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Dobava živil za  OŠ Šenčur in Vrtec Šenčur 

 

Pri naročanju živil za šolo in vrtec upoštevamo zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 

št. 91/15 in 14/18).  

V vseh kuhinjah (centralna kuhinja za šolo in vrtec, razdelilne kuhinje) imamo vzpostavljen 

sistem HACCP (Analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk - Hazard Analysis Critical Control 

Point). HACCP je sistem, ki omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad 

morebitno prisotnimi škodljivimi dejavniki v živilih ali stanjih, ki lahko ogrožajo zdravje 

človeka. HACCP sistem ugotavlja, vrednoti in nadzira tveganja, ki so pomembna za varnost 

končnega živilskega proizvoda, da je higiensko ustrezen in neoporečen.  

Jedilniki (energijska vrednost in pestrost prehrane) so redno pregledani s strani Nacionalni 

inštituta za javno zdravje (NIZJ) in vedno so ocenjeni odlično. Javno so objavljeni na spletni 

strani šole in vrtca in le redko pride do sprememb. 

Mikrobiološki nadzor redno in periodično izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano, vsi odvzeti vzorci hrane vedno ustrezajo vsem zahtevam.  

Naročanje živil: 

Pri javnem naročanju živil postavimo v razpisno dokumentacijo visoke zahteve po kakovosti 

živil. Vsi izbrani ponudniki so predložili ustrezno dokumentacijo in certifikate. 

Za vsak sklop živil zahtevamo sveža živila I. kvalitete, nepoškodovana, primerno zrela, brez 

maščob in vezivnega tkiva, z visokokakovostno sestavo, brez umetnih sladil in arom, brez 

sladkorja ali le z minimalnim deležem. 

Z dobavitelji sadja in zelenjave smo dogovorjeni, da nam v čim večji meri dostavljajo 

pridelke slovenskih proizvajalcev, kar je razvidno iz deklaracij. 

Ob sprejemu živil vedno preverimo primernost transporta (pakiranje, temperatura) in 

organoleptične lastnosti. Če vsi parametri niso izpolnjeni, živila zavrnemo in takoj podamo 

reklamacijo dobavitelju. Tako smo v tem šolskem letu opravili že kar nekaj razgovorov z 

dobavitelji in dosegli, da nam res dobavljajo kvalitetna živila. V nasprotnem bomo pogodbo z 

njimi prekinili, kar nam omogoča zakonodaja. 

Zahteve po dobavi visokokvalitetnih živil so razvidne iz nekaj primerov spodaj priloženih 

izsekih  razpisne dokumentacije. 

7 

Piščančji file prsi b.k.k., sveže, kosi suho hlajenega piščančjega mesa, 

pridobljeno z ročno odstranitvijo kosti, razred A, očiščeno maščob in veznega 

tkiva, kosi obdelani 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588


10 
Puranje prsi v ovitku  iz debelo razrezanega pustega ,razsoljenega mesa prsi 

brez kože, z največ 3% maščobe, brez umetnih konzervansov, rezano 

Junečje pleče;sveže b.k.I. kvalitet, kosi in konfekc. 

Junečje stegno;sveže b.k.I. kvaliteta kosi in konfekcionirano - zrezki, kocke 

Blitva, sveže, čisto, kvaliteta I. ekološko 

Buče hokaido, nepoškodovano, sveže, čisto, kvaliteta I. ekološko 

Sadni jogurt z dodatkom sadja min.10%,brez umetnih sladil in barvi 

Kefir 3,2 do 3,5% mm, iz mleka fermentiran s kefirnimi zrni 

Kislo zelje, ribano, biološko naravno kisano, dobre kakovosti, razred I 

Grozdje ,cel, svež, nepoškodovan in primerno zrel sadež, razred I 

2 
Ajdov kruh, nad 30% ajdove moke, rezan rezina debeline 1.5 cm, pakiran, 

manj slano - 1,3% soli 
 

Sadni jogurt z dodatkom sadja min.10%,brez umetnih sladil in barvil 

 

Od lokalnih dobaviteljev dobavljamo: 

1.Kruh in pekovske izdelke, ki so popolnoma brez konzervansov s samo 1,3% soli: Pekarna Triler; 

Besnica  

2. Marmelade, ki imajo 100% sadni delež in so konservirane samo s sladkorjem, ki ga je le 20%: 

Kmetija Pirc; Tržič 

3. Med vrhunske kvalitete nagrajen z več zlatimi medaljami: Čebelarstvo Kimovec; Šenčur 

4. Mleko in mlečni izdelki: Mlekarstvo Podjed; Olševek 

5. Ekološko mleko in mlečni izdelki: BC Naklo; Strahinj 

6. Sadje in zelenjavo za Shemo šolskega sadja in zelenjave; izključno od slovenskih kmetij iz vseh 

slovenskih regij glede na sezonsko ponudbo 

7. Kislo zelje in kislo repo: Kmetija Zupanc; Prebačevo 

8. Zelenjava: Kmetijski pridelki Bobnar; Cerklje 

9. Meso in mesne izdelke: izvor mesa je od kmetov z gorenjskega okoliša; Mesarija Čadež; Visoko 

 

Ekološka živila dobavljamo: 

1. Ekološko mleko in mlečne izdelke; BC Naklo 

2. Ekološki kruh in pekovske izdelke; Vita Activus; Polzela 

3. Ekološka jajca, kaše, sadje in zelenjavo: Kangljica iz združenja ekoloških pridelovalcev 

Slovenije; Gornja Radgona 

4.  Ekološko meso in mesne izdelke; meso je od slovenskih ekoloških rejcev;  Mesarstvo Čadež; 

Visoko 

5. Ekološke testenine: Pekarna Pečjak Ljubljana 

 

Težava, ki jo kot zavezanci za javna naročila močno občutimo pa je, da se manjši proizvajalci 

ali pridelovalci oz. ponudniki  hrane (lokalna ali integrirana predelava hrane) ne prijavijo na 

razpis, ker je izpolnjevanje dokumentacije zahtevno, pogosto pa ne zadostijo vsem zahtevam 

razpisa (npr. v sezoni lahko dobavijo ustrezno količino hrane, zunaj sezone pa ne). 



Seznam naši dobaviteljev živil: 

 

Naziv sklopa živil 

 

   

1.SKLOP:  Sveža zelenjava - listna 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 GEAPRODUKT D.O.O. 

 KMETIJA ZUPAN, PRIMOŽ ZUPAN 

 PITUS D.O.O. 

 Sipic d.o.o 

 KMETIJA BOBNAR D.O.O. 

 VINOJUG D.O.O. 

 

2.SKLOP:  Sveža zelenjava - korenjasto 

gomoljna 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 GEAPRODUKT D.O.O. 

 KMETIJA BOBNAR D.O.O. 

 PITUS D.O.O. 

 Sipic d.o.o 

 VINOJUG D.O.O. 

3.SKLOP: Sveža zelenjava - kapusnice 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 GEAPRODUKT D.O.O. 

 KMETIJA ZUPAN, PRIMOŽ ZUPAN 

 PITUS D.O.O. 

 Sipic d.o.o 

 KMETIJA BOBNAR D.O.O. 

 VINOJUG D.O.O. 

4.SKLOP:  Kisle vrtnine,sezonsko 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 GEAPRODUKT D.O.O. 

 KMETIJA ZUPAN, PRIMOŽ ZUPAN 

 PITUS D.O.O. 

 Sipic d.o.o 

 KMETIJA BOBNAR D.O.O 

 VINOJUG D.O.O. 

5.SKLOP:   Sveža zelenjava - plodovke 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 GEAPRODUKT D.O.O. 

 KMETIJA ZUPAN, PRIMOŽ ZUPAN 

 PITUS D.O.O. 

 Sipic d.o.o 



 KMETIJA BOBNAR D.O.O. 

 VINOJUG D.O.O. 

6.SKLOP:  Konzervirano sadje - kompoti 
PITUS D.O.O. Mercator d.d. Impuls, 

Domžale, d.o.o. 

7.SKLOP:  Stročnice 

Sipic d.o.o. KMETIJA 

BOBNAR 

D.O.O. 

PITUS D.O.O. 

8.SKLOP: Sveže sadje -  integrirano 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 Sipic d.o.o 

 KMETIJA BOBNAR D.O.O. 

 VINOJUG D.O.O. 

9.SKLOP:Sveže sadje -  Citrusi, južno 

sadje 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 GEAPRODUKT D.O.O. 

 PITUS D.O.O. 

 Sipic d.o.o 

 KMETIJA BOBNAR D.O.O. 

 VINOJUG D.O.O. 

10.SKLOP: Integrirano sveže sadje 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 GEAPRODUKT D.O.O. 

 Sipic d.o.o 

 KMETIJA BOBNAR D.O.O. 

 VINOJUG D.O.O. 

11.SKLOP:  Suho sadje 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 GEAPRODUKT D.O.O. 

 PITUS D.O.O. 

 Sipic d.o.o 

 KMETIJA BOBNAR D.O.O. 

 VINOJUG D.O.O. 

12.SKLOP:  Mleko in mlečni izdelki 
Ljubljanske 

mlekarne, d.o.o. 

MLEKARNA 

CELEIA d.o.o 

 

13.SKLOP: Morske ribe 

Monsun, d.o.o. Kvibo d.o.o. PEKARNA 

PEČJAK 

D.O.O. 

14.SKLOP: Sladkovodne ribe 
Monsun, d.o.o. Kvibo d.o.o.  

15.SKLOP: Sadni pripravki iz zgoščenih 

sokov 

Nektar natura 

d.o.o. 

Impuls, Domžale, 

d.o.o 

Mercator d.d. 



16.SKLOP:Rdeče meso in mesni izdelki   

Mesarstvo Oblak 

d.o.o 

Čadež d.o.o. MESARSTVO 

REŠET, Matjaž 

Krč s.p. 

17.SKLOP:Sveže perutninsko meso in 

mesni izdelki   

PERUTNINA 

PTUJ D.D 

PIVKA D.D.  

18. Jajca 

PITUS D.O.O. Sipic d.o.o MESARSTVO 

REŠET, Matjaž 

Krč s.p. 

19.SKLOP: Zamrznjena zelenjava in sadje 

Kvibo d.o.o Mercator d.d PEKARNA 

PEČJAK 

D.O.O. 

20.SKLOP:  Konzervirana zelenjava 
PITUS D.O.O. Impuls, Domžale, 

d.o.o. 

GEAPRODUKT 

D.O.O. 

22.SKLOP:  Kruh in krušni izdelki brez 

aditivov,rezine debeline 1,5 cm 

PEKARSTVO 

TRILER D.O.O. 

  

23.SKLOP:   Kaše, kosmiči, moka,riž 

Mercator d.d. Impuls, Domžale, 

d.o.o. 

PODRAVKA 

TRGOVSKO 

PODJETJE 

D.O.O, 

ŠMARTINSKA 

CESTA 154, 

1000 

LJUBLJANA 

24.SKLOP: Pekovski izdelki razno 

CONSULT 

COMMERCE 

D.O.O. 

  

25.SKLOP: Izdelki iz testa razno 
PEKARNA 

PEČJAK D.O.O. 

PEKARSTVO 

TRILER D.O.O 

 

26.SKLOP: Izdelki iz krompirjevega testa 

in polpeti   

PEKARNA 

PEČJAK D.O.O. 

  

27.SKLOP: Testenine 
Impuls, Domžale, 

d.o.o. 

  

28.SKLOP: Konzervirane ribe in paštete 
Impuls, Domžale, 

d.o.o. 

Mercator d.d. PITUS D.O.O. 

29.SKLOP: Olja in ostali izdelki 
Impuls, Domžale, 

d.o.o. 

  

30.SKLOP: Krompir 

Naročnik izbere vse prejete dopustne ponudbe in sicer 

naslednjih ponudnikov:    

 GEAPRODUKT D.O.O. 

 PITUS D.O.O. 

 Sipic d.o.o 

 

Pripravili: vodja šolske prehrane Milena Renko in ravnateljica Majda Vehovec 

 

Šenčur, februar 2019 


