
__________________ (naziv izvajalca javne službe), __________________ (naslov izvajalca javne službe) 

matična številka: ________________, davčna številka: ________________, ki jo zastopa 

__________________ (v nadaljevanju: IJS) 

 

in 

 

____________________ (naziv izvajalca obdelave), ____________________ (naslov izvajalca obdelave), 

matična številka: ________________, davčna številka: ________________, ki jo zastopa direktor 

družbe __________________ (v nadaljevanju: izvajalec obdelave)  

 

in  

 

Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,  matična 

številka: 2482789000, davčna številka: 55058515, TRR: 01100- 6300109972, ki ga zastopa minister 

Jure LEBEN, (v nadaljevanju: financer) 

 

 

sklepajo 

 

P O G O D B O 

O ODDAJI, PREVZEMU IN OBDELAVI 

LOČENO ZBRANE ODPADNE EMBALAŽE (IJS zbiranja) 

ODPADNE EMBALAŽE, IZLOČENE IZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (IJS obdelave MKO) 

 

 

 

I. Uvodne določbe  

 

 

1. člen 

 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 

68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18, v nadaljevanju: Uredba) v 

šestem odstavku 18. člena določa, da v kolikor družba za ravnanje z odpadno embalažo po prejemu 

obvestila, ki ga določa tretji odstavek 18. člena Uredbe, ne prevzame odpadne embalaže v roku, 

določenem z Uredbo, lahko IJS odpadno embalažo, ki jo je prehodno skladiščil ali skladiščil do obvestila 

družbi za ravnanje z odpadno embalažo, odda namesto družbi za ravnanje z odpadno embalažo, 

izvajalcu obdelave iz Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).  

 

Odgovorna oseba IJS izjavlja, da so bili po uveljavitvi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 68/18) izpolnjeni pogoji iz prejšnjega 

odstavka za oddajo odpadkov izvajalcu obdelave. 

 

Na podlagi ugotovitve IJS, da so izpolnjeni pogoji za oddajo javnega naročila, je IJS oddal javno naročilo 

________________________ po postopku ________________________. Odločitev o oddaji naročila 

št. _______________ z dne _____/_____,  je bila objavljena na Portalu JN dne _____/_____. 

 

 

2. člen 

 

Pogodbene stranke ugotavljajo, da je izvajalec obdelave podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo prevzema 

in predelave odpadkov ter ima za to okoljevarstveno dovoljenje št. _______________ z dne 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3703
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4543
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5473
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3043
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-3054
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0659
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4118
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0135
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3393
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___________ za predelavo odpadne embalaže s kapaciteto naprave __________ ton odpadkov / leto.  

 

Izvajalec obdelave izjavlja, da ima ustrezne kapacitete za predelavo, na podlagi katerih lahko izpolnjuje 

vse okoljske cilje, kot so navedeni v 22. členu Uredbe.  

 

3. člen 

 

Nadalje pogodbene stranke ugotavljajo, da je bil namen spremembe Uredbe, da se uredi stanje pri 

nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in 

nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov, pri 

katerih zaradi preseženih kapacitet predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže 

obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje okoljskih ciljev na področju ravnanja 

z odpadki. Namen te pogodbe sledi namenu Uredbe in izpolnjuje zahteve Uredbe.  

 

II. Predmet pogodbe  

 

 

4. člen 

 

Predmet te pogodbe je prevzem naslednjih odpadkov:  

 

Zap. št. Naziv odpadka Številka odpadka Količina odpadka (t) 

1. Mešana embalaža 15 01 06 185 

 

Izvajalec obdelave jamči IJS zagotovitev prostih kapacitet za 185 ton odpadka 15 01 06.  

IJS jamči izvajalcu obdelave zagotovitev minimalno 185 ton odpadka 15 01 06.  

 

 

III. Cene  

 

 

5. člen 

 

Stroški ravnanja z odpadno embalažo obsegajo:  

1. stroške prevzemanja odpadne embalaže pri IJS (npr. nakladanje in tehtanje prevzete odpadne 

embalaže in podobna opravila pri prevzemanju odpadne embalaže) 

2. stroške prevoza odpadne embalaže od kraja predhodnega skladiščenja ali skladiščenja pri IJS do 

kraja naprave za obdelavo izbranega izvajalca obdelave in 

3. stroške obdelave oddane odpadne embalaže, vključno s stroški priprave odpadne embalaže za 

nadaljnjo obdelavo, kot je npr. sortiranje. 

 

Pri tem je v skladu z devetim odstavkom 19. člena Uredbe potrebno upoštevati tudi pozitivno vrednost 

embalažnih materialov v odpadni embalaži. 

 

 

6. člen 

 

Stroški ravnanja iz prejšnjega člena na tono odpadne embalaže, ki je predmet te pogodbe, so fiksni za 

čas veljavnosti te pogodbe, in znašajo:  
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Zap. št. Naziv odpadka Številka odpadka Cena z DDV / t 

1. Mešana embalaža 15 01 06  

 

Izvajalec obdelave se zavezuje prevzeti odpadno embalažo v roku 7 dni od poziva IJS.  

 

Naklad se izvrši na lokaciji ZC Dragonja po predhodnem dogovoru, vsak delovnik med 06.00 in 16.00 

uro, ob sobotah od 06.00 do 12.00 ure. 

 

7. člen 

 

Financer začasno krije stroške ravnanja z odpadno embalažo po predloženem računu izvajalca 

obdelave in cenami, navedenimi v prejšnjem členu te pogodbe, vendar ne več kot 120 EUR (z 

DDV) / tono prevzete odpadne embalaže. 

 

Skupna predvidena vrednost storitev po tej pogodbi, ki jo začasno krije financer znaša _____________ 

EUR (brez DDV) oziroma _____________ EUR (z DDV). 

 

Sredstva za izvedbo storitev po tej pogodbi v višini _____________ EUR so zagotovljena v Proračunu 

RS za leto 2019, NRP št. 2550-17-0008. 

 

IV. Podizvajalci 

 

8. člen 

(člen se ustrezno popravi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe) 

 

Izvajalec obdelave pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci: 

_______________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in sicer bo 

navedeni podizvajalec izvajal _______________________________ (navesti dela, predmet in vrednost 

izvedenih del), ki jih bo opravil v _______________________________ (navesti kraj izvajanja del). 

_______________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in sicer bo 

navedeni podizvajalec izvajal _______________________________ (navesti dela, predmet in vrednost 

izvedenih del), ki jih bo opravil v _______________________________ (navesti kraj izvajanja del). 

_______________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in sicer bo 

navedeni podizvajalec izvajal _______________________________ (navesti dela, predmet in vrednost 

izvedenih del), ki jih bo opravil v _______________________________ (navesti kraj izvajanja del). 

 

Za podizvajalce _______________, _______________, _______________, ki so zahtevali neposredno 

plačilo, izvajalec obdelave pooblašča financerja za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma 

podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca obdelave 

s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost 

zavezuje izvajalca obdelave in financerja.  

 

Za podizvajalce _______________, _______________, _______________, ki niso zahtevali 

neposrednih plačil, se izvajalec obdelave zavezuje, da bo na prvi poziv IJS ali financerja, najpozneje v 

roku 60 dni od plačila končnega računa, poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 

podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so predmet te pogodbe. Če izvajalec obdelave, na 

prvi poziv IJS ali financerja, ne poda pisne izjave, IJS poda Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo 

postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  
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Izvajalec obdelave se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba 

podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v 

skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil IJS in pridobil njegovo pisno soglasje. IJS izda 

oziroma zavrne soglasje v skladu z četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3. 

 

V primerih, iz prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec obdelave predložiti: 

1. kontaktne podatke in zakonite zastopnike (novih) predlaganih podizvajalcev, 

2. izpolnjen obrazec iz dokumentacije o oddaji naročila, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za 

delo, ki ga prevzema nov podizvajalec na dan oddaje predloga za nominacijo novega podizvajalca, 

3. izpolnjen obrazec o načinu plačila in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za nove 

podizvajalce. 

 

Če IJS ali financer ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko 

odstopi od pogodbe. 

 

V. Način obračunavanja 

 

 

9. člen 

 

Izvajalec obdelave pošlje financerju račun za plačilo izvedenih storitev mesečno do petega v mesecu 

za storitve opravljene v prejšnjem mesecu, in mu priloži: 

1. dokumentacijo o tehtanju prevzete odpadne embalaže, iz katere mora biti razvidna masa odpadne 

embalaže, prevzeta od posameznega IJS, 

2. dokumentacijo o tehtanju oddanih obdelanih odpadkov, iz katere je razvidna masa oddanih 

obdelanih odpadkov, 

3. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz Uredbe o odpadkih, na katerih je naveden 

kot prevzemnik odpadkov in se nanašajo na poslan račun, 

4. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz Uredbe o odpadkih, na katerih je naveden 

kot pošiljatelj odpadkov, in se nanašajo na poslan račun. 

 

Izvajalec obdelave izstavi račun za posamezno storitev v celotni višini, iz njega pa mora biti razvidna 

tudi višina obveznosti, ki jo je potrebno poravnati podizvajalcem. Izvajalec obdelave mora svojemu 

računu obvezno priložiti tudi račune podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril. 

 

Financer bo izvajalcu obdelave nakazoval sredstva po tej pogodbi, na račun izvajalca obdelave št. 

_______________________________, 30 dan po uradnem prejemu e-računa, v kolikor bo ugotovil, da 

je predložena dokumentacija k temu računu ustrezna in popolna. 

 

Financer bo podizvajalcu _______________________________ (navesti ime podizvajalca) nakazoval 

sredstva po tej pogodbi, na račun podizvajalca št. _______________________________, 30 dan po 

uradnem prejemu e-računa, predhodno potrjenega s strani izvajalca obdelave, v kolikor bo ugotovil, da 

je predložena dokumentacija k temu računu ustrezna in popolna. 

 

 

10. člen 

 

Izvajalec obdelave in podizvajalec morata sestaviti račune tako, da prikažeta kumulativno vrednost 

opravljenih del, odštejeta vrednost že plačanih del, in za razliko zahtevata plačilo. 
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11. člen 

 

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec obdelave 

dolžan financerju izdajati izključno e-račune, financer pa prejemati e-račune preko aplikacije UJPnet. 

 

Financer zavrne e-račun delno ali v celoti, če iz dokumentacije izhaja, da obdelava ni bila izvedena v 

skladu z Uredbo in predpisi, ki urejajo odpadke ali če je IJS oddal odpadno embalažo izvajalcu obdelave 

v nasprotju s tretjim ali šestim odstavkom 18. člena Uredbe. 

 

Financer zahteva vračilo plačanih stroškov ravnanja z odpadno embalažo od družbe za ravnanje z 

odpadno embalažo, upoštevajoč obveznosti posamezne družbe. 

 

Če financer ugotovi, da je IJS oddal odpadno embalažo izvajalcu obdelave v nasprotju s tretjim ali šestim 

odstavkom 18. člena Uredbe, mu je IJS na poziv dolžan vrniti že plačane stroške ravnanja z odpadno 

embalažo. 

 

VI. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

 

12. člen 

 

Izvajalec obdelave je dolžan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z bianco menico za dobro izvedbo 

pogodbene obveznosti v vrednosti 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki jo mora IJSu izročiti 

v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe in mora biti veljavna še 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih 

del. 

 

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta odpadkov ali storitve in 

njihova količina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje oziroma 

podaljšati njegovo veljavnost. 

 

IJS bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: 

1. če izvajalec obdelave ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe 

ali 

2. če izvajalec obdelave ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 

3. če izvajalec obdelave ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali 

4. če izvajalec obdelave ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali 

5. če bo izvajalec obdelave prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti. 

 

V kolikor bo IJS unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral 

izvajalec obdelave predložiti IJS v roku 14 dni od unovčenja zavarovanja novo zavarovanje za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot prvotno zavarovanje 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

V primerih zamud ali kršitev, za katere je tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno 

obračuna pogodbena kazen na način določen v 14. členu te pogodbe, finančno zavarovanje za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve. 
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VII. Pogodbena kazen 

 

13. člen 

 

 Izvajalcu obdelave, ki po svoji krivdi zamuja pri opravljanju del po tej pogodbi, se zaračuna  pogodbena 

kazen v višini 0,1 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, na dan zamude, vendar največ do višine 10% 

(desetih odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV. V primeru, če se izkaže, da delo ni izvedeno 

po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja ali je zaradi tega IJS ali okolju ali doseganju okoljskih ciljev 

nastala škoda ali je za ta dela potrebno angažirati drugega izvajalca obdelave odpadkov, se izvajalcu 

obdelave zaračuna pogodbena kazen v višini največ 10% (desetih odstotkov) skupne pogodbene 

vrednosti z DDV. 

 

Pogodbene stranke so soglasne, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca obdelave ob sprejemu 

izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se 

pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila. 

 

Pogodbena kazen, se na podlagi obvestila IJS, obračuna pri naslednjih izplačilu izvajalcu obdelave, 

oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec  

obdelave plačati financerju v roku osem dni od prejema. 

 

Prav tako je izvajalec obdelave odgovoren za vso nastalo škodo, ki bo nastala IJS ali tretjim osebam 

zaradi njegovega ravnanja ali opustitve dolžnega ravnanja. 

 

 

VIII. Veljavnost, spremembe in odpoved pogodbe 

 

 

14. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena do 01.07.2019  in začne veljati na dan, ko jo podpišejo zakoniti zastopniki vseh 

pogodbenih strank  oziroma na dan predložitve finančnega zavarovanja.. 

 

Rok za izstavitev zadnjega računa financerju je 06.05.2019.  

 

Pogodbene stranke lahko pogodbo sporazumno razveljavijo kadarkoli. Sporazum mora biti sklenjen v 

pisni obliki. 

 

 

15. člen 

 

Vsaka pogodbena stranka lahko odpove to pogodbo z odpovednim rokom 30 dni. V primeru krivdnih 

razlogov izvajalca obdelave ali IJS, zaradi katerih druga pogodbena stranka ugotovi, da pogodbe ni več 

smiselno ohranjati v veljavi, je odpovedni rok 15 dni. 

 

Odpoved mora biti pisna in vročena vsem pogodbenim strankam s priporočeno pisno pošiljko. V 

primeru, da pogodbena stranka pošiljke v predvidenem roku 15 dni ne prevzame, se po tem roku 

odpoved šteje kot vročena oziroma sporočena tej pogodbeni stranki. 

 

Če financer ugotovi, da je IJS oddal odpadno embalažo izvajalcu obdelave v nasprotju s tretjim ali šestim 

odstavkom 18. člena Uredbe, odpove pogodbo brez odpovednega roka.  

 

 

16. člen 
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Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le, če so sklenjene v pisni obliki, z aneksom k tej pogodbi 

in podpisane s strani zakonitih zastopnikov pogodbenih strank.  

 

Ta pogodba prevlada nad kakršnimikoli ustnimi ali pisnimi dogovori ali pogovori med pogodbenimi 

strankami glede vsebine te pogodbe pred podpisom te pogodbe. 

 

 

 

IX. Protikorupcijska klavzula in razvezni pogoj 

 

 

17. 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 druge pogodbene stranke, predstavniku 

ali posredniku IJS 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 IJS ali drugemu organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku IJS ali drugega organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, ali drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali 

posredniku, je ta pogodba nična. 

 

Vsaka pogodbena stranka bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 

odstavka tega člena obvestila Komisijo za preprečevanje korupcije ali druge pristojne organe, glede 

njegovega domnevnega nastanka, ter pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega 

odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

 

18. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 

okoliščin: 

1. če bo IJS ali financer seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca obdelave ali podizvajalca ali  

2. če bo IJS ali financer seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu obdelave ali podizvajalcu 

v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

‒ plačilom za delo,  

‒ delovnim časom,  

‒ počitki,  

‒ opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 

globa za prekršek, 

 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev 

oziroma če izvajalec obdelave nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 

podizvajalcu izvajalec obdelave ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu 

s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z 
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dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve 

nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca obdelave. 

 

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, 

da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

 

 

X. Varstvo osebnih podatkov 

 

 

19. člen 

 

V skladu  z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlametna in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o 

varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba o GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov, pogodbene stranke soglašajo, da osebnih podatkov ne bodo uporabljali v nasprotju z določili 

Uredbe o GDPR in predpisi ki urejajo varstvo osebnih podatkov.  

 

Pogodbene stranke bodo zagotavljale pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevale 

zlorabe v smislu določil Uredbe o GDPR in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.   

 

 

 

IX. Končna določila 

 

 

20. člen 

 

Skrbnik te pogodbe s strani IJS je: ____________________________________. 

 

Skrbnik te pogodbe s strani IZVAJALCA OBDELAVE je: ____________________________________. 

 

Skrbnik te pogodbe s strani FINANCERJA je: mag. TANJA BOLTE. 

 

 

21. člen 

 

Vse morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V kolikor do 

sporazuma ne bi prišlo, bodo spor predložile v reševanje na stvarno pristojno sodišče v 

___________________. 

 

 

22. člen 

 

Pogodba je pripravljena v petih izvodih. IJS in izvajalec obdelave prejmeta po en izvod, financer pa tri 

izvode pogodbe. 

 

 

 

V/Na ___________, dne ___________ V/Na ___________, dne ___________ 
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IJS: Izvajalec obdelave: 

   

Direktor družbe: 

 

 

 

Direktor družbe: 

 

 

Financer: 

Kraj: ___________ 

Datum: ___________ 

 

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

Jure LEBEN, MINISTER 

 


