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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

1. Opis storitve: 

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim 

koledarjem. Naročnik bo izvajalca tedensko obveščal o spremembah, ki nastanejo zaradi izvedbe 

drugih dejavnosti, ki potekajo v ali izven šole, kot so izleti, športni dnevi, ogledi, delavnice, ipd.  

Količine ni mogoče vnaprej predvideti in je odvisna od števila vpisanih dijakov. V šolskem letu 2017/18 

je v šoli okoli 570 dijakov, od tega dnevno koristi subvencionirano malico okoli 240 dijakov.  

Okvirna letna pogodbena vrednost za subvencionirane šolske malice znaša 96.000,00€ z DDV. 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani ceno dijaške malice določi minister, pristojen za izobraževanje, 

praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Trenutna cena malice je 2,42 EUR. V ceno obroka 

so vključeni vsi stroški, popusti in rabati, stroški nabave, priprave, transporta, razdeljevanja hrane, 

potrebnih čistil in sanitarnega materiala za obratovanje kuhinje in jedilnice, ter skrb za red in čistočo v 

razdeljevalni kuhinji in jedilnici, stroški ravnanja z nastalimi odpadki.  

2. Lokacija in čas izvajanja storitev 

Izvajalec bo opravljal storitve šolske prehrane  predvidoma od 8.30 do 12.30 v skladu z urnikom 

dijakov in razporedom razredov, ki ga pripravi šola. 

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

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

Obroke mora izbrani ponudnik pripraviti na svoji lokaciji in nuditi oz. razdeliti v prostorih naročnika.  

3. Pestrost jedilnikov in dodatne ponudbe 

Ponudnik bo naročniku dnevno zagotavljal štiri različne malice (toplo mesno, toplo brezmesno, 

solatni krožnik in hladno malico) v skladu z mesečno vnaprej predloženimi jedilniki. Ponudnik mora 

ponudbi priložiti jedilnike za dijaško malico za en mesec. Ponudnik mora nuditi tudi dietne obroke 

(celiakija, sladkorna bolezen, itd.).  

Ponudnik se obvezuje, da bo dostavljal jedilnike za malico za en mesec vnaprej. Izvajalec zagotavlja 

pestrost jedilnikov tako, da se ponovijo prej kot v 21 dneh.  
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Ponudnik mora dijakom in zaposlenim nuditi tudi druge obroke (dodatna ponudba) v skladu z 

dogovorom in željami uporabnikov.  

Ponudnik mora ponuditi razpisano storitev v celoti.  

4. Evidentiranje subvencioniranih šolskih malic 

Pravila dnevnih odjav in prijav na malico določita ponudnik in šola skladno z določbami Zakona 

o šolski prehrani. Način dokazovanja prejetega obroka: elektronsko na stroške izvajalca.  

5. Oprema in stroški izvajanja storitve 

Delilna kuhinja je opremljena (priloga 1: Popis opreme v šolski razdelilnici), je pa brez drobnega 

inventarja, ki ga mora zagotoviti izvajalec. Opremo za razdeljevanje malic (posoda, pribor, serviete, 

sokovnike, kozarce …) v celoti zagotovi ponudnik in je v ceni obroka. Servieta mora biti zagotovljena 

za vsak obrok. 

Izvajalec ne plača uporabnine delilne kuhinje s pomožnimi prostori in jedilnico, ampak naročniku 

zagotavlja uporabo prostorov in opreme za potrebe šolskih prireditev.  

Izvajalec je dolžan poravnati  porabo električne energije in vode, ki se plača posebej po dejanski 

porabi. Izvajalec plača stroške za redno vzdrževanje in čiščenje lovilca maščob. 

Izvajalec sam poskrbi za odvoz odpadkov, ki nastanejo s šolsko prehrano. 

Izvajalec plača stroške mesečnega najema programa za blagajno (PosElektronček).  

Izvajalec je dolžan sam skrbeti za morebitno popravilo in vzdrževanje opreme ter strojev v šolski 

razdelilnici. Izvajalec mora zagotoviti tekoče vzdrževanje in dnevno čiščenje opreme ter prostora v 

uporabi, vključno s pleskanjem šolske razdelilnice. 

6. Upoštevanje Uredbe o zelenem javnem naročanju in smernic zdrave prehrane  

Ponudnik mora pri pripravi jedilnikov ter razdeljevanju obrokov upoštevati: 

- Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,  

- Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,  

- Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno- izobraževalnih ustanovah, 

vse dosegljive na povezavi http://mizs.gov.si  

- Uredbo o zelenem javnem naročanju:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/2017-01-2381?sop=2017-01-2381, 

- Zakon o šolski prehrani .  

 

http://mizs.gov.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2381?sop=2017-01-2381
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2381?sop=2017-01-2381
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7. Transport prehrane 

Ponudnik mora razpolagati tudi z: 

o z ustreznim voznim parkom za dostavo pripravljene hrane v šolo, 

o opremo in napravami, ko so v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki 

urejajo področje živil in ravnanja z njimi, in taka, ki zagotavlja varnost živil v vsem 

procesu skladiščenja, priprave prehrane in transporta le-te, 

o vozili, ki jih bodo uporabljali za dostavo pripravljene hrane naročniku v skladu z 

zahtevami HACCP sistem 
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Priloga1 

 

Ljutomer, 25.5.2018 

. 

Popis opreme (osnovnih sredstev GFML) v šolski razdelilnici: 

Št. Oprema 

1 Prodajni pult z omarico 

2 Razdelilni pult + napa 

3 Pomivalni pult  

4 Štedilnik + napa 

5 Delovni pult + pomivalno korito 

6 
Skladiščna omara, pomivalno 

korito 2 kom 

7 Garderobna omara 2 kom 

8 Miza za odlaganje 

 

 

Pripravila: Ines Sever 

 


