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DOKUMENTACIJA ZA LOKALNO PRIDELANA IN PREDELANA ŽIVILA ZA 

OBDOBJE OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2022 

 

 

 

1. NAROČANJE ŽIVIL IN DOBAVA  

 

Naročeno blago bo dobavitelj na lastne stroške dostavil v centralno kuhinjo naročnika na 

naslov: 
 

DE II Lendava 
Tomšičeva ulica 6/a 

9220 Lendava 
 

Dobavitelj bo naročena živila ustrezne kvalitete dostavljal na podlagi posameznih naročil 

naročnika. 
 

Pri prevzemu mora biti vedno navzoča pooblaščena oseba naročnika. Dobavitelj mora 

naročniku ob izročitvi blaga izročiti dobavnico, iz katere je razvidna vrsta in količina prevzetega 

blaga in navedena cena brez DDV. Dobavnica mora biti podpisana s strani pooblaščenih oseb 

obeh strank. Dobavitelj mora naročniku ob izročitvi blaga izročiti tudi deklaracije živil z 

berljivimi črkami. Deklaracija živil mora biti na vsaki embalažni enoti. 
 

Naročnik bo naročal blago praviloma telefonsko ali po elektronski pošti ali na drug dogovorjen 

način. 

 

Dobavitelj mora zagotoviti dostavo naročenega blaga ob vnaprej dogovorjenem času. 
 
Naročnik ne bo prevzel odgovornosti in ne bo poravnal računov za blago, ki bo dostavljeno 

izven  dogovorjenega časa, ali ne bo prevzeto s strani pooblaščene osebe naročnika ali ne bo 

imelo podpisane dobavnice ali bo brez čitljive deklaracije. 

 

Stroške dobave nosi dobavitelj. 

 

 

2. PLAČILO 
 

Dobavitelj mora izstaviti račun do 8. v mesecu, in sicer zbirno za vsa živila dobavljena v 

preteklem mesecu. Na računu morajo biti izpisane številke dobavnic, ki se nanašajo na 

izstavljen račun. En izvod dobavnic bo dobavitelj predal pooblaščeni osebi naročnika ob 

vsakem prevzemu naročenih živil.  
 

Rok plačila je 30 dni po prejemu pravilnega računa. 
 

Dobavitelj je dolžan račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun) 

mailto:vrtec.lendava@guest.arnes.si


2 / 5 

  
 

 

skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.  

 

Drugih oblik računov naročnik ne bo poravnal. 

 
 

3. ZAHTEVE 

 

Obvezni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak dobavitelj: 

POGOJ DOKAZILA 

1. Dobavitelj mora biti registriran za dejavnost, ki je 

predmet naročila. 

Izjava 

2. Dobavitelj ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, 

zaradi česar je omajana njegova integriteta.  

Izjava 

3. Dobavitelj mora zagotoviti dostavo naročenega blaga 

na naslov vrtca. 

Izjava 

4. Dobavitelji, ki ponujajo živila živalskega izvora, 

morajo zagotavljati, da živila izhajajo iz objektov, ki so 

za izvajanje določene dejavnosti z veljavno odločbo 

odobreni s strani pristojnega organa.  

Izjava  
 

5. Dobavitelj mora poslovati v skladu s HACCP 

sistemom in upoštevati vse predpise, ki v RS urejajo 

področje živil in ravnanja z njimi. 

Izjava  

6. Dobavitelj mora ponujati živila v skladu z določili 

glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za 

živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (MZ, 2008), 

ob upoštevanju predpisov, ki opredeljujejo varnost in 

kakovost prehranskih izdelkov, ki so predmet tega  

naročila, in zahtev iz opisov živil iz ponudbenih 

obrazcev. 

Izjava 

 

Dobavitelj mora ob prvi dobavi predložiti podpisano izjavo. 
 

 

Pogoji, ki se nanašajo na ekološka živila: 

POGOJ DOKAZILA 

1. Dobavitelji, ki ponujajo ekološka živila, morajo imeti 

veljavna potrdila, da ima blago znak za okolje tipa I 

(veljavne certifikate, ki dokazuje ekološko kvaliteto 

živila).  

Kopije veljavnih certifikatov za vsa 

ponujena ekološka živila.  
 

2. Dobavitelji, ki ponujajo ekološka živila, in so le 

distributerji, ne pa proizvajalci ponujenih živil, morajo 

priložiti certifikat za distribucijo ekoloških živil, ki se glasi 

na njihovo ime.  

Kopija certifikata distributerja 

ekoloških živil. 
 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Dokumenti-smernice/PRIROCNIK_Z_MERILI_KAKOVOSTI.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Dokumenti-smernice/PRIROCNIK_Z_MERILI_KAKOVOSTI.pdf
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Pogoji, ki se nanašajo na živila integrirane pridelave: 

POGOJ DOKAZILA 

1. Dobavitelji, ki ponujajo živila integrirane pridelave 

morajo imeti veljavna potrdila, iz katerih je razvidno, da 

imajo živila znak višje kakovosti. 

Kopije veljavnih certifikatov za vsa 

ponujena živila.  

 

 

Dobavitelj mora ob dobavi ekološko pridelanega živila oz. živila integrirane pridelave 

naročniku predložiti kopijo veljavnega certifikata oz. potrdila, ki dokazuje njegovo kvaliteto, 

sicer naročnik dobavo takega živila zavrne. Dobavitelj predloži certifikat ob prvi dostavi živila. 

Ob ponovni dostavi istega živila/artikla certifikata ni potrebno predložiti.  

 

Naročnik bo priznal kot veljavne certifikate oz. potrdila, ki jih v RS izdajajo Inštitut KON-

CERT, Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru, Bureau Veritas, TÜV SÜD 

Sava d.o.o. in pooblaščene organizacije drugih držav. 

 

 

ZAHTEVE NAROČNIKA PO SKUPINAH ŽIVIL 
 

Dobavitelj mora zagotoviti ustrezno deklariranje živil, skladno z veljavnimi predpisi. Živila, ki 

jih dobavi dobavitelj, morajo imeti rok uporabe ob dobavi še vsaj 1/3 celotnega roka uporabe 

oz. kot izhaja iz posebnih pogojev za posamezen sklop. 

 

Živila, ki so predmet dobav, morajo ustrezati vsem predpisom, ki določajo pogoje za 

posamezno vrsto živil, posebej pa, da so izpolnjeni vsi sanitarno-tehnični pogoji, ki določajo 

pogoje in urejajo dobavo živil za vzgojno-izobraževalne ustanove in prehrano otrok. 

 

Vsa živila morajo biti med transportom ustrezno higiensko zavarovana in transportirana v 

skladu s predpisanimi pogoji. Dobavitelj je dolžan spoštovati predpisane temperaturne pogoje 

pri dostavi živil z namenom zagotavljanja varnosti in kakovosti naročenih živil.  

 

Kakovost živil mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oz. 

na spremljajočih dokumentih. 

 

Zahteve glede kakovosti so opisane: 

- v Priročniku z merili kakovosti živil v vzgojno izobraževalnih ustanovah,  

- v opisu posameznih živil v ponudbenem obrazcu. 

 

1.1. EMBALAŽA 

Dobavitelj je dolžan uporabljati le čisto, zdravstveno neoporečno in vzdrževano embalažo. 

 

Kartonska embalaža in embalaža pakiranja (pločevinasta, steklena ali plastična) se ne vrača, 

ostala transportna embalaža in povratna embalaža pa se vrača takoj ob izpraznitvi ali ob 

naslednji dobavi, pri čemer se mora upoštevati vsakokrat veljavne predpise v zvezi z odpadno 

embalažo. 

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Dokumenti-smernice/PRIROCNIK_Z_MERILI_KAKOVOSTI.pdf
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1.2. NAPAKE NA BLAGU  

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, o tem nemudoma oz. v roku 3 (treh) ur 

od prevzema obvesti dobavitelja. Če naročnik oceni, da živilo lahko sprejme in ga uporabi, se 

uveljavlja nižja cena od podane za določeno vrsto izdelka (cena nižjega kakovostnega izdelka). 

V primeru, da se živilo ne more sprejeti, se zavrne. Dobavitelj mora kakovostno neustrezno 

blago odpeljati in dostaviti novo blago brez napak. 

 

Napake, ki jih naročnik ni mogel opaziti z običajnim pregledom med prevzemom, se lahko 

sporočajo pooblaščeni osebi dobavitelja telefonsko, razen za hujše napake na stvari, za katere 

dobavitelj zahteva pisno reklamacijo. Naročnik v teh primerih pripravi reklamacijski zapisnik, 

ki ga posreduje na elektronski naslov pooblaščene osebe dobavitelja. Reklamacije v zvezi s 

posamezno dobavo, ali napake na blagu, ki jih je naročnik opazil naknadno, mora pooblaščena 

oseba naročnika čim prej, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh sporočiti dobavitelju.  

 

Za napake, ki niso vidne z običajnim pregledom (skrite napake) dobavitelj jamči skladno s 

pravili Obligacijskega zakonika ali drugimi predpisi glede na posamezno vrsto živil. 

 

V primeru dvoma o ustrezni kakovosti živil lahko naročnik zahteva ustrezen pregled 

dobavljenega blaga pri inšpekcijski službi oziroma pooblaščeni neodvisni instituciji, ki opravlja 

kontrolo kakovosti.  

 

Stroške upravičenih reklamacij in utemeljenega pregleda nosi dobavitelj. 
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PRILOGA 1 
 

Ponudnik:  

  

  

 

IZJAVA  
 

V zvezi s ponudbo za dobavo lokalno pridelane in predelane hrane za potrebe Vrtca Lendava – 

Lendvai Óvoda izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: 
 

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet naročila; 

- da nismo zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta; 
- da bomo naročeno blago dobavljali na naslov naročnika v skladu z naročili ob 

dogovorjenem času;  
- da bomo ob dobavi naročniku izročili deklaracijo z berljivimi črkami; 

- da bomo izstavili do 8. v mesecu zbirni račun za vse dobave v preteklem mesecu; 

- da bomo odvažali povratno embalažo takoj po izpraznitvi ali najkasneje ob naslednji 

dostavi;  

- da ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili 

kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (MZ, 2008), ob upoštevanju 

predpisov, ki opredeljujejo varnost in kakovost prehranskih izdelkov, ki so predmet tega 

naročila in zahtev iz opisov živil iz ponudbenih obrazcev ter da ustrezajo predpisom, ki 

urejajo področje živil, ravnanje z njimi in transport le teh;  

- da bomo v primeru reklamacije dostavljenega blaga zagotovili menjavo blaga še isti 

dan; 
- da v celotnem procesu proizvodnje, predelave, obdelave, pakiranja in prodaje živil, oziroma 

v delu, ki se nanaša na našo dejavnost, poslujemo v skladu z zahtevami HACCP sistema in da 

upoštevamo vse predpise, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje živil in ravnanja z njimi 

(dobre higienske in dobre kmetijske prakse); 

- da imamo za skladiščenje živil prostore, ki ustrezajo vsem veljavnim predpisom in HACCP 

sistemu in da so vsa živila skladiščena na način, da je ohranjena njihova kvaliteta in 

neoporečnost; 

-da imamo za prevoz vseh živil na razpolago vozila, ki ustrezajo HACCP sistemu in ostalim 

veljavnim predpisom, ki urejajo področje živil in ravnanja z njimi v Republiki Sloveniji ter da 

bomo opravljali prevoz živil za potrebe naročnika samo s takimi vozili; 

- da bomo, na podlagi poziva naročnika, posredovali dokazila, s katerimi se potrjuje, da so 

dobavljena živila oziroma surovine zdravstveno ustrezne; 

- da ponujamo le živila živalskega izvora, ki izhajajo iz objektov, ki so za izvajanje določene 

dejavnosti z veljavno odločbo odobreni s strani pristojnega organa (velja le za ponudnike živil 

živalskega izvora).  
Obvezujemo se:  
- da bomo v primeru kakršnega koli odstopanja od določil HACCP sistema o tem takoj pisno 

obvestili naročnika; 
- da bomo o umiku oz. odpoklicu živil takoj pisno obvestili naročnika; 

- da bomo naročniku na njegovo zahtevo takoj predložili uradno veljaven dokument, ki 

dokazuje zgornje navedbe.  
 

Datum:           Podpis: 


