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Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

Prešernova ulica 34 

9240 Ljutomer 

Matična številka: 5084652.000  

ID za DDV: 32934335, nismo davčni zavezanec 

TRR: 011006030694703, odprt pri UJP Murska Sobota 

in  

_________________________________________________________________________________ ki  jo/ga zastopa  

____________________________________________________________(v nadaljevanju: izvajalec)  

matična številka: ______________________________________________  

ID številka za DDV: ___________________ _______________________ 

TRR številka: _____________________________________, odprt pri ________________________________ 

sklepata naslednjo  

 

P O G O D B O št.  _________________ 

O IZVAJANJU STORITEV ŠOLSKE PREHRANE 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek v skladu z 40. 

členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) za 

izvajanje storitev šolske prehrane. 

Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave _____________________, 

dne _____________________________. 

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. __________________________, z dne 

_____________________ izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika.  

Predmet pogodbe je nabava, priprava in razdeljevanje dijaške malice po vnaprejšnjem naročilu ter 

prosta prodaja drugih obrokov za dijake in zaposlene na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer za 

obdobje od 1. septembra 2018 do 30. junija 2022.  

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.  

Sestavni del pogodbe so pogoji in tehnične specifikacije, določeni z razpisno dokumentacijo 

naročnika, in ponudbena dokumentacija izvajalca.  

2. člen 

Izvajalec je dolžan zagotavljati šolsko prehrano vse dni pouka v skladu s šolskim koledarjem.  

3. člen 

Izvajalec hrano pripravlja na svoji lokaciji ter jo dostavi v prostore naročnika na naslovu  

Prešernova ulica 34 v Ljutomeru.  

Hrana se deli v razdelilni kuhinji. Naročnik zagotovi uporabo ustreznih prostorov za potrebe osebja 

izvajalca. Naročnik zagotovi tudi opremo v razdelilni kuhinji, drobni inventar zagotovi izvajalec sam.  

Izvajalec zagotovi osebje za razdeljevanje hrane ter ostala dela, povezana z razdeljevanjem: delitev 

hrane, pomivanje posode, pospravljanje posode, skrb za red in čistočo v jedilnici in kuhinji.  

Obseg naročenih storitev je odvisen od dnevnega naročila dijakov.  
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4. člen 

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 

predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili.  

Izvajalec bo pogodbene dobave izvajal s strokovno usposobljenimi delavci, ki so pri njem v delovnem 

razmerju.  

5. člen 

Izvajalec mora na lokaciji naročnika dnevno nuditi dijaško malico po ceni 2,42 EUR.  Cena malice je 

vezana na določbe Zakona o šolski prehrani in se lahko spreminja skladno s predpisi.  

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.  

Dodatna ponudba je skladna s cenikom, ki je sestavni del pogodbe. 

6. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno in kvalitetno ter da bo upošteval 

morebitne pripombe naročnika in pripombe uporabnikov storitev.  

Izvajalec mora zagotoviti notranji nadzor priprave in razdeljevanja hrane v skladu z  

veljavnimi predpisi in na osnovi HACCP programa, ki omogoča prepoznavanje  

mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Nadzor 

mora zagotoviti na način, ki omogoča spremljanje in zagotavljanje zdravstvene ustreznosti v vseh 

procesnih fazah toplega obroka.  

Notranji nadzor iz drugega odstavka tega člena mora izvajalec dokumentirati v  

obsegu in na način, ki ga določajo predmetni veljavni predpisi in HACCP program.  

7. člen 

Če naročnik ugotovi, da kvaliteta storitev ni ustrezna, o tem pisno obvesti izvajalca in ga opomni na 

pomanjkljivosti in posledice.  

Če izvajalec ne upošteva opozorila naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe in  

unovči menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje bo naročnik  

unovčil:  

- če izvajalec predčasno prekine pogodbo;  

- v kolikor izvajalec ne opravlja storitev v skladu z določili te pogodbe  in razpisne 

dokumentacije in v skladu z veljavnim šolskim koledarjem;  

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

- če izvajalec ne zagotavlja števila vseh jedilnikov iz ponudbe in ne upošteva vseh  zakonskih 

določil, ki so vezana na predmet te pogodbe.  

 

8. člen 

Naročnik mora izvajalcu zagotoviti mesečno evidenco subvencioniranih dijaških malic. Ta podatek bo 

mesečno sporočal izvajalcu do 10. dneva v mesecu za pretekli mesec.  

Naročnik se zavezuje plačati opravljene storitve na transakcijski račun izvajalca št. 

________________________________________________________________________ odprt pri  

____________________________________v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.  

9. člen 

Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil nemoteno opravljanje pogodbeno dogovorjenih storitev, da 

bo poravnaval svoje finančne obveznosti do izvajalca storitev in da bo seznanjal izvajalca z vsemi 

podatki, pomembnimi za opravljanje storitev.  
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10.  člen 

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.  

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

dejavnosti na drugega izvajalca.  

Stanje prostorov in opreme pogodbeni stranki zapisniško ugotovita ob podpisu te  

pogodbe.  

11. člen 

Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je Ines Sever, predstavnik izvajalca pa: 

_______________________________________________________________________________ 

12. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta 

pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali 

posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal 

kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi 

pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo 

ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali 

je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizaciji javnega sektorja, 

drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.  

13. člen 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 

pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti 

naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve 

državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 

pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

14. člen 

Izvajalec je dolžan z vsemi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ravnati in varovati na način, kot to 

določa zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za varstvo osebnih podatkov je odgovoren izključno izvajalec 

sam, varovati in hraniti pa jih je dolžan na način in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in jih 

ne sme posredovati tretji osebi. 

Obveznost varovanja osebnih podatkov se nanaša na čas trajanja pogodbe in čas po njej. 

15. člen 

Izvajalec mora pri opravljanju dejavnosti ravnati in varovati osebne podatke uporabnikov naročnika v skladu s 

Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). 

16. člen 

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do sporazuma ne 

pride, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.  
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17.  člen 

Spremembe pogodbe so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki kot aneks k pogodbi.  

18. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali 

Obligacijski zakonik - UPB1(Uradni list RS, št. 97/07).  

19. člen 

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 1. 9. 2018 do 30. 6. 

2022.  

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 

(dva) izvoda. 

 

Št.: ………………  

 

Priloge:  

- bianco menica s pooblastilom za izpolnitev v višini 5.000,00 EUR  

 

 

 

V……….....…….. , dne …………………            V Ljutomeru, dne___________________ 

 

Izvajalec:              Naročnik: 

…………………………………           Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

Direktor/Direktorica             Zvonko Kustec, ravnatelj 

 


