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VZOREC POGODBE        Priloga 9 
Predlagani vzorec mora ponudnik izpolniti, žigosati in podpisati, s čimer potrdi, da je 
seznanjen z vsebino in se z njo strinja!  
 
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, ki ga zastopa direktor družbe Alen 
Radojkovič, ID št. za DDV:SI73819174, matična številka: 5105633 (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
___________________________________________________________________________, 
s sedežem v ________________________________________________________________,  
ki ga zastopa________________________________________________________________, 
ID št. za DDV: __________________________, matična številka: _______________________ 
(v nadaljevanju: ponudnik)  
 
sklenejo naslednjo 

POGODBO    
o zagotavljanju sistema za plačevanje parkirnine preko mobilnega telefona  

 
UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.  izvedlo naročilo male 
vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: 
ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ……………………………. pod številko 

JN00………………../2019-W01 z namenom sklenitve pogodbe »ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA 
PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA«,  v katerem je naročnik ponudnika 
izbral na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca št. 23 /JNMV-S/TI-2019 
 

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod pogojem iz 20. 
člena te pogodbe in ima rok veljavnosti do dneva izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 
 

I. PREDMET POGODBE IN ČAS TRAJANJA POGODBE 

2. člen 
Predmet te pogodbe je zagotavljanje sistema za plačevanje parkirnine preko mobilnega telefona.  

Sistem mora omogočati plačevanje s posredovanjem SMS-ja in preko aplikacije. 

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku zagotavljal sistem, ki bo uporabnikom parkirišč omogočal 
plačevanje parkirnine preko mobilnega telefona pod naslednjimi pogoji:  
 

- Vzpostavitev celotnega sistema je brezplačna. 

- Vzdrževanje sistema (vključujoč npr. spremembe urnikov, cenikov, izklopi in vklopi parkirnih 

con…) je brezplačno. 

- Sistem mora omogočati plačevanje parkirnine na daljavo (brez parkirnega listka, ni potrebno 

biti na lokaciji parkiranja). 

- Sistem mora uporabniku pošiljati potrditvena sporočila o plačani parkirnini ter sporočila o 

poteku plačane parkirnine. 
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- Ponudnik mora zagotavljati povezljivost svojega sistema z obstoječim sistemom naročnika za 

preverjanje plačila parkirnin. Ponudnik mora nuditi spletni servis na katerega se povezuje 

programska oprema za preverjanje plačila parkirnin. Spletni servis mora nuditi vsaj dva klica. S 

prvim klicem nadzornik plačila parkirnine pridobi seznam aktivnih con, z drugim klicem pa 

izvede poizvedbo. Kombinacija izbrane cone in vpisane registrske številke vrne podatke o 

plačilu (čas pričetka veljavnosti, čas prenehanja veljavnosti, cona v kateri je bilo plačilo 

izvedeno, veljavnost plačila, registrska številka avtomobila).  

- Sistem mora uporabniku brez dodatnih stroškov tako za uporabnika kot za naročnika, za vsako 

plačano parkiranje omogočiti izpis računa skladno z zakonom o DDV. 

 

Pri plačevanju parkirnine preko mobilne aplikacije mora mobilna aplikacija: 

- Uporabniku omogočati več različnih načinov plačevanja (najmanj preko kreditnih in plačilnih 

kartic, SMS-ja, pay-pala,  z možnostjo naložitve dobroimetja v aplikacijo (Wallet)). 

- Omogočati plačevanje parkirnine le skladno z vsakokrat veljavnim cenikom naročnika. 

- Delovati na android in IOS sistemih.  

- Uporabniku omogočiti vpogled v aktivne in pretečene parkirnine. 

- Uporabniku nuditi možnost iskanja parkirišč po geolokaciji. 

- Uporabniku nuditi možnost shranjevanja registrskih številk vozil. 

 

Nadzorni program mora naročniku omogočati: 

- Hiter, učinkovit in pregleden nadzor nad plačanimi parkirninami (posamično, kumulativno, po 

različnih obdobjih, lokacijah…) ter možnost izpisa izbrane vsebine. 

- Grafične prikaze analiz plačevanja. 

- Prikaze parkiranj za vsakega uporabnika (začetek parkiranja, konec parkiranja, aktivna in 

neaktivna parkiranja, cone parkiranja, zneske plačanih parkirnin…). 

- Iskanje uporabnikov po registrski številki vozila (pri iskanju uporabnikov mora program 

omogočati iskanje z delnim vpisom registrske številke – avtocomplete). 

- Iskanje uporabnikov po telefonski številki   (pri iskanju uporabnikov mora program omogočati 

iskanje z delnim vpisom telefonske številke – avtocomplete). 

- Ločene prikaze parkirnih con. 

 

Poleg naštetega se pogodbeni stranki dogovorita še sledeče: 

- Tako naročniku kot uporabniku (plačniku parkirnine) se ne sme zaračunavati nobenih dodatnih 

stroškov (npr. dodatna provizija za plačilo parkirnine, provizija za izdajo računa, provizija za 

opomnik za pretek veljavnosti parkirnine…). 

- Pošiljanje povratnih in informacijskih SMS sporočil končnemu uporabniku je strošek 

ponudnika. 

- Izvajanje kakršnih koli drugih tržnih aktivnosti (npr. reklamiranje) preko sistema mobilnega 

plačevanja ni dovoljeno. 

- Ponudnik mora naročniku omogočiti dostop do sistema preko spletnega servisa. Spletni servis 

mora biti zaščiten pred nepooblaščenimi osebami. 

- Sistem mora delovati brez dodatne infrastrukture. 
 

Ponudnik je dolžan vzpostaviti sistem plačevanja preko mobilnega telefona najkasneje do 01.06.2019. 
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Pogodba se sklepa za obdobje štirih let  in traja od 01.06.2019 do 31.05.2023. 
 

II. POGODBENA VREDNOST 

3. člen 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik za zagotavljanje storitve, ki je predmet te pogodbe 
plačeval ponudniku nadomestilo, ki bo enako __________ %  neto zneska (po odštetem DDV-ju) 
vplačanih parkirnin preko sistema ponudnika.   
 

 
III. PRENOS INKASA IN OBRAČUN PROVIZIJE 

 
Ponudnik bo naročniku najkasneje do 5. (petega) dne v mesecu za pretekli koledarski mesec posredoval 
obračun zaračunanih parkirnin preko njegovega sistema. Na obračunu mora biti izkazan celoten 
promet za obračunsko obdobje ločen na osnovni del cene in DDV. Na obračunu mora biti izkazana tudi 
provizija naročnika in sicer skladno z višino določeno v tretjem členu te pogodbe. 

 
Na osnovi obračuna bo naročnik izdal ponudniku račun za zaračunane parkirnine. Rok plačila je 30 
(trideset) dni od izdaje računa. Za namen izplačila provizije pa bo ponudnik izdal račun naročniku z 
enakim rokom plačila. 
 
Ponudnik si ne bo zaračunaval drugih ali višjih stroškov od tistih, ki so opredeljeni v tretjem členu te 
pogodbe. 

 
 

IV. OBVEZNOSTI PONUDNIKA 

4. člen 
Ponudnik se obvezuje: 

• prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v 
skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi, 

• izpolniti vse zahteve naročnika, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. 23 /JNMV-S/TI-2019  
in sprejete ponudbe ponudnika in so sestavni del te pogodbe, 

• izročiti naročniku finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti; 

• obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev ponudnikovih 
pogodbenih obveznosti; 

• na vsak prejet poziv o napaki v sistemu reagirati v roku 24 ur in napako v najkrajšem možnem 
času odpraviti. 

 

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

5. člen 
Naročnik  se obvezuje: 

• takoj obvestiti ponudnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih 
obveznosti, 

• poravnati vse obveznosti do ponudnika v roku 30 dni od izdaje računa. 

VI. VIŠJA SILA 

6. člen 
Ponudnik ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica 
višje sile.  Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi 



Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vložno št. 10095300,  
višina osnovnega kapitala: 1.151.086,00 EUR, matična št.: 5105633, ID št. za DDV: SI73819174 

pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je dobava delno ali v celoti motena oziroma 
preprečena, je ponudnik o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti 
obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je ponudnik dolžan dokazati obstoj višje 
sile.  
 
Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvajal sankcij proti ponudniku po 10. členu te 
pogodbe. 
 

VII. FINANČNO ZAVAROVANJE 

7. člen 
Ponudnik mora naročniku najkasneje deset (10) dni od sklenitve pogodbe predložiti podpisano in 
žigosano menico, z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti (v višini 4.500 
EUR z DDV) z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih trideset dni po 
izteku pogodbe. 
 
Predložitev menice in menične izjave iz prejšnjega odstavka je odložni pogoj za veljavnost pogodbe. 
 
Menica se ponudniku vrne najkasneje v roku 30 dni od poteka pogodbe. 
 
V kolikor ponudnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno 
zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez 
kakršnekoli obveznosti do ponudnika. Naročnik bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja za 
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ponudnika pisno pozval k izpolnjevanju 
pogodbenih obveznosti.  
 

Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje 
ponudnika od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske 
škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prodajalca utrpel in zneskom 
unovčenega finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. 
 

VIII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

 

8. člen 
Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je vodja nadzora v 

sektorju TI……………………… , telefon:………………………………..  elektronska pošta:  

……………………………………… 

Pooblaščeni predstavnik ponudnika za izvajanje te pogodbe (skrbnik pogodbe) je: ………………………………, 

telefon: ……………………………….., elektronska pošta: …………………………… 

 

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja 

ter sprejemati ukrepe in odločitve v skladu z vsebinskimi določili te pogodbe. 

 
Spremembo pooblaščenih predstavnikov/skrbnikov pogodbe morata pogodbeni stranki sporočiti 
druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe. 
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IX. SESTAVNI DELI POGODBE 

9. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe: 

− razpisna dokumentacija št. 23/JNMV-S/TI-2019 

− ponudba ponudnika št.  …………………………………….., 

− ostala relevantna dokumentacija. 
 
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni 
jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa 
dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu. 
 

X. ODSTOP OD POGODBE 

10.  člen 
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo naročnik pisno opozoril in 
pozval k izpolnitvi svojih obveznosti ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če ponudnik ne upošteva 
pisnega opozorila naročnika in svojih obveznosti ne izpolni niti v roku, ki je v pisnem opozorilu določen 
za izpolnitev, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka in brez obveznosti 
do ponudnika ter unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do ponudnika v primeru, kadar 
ponudnik svoje pogodbene obveznosti izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali 
v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar 
je očitno, da ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.  
 
O odstopu od pogodbe bo naročnik ponudnika pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa 
od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to 
dogovorjeno pred odstopom. 
 
Ponudnik lahko odstopi od pogodbe v primeru, da naročnik bistveno krši določila te pogodbe  in sicer 
s 60 dnevnim odpovednim rokom, ki se šteje od dne prejetja obvestila, s katerim je ponudnik pozval 
naročnika k odpravi kršitev.  
 
Ponudnik se zavezuje, da pogodbe ne bo enostransko razdrl, ker sicer odgovarja za materialno škodo, 
ki bi zaradi tega nastala. 
 
Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, 
odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3. 
 
 

XI. REŠEVANJE SPOROV 

11.  člen 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti 
sporazumno. 
 
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev 
spora pri stvarno pristojnem sodišču v Kopru. 

  

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  
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12. člen 

Pogodba je nična, če  kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 
13. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali  
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku 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 ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
podizvajalcu ponudnik 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 dnem sklenitve nove 
pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe  bo 
naročnik obvestil ponudnika. 
 

XIII. OSTALE DOLOČBE 

14. člen 

Ponudnik nosi vso odgovornost do uporabnikov iz naslova škode, ki bi le tem nastala kot posledica 
uporabe njegovega sistema za plačevanje parkirnine.   
 

15. člen 
Za celoten obseg izvajanja storitve je naročniku odgovoren ponudnik. Vsa razmerja z mobilnimi 
operaterji ureja ponudnik sam. 
 

16. člen 
Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 
 
 

17. člen 
Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za 
izvršitev obveznosti iz pogodbe. 
 

18. člen 
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Ponudnik se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja 
predmeta te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema 
poziva, naročniku posredoval podatke o: 

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so z njim povezane družbe. 
 

19. člen 

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih 
podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te 
pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga 
želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom. 
 

Ponudnik s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo 
spremljali izvajanje te pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni 
pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe. Ponudnik  se strinja, da 
lahko naročnik prekine pogodbeno razmerje v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil 
javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do ponudnika. 
 
 

20. člen 

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki,  pod pogojem, 
da ponudnik naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih 
obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 7. člena pogodbe, in ima rok veljavnosti do dneva izpolnitve 
vseh pogodbenih obveznosti.   
 
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih 
strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb. Pogodbeni 
stranki se obvezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki 
izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam.  
 

21. člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta 
ravnali kot dobra gospodarja. V primeru, da ponudnik krši določila pogodbe, lahko naročnik prekine 
pogodbo in uveljavlja zahtevek ponudniku glede povračila nastale škode ali/in unovči finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
 
 

22. člen 

Ta pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in ponudnik po dva 
izvoda. 

 
V ……………… dne…………………    V Piranu,  dne  
Št: ………………..     Št:  



Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vložno št. 10095300,  
višina osnovnega kapitala: 1.151.086,00 EUR, matična št.: 5105633, ID št. za DDV: SI73819174 

 
 
PONUDNIK:               NAROČNIK:  
 

                          Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.                                      
direktor družbe:                         direktor družbe:   
 
_____________________                          ______________________                                       
               Alen Radojkovič                                      
 
 
Datum predaje menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


