oziroma vsako jutro do 6.30 za tekoči  
                                                                 dan                                                                        
     
Embalaža: - embalaža kruha in pekovskih izdelkov se vrača dobavitelju ob njegovi naslednji dostavi 
     
Ponudba za posamezno skupino prehrambenih artiklov mora vsebovati vsaj 75% artiklov.  
Ponudniki lahko ponudijo samo posamezno skupino prehrambenih artiklov.   



 
 
                                                                                                             OBR-13 
      
Naročnik:  OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO, Šolska ulica 1, 4220 
ŠKOFJA LOKA, identifikacijska številka za DDV: SI24 921394, mati čna številka 
5089468000, ki ga zastopa Doris Kužel, v.d. ravnate ljica 
 

in 

 

Stranke okvirnega sporazuma: 

 

 

1.___________________________ 
 

identifikacijska številka za DDV: SI____________________ 

 
2._____________________________ 
 

identifikacijska številka za DDV: SI____________________ 

 
3.____________________________ 
 

identifikacijska številka za DDV: SI____________________ 

 

  

so sklenili naslednji 

 

OKVIRNI SPORAZUM 

 

 

1. člen 
 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku  v 
skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 
16/2008), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne ________ pod, št. objave JN 
_______ in v Uradnem listu Evropske unije, Dokument ______/S _____-_______ z 
namenom sklenitve okvirnega sporazuma za: 
* skupino ___________  ________________________, 
* skupino ___________  ________________________. 
 
 



Sporazum se sklene za obdobje od 1. 9. 2010 do 31. 08. 2012. 
 
 

2. člen 
 

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o 
splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.  

Sestavni del tega  sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo. 

 

 

3. člen 
 

Naročnik bo naročal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem izbranem dobavitelju, 
ki bo ponudil najnižje cene posameznega artikla iz ponudbenega predračuna. 

 

Naročnik bo pred vsakim naročilom blaga, preveril cene posameznih artiklov pri vseh 
dobaviteljih tega sporazuma in posamezne artikle naročil pri tistem dobavitelju, ki bo 
imel najnižjo ceno. 

 

4. člen 
 

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: 

 

Predmet javnega naročila so stalne nabave  blaga, ki jih naročnik po obsegu in času 
ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.  

Naročnik in dobavitelji se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega 
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko 
potreboval. 

 

Naročnik in dobavitelji se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri dobaviteljih, kupoval 
tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval. 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljala naročniku po predhodnem 
telefonskem telefaks ali elektronskem naročilu, v odzivnem času en delavni dan.  

 

Če posamezni dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik 
potrebuje, lahko naročnik te artikle kupi pri drugem dobavitelju - podpisniku tega 
sporazuma.  

 



V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, bo naročnik 
kupoval blago pri drugih dobaviteljih, ki so podpisniki tega sporazuma. 

 

5. člen 
 

Cene iz ponudbenega predračuna, ki jih ponudijo dobavitelji so fiksne do 31. 12. 
2010. 

 

Po poteku tega obdobja in v času veljavnosti sporazuma lahko dobavitelji naročnika 
sproti obveščajo o spremembi cen, ki jo morajo posredovati v pisni obliki in v 
predpisani obliki ponudbenega predračuna (OBR-12) tako, da barvno izpostavijo tiste 
artikle pri katerih določajo novo ceno. Spremembo cen morajo dobavitelji posredovati 
naročniku  najmanj 5 delovnih dni pred dnevom veljavnosti po pošti na naročnikov 
naslov. 

 

Če dobavitelj ne posreduje naročniku cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega 
cenika. 

6. člen 
 

Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih 
cenah, ki so ugodnejše od cen iz cenika, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu 
ponuditi blago po teh cenah. 

 

Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti 
na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih. 

 

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da 
mu dobavitelj dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko 
naročnik zahteva na stroške ponudnika ustrezen pregled blaga po inšpekcijski službi 
oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti ali pa to blago naroči pri 
drugem dobavitelju. 

 

 

7. člen 
 

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. 
Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih 
rokih.  

 

 

 



8. člen 
 

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno 
izstavljenega  računa. Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za 
dobave v  posameznem mesecu. 

 

 

9. člen 
 

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.   

 

 

10. člen 
 

Kontaktna oseba naročnika je Katarina Peternelj. Dobavitelji bodo naročnika pisno 
obvestili, kdo je kontaktna oseba pri dobavitelju oz. odgovorna oseba za izvajanje 
tega sporazuma. 

 

Kontaktna oseba kupca je obenem tudi skrbnik tega sporazuma. 

 

 

11. člen 
 

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal 
dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva 
upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik dobavitelja izključi iz tega sporazuma 
in nabavlja blago pri drugih dobaviteljih iz tega sporazuma. O izključitvi, naročnik 
pisno obvesti dobavitelja. 

 

Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti nasled nje kršitve: 

 

� če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub 
pisnemu opozoril ne upošteva opozoril naročnika; 

� če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na 
zahtevo naročnika ne zamenja in 

� če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma. 
 

 

12. člen 
 



Stranke tega sporazuma  se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za 
izvršitev tega sporazuma in da bodo ravnale s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

 

 

13. člen 
 

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, 
rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 

 

14. člen 
 

Sporazum je sestavljen in podpisan v _______ (__) enakih izvodih, od katerih prejme 
vsaka stranka en izvod, naročnik pa dva. 

 

Škofja Loka, dne ___________________ 

 

 

 Stranka 1               

__________________________                                                        Naročnik:   

  (žig in podpis)                                                               Osnovna šola Š. Loka Mesto 

Kraj in datum:__________________                                Doris Kužel, v.d. ravnateljica 

 

                                                                                                      (žig in podpis)      
__________________________  

 Stranka 2 

____________________________                    

  (žig in podpis) 

Kraj in datum:_____________________   

 

 

Stranka 3   

____________________________                   

  (žig in podpis) 

Kraj in datum:______________________        

 



                                                                                                                    OBR-14 

 

                     MENIČNA IZJAVA   

V zavarovanje resnosti ponudbe  za javno naročilo prehrambenih artiklov za 

potrebe šolske prehrane, s katero se prijavljamo na javni razpis po odprtem 

postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil pod št._____________  z dne 

_________________in v Uradnem listu EU, dokument _______/S______-

____________ 

                                                    I Z R O Č A 

 

(NAZIV IN SEDEŽ IZDAJATELJA MENICE) 

kot izdajatelj menice en (1) kom podpisane bianko menice, na kateri je/so podpisane 

pooblaščene osebe: 

________________________    kot _________________________________  

________________________   kot _________________________________ . 

(ime in priimek)                                                       (funkcija)                                                 

(podpis) 

 

Izdajatelj menice pooblašča Osnovno šolo Škofja Loka Mesto, da izpolni bianko 

menico v višini 2.000,00 EUR, da izpolni vse druge sestavine menice, ki niso 

izpolnjene ter uporabi izpolnjeno menico do 31.08. 2010,  če bodo kršene katerekoli 

obveznosti ponudnika iz ponudbe _______________, ki je bila naročniku poslana na 

zgoraj navedeni javni razpis. 

                     (datum) 

 



Izdajatelj menice pooblašča Osnovno šolo Škofja Loka Mesto, da menico domicilira 

pri  

________________________________________________________, ki vodi 

transakcijski  (ime in naslov organizacije, ki opravlja plačilni promet) račun 

št.________________________________, v katerega breme je možno poplačilo te  

    (številka poslovnega računa izdajatelja) menice v skladu z veljavnimi predpisi. 

Izdajatelj menice izrecno pooblašča Osnovno šolo Škofja Loka Mesto, da na menico 

vpiše klavzulo«BREZ PROTESTA« in da velja to pooblastilo in izdana bianko menica 

tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja. 

                                                        Žig                        

                                                                             _____________________________  

                                                                             (naziv in sedež izdajatelja menice) 

                                                                                                                                

                                                                         ______________________________  

                                                                        (zakoniti zastopnik izdajatelja menice) 

 

Priloga: 

1x menica(podpisana in žigosana)  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       OBR-15 

NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 
Šolska ulica 1, 4220 ŠKOFJA LOKA 
 

PONUDNIK: 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

IZJAVA O IZDAJI BIANKO MENICE  

ZA DOBRO IZVEDBO POSLA 
 

V skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudb za javni razpis po odprtem 

postopku za prehrambene artikle za potrebe šolske prehrane z a leto 2010-2012 , 

ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št.____________________z dne 

_____________ in v Uradnem listu EU, dokument _________S/_____-

________________ 

                                                            IZJAVLJAMO 

da bomo kot izbrani ponudnik naročniku zagotovili bianko menico s pooblastilom za 

izpolnitev in vnovčitev za dobro izvedbo posla, v višini 10% ponudbene vrednosti in 

jo  predložili najkasneje v 5 dneh od zahteve naročnika. 

                                                                    _________________________ 

                                                                     (zakoniti zastopnik ponudnika) 

 

                                                    Žig                                                                  

                                                                      ________________________ 

                                                                                                                                                                  

                                                                                      (podpis) 


