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V skladu s sprejetim Pravilnikom o prodaji blaga in storitev na trgu (Svet zavoda 

Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen, dne 7. 7. 2022)  

 

objavljamo 

 

         JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO KOSIL ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

 

1.  Predmet razpisa je prodaja kosil, ki se pripravljajo v kuhinji Osnovne šole Komen 

in kuhinji Podružnične šole v Štanjelu za zunanje uporabnike. 

 

2. Kosila so v šolskem letu 2022/23 na voljo predvidoma med 1. 9. 2022 in 31. 8. 

2023 med tednom. Kosila niso na voljo (razen izjemoma – po dogovoru):  

- ob sobotah in nedeljah,  

- ob praznikih.  

 

Kosila se lahko prevzema osebno med 11.30. in 13.00 uro v lastnih posodah.  

 

3. Naročnik lahko naroči poljubno število kosil, zgornja meja pa je odvisna od 

kapacitete kuhinje oziroma predhodnega dogovora. 

 

4. Za zunanje uporabnike znaša cena kosila 5,00 EUR (cena vključuje DDV). V 

primeru spremenjenih okoliščin se  cena kosila med letom lahko spremeni. 

 

5. Naročnik prehrane se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške 

prehranjevanja in plačal tudi zamudne obresti obračunane po zakonski zamudni 

obrestni meri. Kosilo se zaračuna tudi v primeru, ko uporabnik zaradi lastne volje 

kosila ne bo prevzel ali ga ne bo pravočasno odpovedal. Uporabniki, ki niso poravnali 

vseh pogodbenih obveznosti za preteklo leto, ne morejo prejemati kosil v letu 

šolskem letu 2022/23. 

 

6. Zainteresirani izpolnite vlogo, ki je priloga razpisa. Oddate jo po elektronski pošti 

doris.pozar@os-komen.si,  kadarkoli med šolskim letom.  

 

7. O nakupu kosil boste obveščeni najkasneje tri delovne dni po oddani prijavi. 

Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen bo z naročniki sklenila pisno pogodbo 

o zagotavljanju kosil. Kosila boste lahko začeli prevzemati en delovni dan po podpisu 

pogodbe.  

 

Komen, 28. 7. 2022                                                                      Nives Cek, prof., 

          v. d. ravnateljice 
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              VLOGA ZA NAROČILO KOSIL V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 
 

Ime in priimek /  

Ime društva, kluba, skupine  

 

 

Naslov: 

 

 

Davčna številka plačnika: 

 

 

Davčni zavezanec: 

 

           DA               NE            (obkroži) 

Odgovorna oseba (ime in 

priimek): 

 

Kontaktna oseba (ime in priimek): 

 

 

Tel./ Gsm: 

 

 

E-naslov: 

 

 

Kosilo bom naročil-a:  

od____________________________  

 

do____________________________ 

 

Kosilo bom prevzemal-a: 

 

 

od____________________________  

 

do____________________________ 

 
 

 

 

 

Datum: ________________                              Podpis naročnika  

_______________________ 
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