
VZOREC POGODBE 

ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO 

ID za DDV: SI36867578 

ki ga zastopa direktor Jože Pavlovič, prof. 

(v nadaljevanju naročnik) 

 

in 

 

PODJETJE 

____________________________________, ki ga zastopa ___________________________, 

Davčna številka: _____________________ 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

skleneta naslednjo  

 

 

POGODBO O PREHRANSKIH STORITVAH 

št. 4300-2/2021-__ 

 

 

UVODNA DOLOČILA 

 

1. člen 

 

S to pogodbo pogodbeni stranki urejata medsebojno razmerje pri izvajanju storitev organizirane 

prehrane za dijake in zaposlene delavce naročnika. 

 

2. člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo od 01.09.2021 do 24.06.2023 pripravljal za naročnikove dijake 

toplo oz. hladno malico. Obroke bo dostavljal vsak dan pouka do 9.00 na lokacijo naročnika, 

kjer jih bo tudi na ustrezen način postregel.  

 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo v primeru izrednih razmer, ko pouk na šoli ne bo 

mogoč, pogodba v stanju mirovanja. 

 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo izvajalec opravljal delitev toplih obrokov v prostorih 

naročnika, ki so opremljeni z opremo, ki je last naročnika. 

 

3. člen 

 

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu predal prostore in opremo v stanju normalne uporabnosti, 

oziroma v stanju, ki bo omogočalo delitev obrokov v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

4. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo prostore in opremo uporabljal izključno za opravljanje storitve iz 

2. člena te pogodbe. Prostorov in opreme, ki so predmet te pogodbe, izvajalec ne sme dajati v 

najem ali v uporabo brez pisnega soglasja naročnika. Izvajalec ne sme brez dovoljenja 
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naročnika premeščati ali odtujevati opreme iz prostorov naročnika. Izvajalec je dolžan 

uporabljati osnovna sredstva s katerimi izvaja dejavnost kot dober gospodar. 

 

DELITEV STROŠKOV 

 

5. člen 

 

Izvajalec krije stroške za živila, pripravo, dostavo in delitev obrokov, strošek dela, potrošni 

material, sredstva za zaščito pri delu, mikrobioloških analiz vzorcev hrane in brisov na 

snažnosti kuhinje oz. delilnice, nadzora kakovosti in higiene, pranja zaščitnih sredstev, 

strokovne in tehnične pomoči, zdravstvenih in živilskih pregledov zaposlenih pri izvajalcu, 

izobraževanja, izpitov in pregledov iz varstva pri delu za zaposlene izvajalca, vpeljave sistema 

za varno proizvodnjo in promet z živili (HACCP), organiziranja nabave in nadzor dobaviteljev, 

administracije, računalniških storitev, računovodskih storitev, tekoče in investicijsko 

vzdrževanje opreme, ki je v njegovi lasti. Ponudnik sam poskrbi za odvoz organskih odpadkov, 

ki nastanejo s šolsko malico. 

 

Izvajalec se poleg tega obvezuje čistiti prostore in opremo, ki so predmet te pogodbe, ter 

odlagati smeti na prostor, ki ga določi naročnik. Izvajalec se obvezuje enkrat letno, oziroma po 

potrebi, izvesti generalno čiščenje prostorov delilne kuhinje. 

 

Naročnik krije stroške varovanja objektov, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča, 

amortizacijo opreme, ki je v njegovi lasti, amortizacijo objekta, obratovanje (poraba električne 

energije, tople in hladne vode, vodarina, poraba plina, ogrevanje), tekoče in investicijsko 

vzdrževanje opreme, ki je v njegovi lasti, tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov, 

protipožarno zavarovanje vseh prostorov in tehnično varovanje vseh prostorov, ki so predmet 

te pogodbe za ves čas trajanja in izvajanja pogodbe, komunalne storitve (kanalizacija, odvoz 

smeti). 

 

6. člen 

 

Kot investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme se štejejo gradbeni posegi v nosilno 

konstrukcijo, strešno kritino, fasado in druga podobna gradbena dela, obnova tkala in sten, 

osnove podometne instalacije, vrata in okna ter vratni in okenski okviri, prezračevalna naprava, 

posegi v osnovna sredstva (opremo). 

 

7. člen 

 

Naročnik zagotavlja za ves čas trajanja pogodbe brezhibno delovanje inštalacij za dobavo tople 

vode s temperaturo, ki dovoljuje normalno uporabo opreme v obratu, ter za dobavo hladilne 

vode, elektrike in vse druge potrebne energije. 

 

PRIPRAVA, DOSTAVA IN DELITEV OBROKOV 

 

8. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo za vsak naročnikov šolski dan pripravil v svojem obratu eno vrsto 

toplega obroka oz. hladnega obroka ter jih dostavil na lokacijo naročnika Cesta krških žrtev 

131, 8270 KRŠKO. Prav tako se izvajalec obvezuje poskrbeti za delitev toplih oz. hladnih 

obrokov ter očistiti prostore in opremo za naslednji dan. 



VZOREC POGODBE 

 

9. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo dostavljal jedilnike za obroke za en teden vnaprej. V primeru 

objektivnih izrednih okoliščin (npr. pomanjkanje surovin, izpad električne energije izredne 

klimatske razmere ipd.) ima izvajalec pravico jedilnik spremeniti oz. prilagoditi izrednim 

razmeram. 

 

10. člen 

 

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu dnevno do 12.00 oddal naročilo za naslednji dan, v 

primeru večjega odstopanja od običajne količine pa dva dni prej. 

 

Topli oz. hladni obroki se bodo delili vsak dan pouka med 9.00 in 12.00. 

 

CENA OBROKA IN PLAČEVANJE OBVEZNOST 

 

11. člen 

 

Od 1.9.2021 cena subvencionirane malice znaša 2,73 €. V navedeni ceni obroka je že vračunan 

davek na dodano vrednost po ustrezni stopnji.  

 

Cena subvencionirane malice, določene v tej  pogodbi, je določena s strani Ministrstva za 

izobraževanje in šport in se spreminja skladno z uredbami pristojnega ministrstva. 

 

12. člen 

 

Podlaga za izstavitev računa za izdane obroke je mesečna evidenca naročenih obrokov 

naročnika izvajalcu  za dijake oz. zaposlene. Glede na evidenco dostavljenih obrokov bo 

izvajalec naročniku zaračunal opravljene prehranske storitve 1-krat mesečno, do 10. dneva v 

mesecu za pretekli mesec. Naročnik je dolžan račune poravnati z gotovinskim nakazilom v 30 

dneh od izstavitve na transakcijski račun izvajalca št. ______________________________, ki 

je odprt pri _____________________. 

 

Plačilo računa se šteje za pravočasno, če prispe celotni znesek iz računa izstavljenega s strani 

izvajalca na njegov transakcijski račun na dan, ki je v tem členu določen kot datum plačila. V 

primeru zamude s plačilom kateregakoli zneska po tej pogodbi bo izvajalec naročniku zaračunal 

zakonite zamudne obresti. 

 

13. člen 

 

Izvajalec bo med trajanjem pogodbe plačeval mesečno najemnino v znesku 250,00 EUR, razen 

za mesec julij in avgust oz. izjem, ko se zaradi izrednih okoliščin cel mesec dobava dijaške 

prehrane ne bo izvajala. V ceno je všteta poraba električne energije in vode.  

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 
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Naročnik je dolžan pisno obvestiti izvajalca o morebitnih pripombah in nepravilnostih pri 

izvajanju pogodbenih del in to v roku treh dni od ugotovitve nastale škode ali slabo opravljene 

storitve. 

 

15. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena za obdobje od 01.09.2021 do 24.06.2023 z možnostjo podaljšanja. 

 

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

stranka ne drži določil te pogodbe, s pisno odpovedjo. Po enem letu, najkasneje do 31.08.2022 

bosta naročnik in izvajalec pregledala uspešnost medsebojnega poslovnega sodelovanja in 

lahko dogovorila spremenjene pogoje. V kolikor se bosta oba tudi strinjala s spremenjenimi 

pogoji, bosta le-te dogovorila z Aneksom k tej pogodbi. 

 

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

pogodbeno stranko najmanj 3 (tri) mesece pred dnem, s katerim predčasno prekinja to pogodbo. 

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

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

obveznosti iz te pogodbe. 

 

16. člen 

 

Glede razmerij, ki niso urejena v tej pogodbi stranki uporabljata veljavno zakonodajo v 

Republiki Sloveniji (predvsem Obligacijski zakonik). 

 

Pogodbeni stranki bosta vse spremembe in dopolnitve te pogodbe urejali s pisnimi aneksi. 

 

Vse morebitne spore izhajajoče iz razmerja, ki ga ureja ta pogodba, pogodbeni stranki rešujeta 

sporazumno. Če spora ne rešita sporazumno s pogajanji, ga predložita v reševanje stvarnemu 

pristojnemu sodišču. 

 

17. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 

stranka po 1 (en) izvod. 

 

 

 

Krško, ___________ 

 

 

Izvajalec:                         Naročnik: 

_________________________                ŠC Krško-Sevnica 

 

_________________________     Jože Pavlovič, prof.  


