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VZOREC POGODBE        Priloga 11 
 
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 Gašpar 
Gašpar- Mišič, 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: izvajalec)  
 
 
skleneta naslednjo 

 
 

POGODBO ZA PREVZEM BIORAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV (BRKO)  
 

1. člen 
 

Naročnik naroča, izvajalec pa naročilo sprejme in se zaveže izvesti nakladanje,  prevzem, transport 
do mesta obdelave (lokacijo ponudi ponudnik), tehtanje, razkladanje in obdelavo odpadkov, ki jih 
bo izvajalec prevzel od naročnika skladno s  

 

 ponudbenim predračunom …………………………………………… 
 

javnim naročilom št.  JN00……………./2021………………-W01 

  
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da količina odpadkov iz 1. člena te pogodbe, ne zavezuje 
naročnika in se lahko tekom izvajanja javnega naročila spremeni ( poveča ali zmanjša), glede na 

dejanske količine nastalih odpadkov,  ki so predmet te pogodbe. Sestavni del te pogodbe je razpisna 
dokumentacija. 

 
POGODBENA CENA 
 

2. člen 

Cena pogodbenih del določenih v 1. členu te pogodbe znaša: 

 
VRSTA ODPADKOV KLAS.ŠT. ODPADKA €/kg/BREZ DDV 

PREVZEM BIORAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH 
ODPADKOV (BRKO)  

20 01 08  
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ČASOVNI PREVZEM ODPADKOV 
3. člen 

 

Izvajalec mora prevzeti BRKO (klas. št. 200108) po dogovoru, ko je zabojnik oziroma zalogovnik poln, 

najkasneje v 2 dneh po naročilu prevzema po e-pošti, razen v obdobju, ko to prepoveduje  Odredba 
o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji. 
 

Prevzem odpadkov mora biti zagotovljen od ponedeljka do petka med 7.00 in 13.00 uro, razen v 
obdobju, ko to prepoveduje Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji.   

 
PLAČILO 

4. člen 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita za ceno, ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del pogodbe. Osnova 

za obračun je masa prepeljanih odpadkov v 1 mesecu. Kot priloga se k računu priložijo tehtalni listi 
in kopije digitalno podpisnih elektronskih evidenčnih listov. 
 
Izvajalec bo račun za opravljeno storitev izstavljal na naslov naročnika. Račun bo izdan do 8. dne v 

mesecu za pretekli mesec. 
 

Naročnik se obvezuje, da bo svoje finančne obveznosti poravnal v roku 30 dni od prejema računa na 
transakcijski račun izvajalca št.__________________________________ 

odprtega pri _________________________________________________ 
 

Če naročnik reklamira del zneska po računu se zavrne celoten račun. V primeru, da kakovost storitve 
ni v skladu s ponudbo izvajalca, lahko naročnik vnovči menico  za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

 

POGODBENA KAZEN 
5. člen 

 

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi storitev ne drži s to pogodbo dogovorjenih terminov 
izvedbe storitev, lahko  naročnik obračuna pogodbeno kazen v višini 120,00 € za vsako uro  zamude, 
vendar največ do 10% pogodbene vrednosti, v primeru če: 

- izvajalec ni opravil storitev iz 3. člena te pogodbe v celoti ali v dogovorjenem roku  (urniku), 
- je izvajalec iz neopravičenih razlogov opravil storitve neustrezno, površno ali pomanjkljivo, 

- izvajalec računu za opravljeno storitev ni predložil tehtalnih listov in kopije digitalno 
podpisanih elektronskih evidenčnih listov. 

 

Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri prvem naslednjem mesečnem 

računu, ki zapade v plačilo in sme mesečni račun zmanjšati za pogodbeno kazen. 

 
ŠKODA 

6. člen 

 
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo storitev nastane škoda, ki presega vrednost 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. 
Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju storitev naročniku ali drugi osebi. 
Izvajalec je odgovoren tudi za škodo, ki jo storijo njegovi delavci. 
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RAZDRTJE POGODBE 
 

7. člen 

 
Naročnik sme razdreti pogodbo: 

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem največ 3-dnevnem roku z deli 

ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, 
- če naročnik izvajalca opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s to pogodbo, pa 

izvajalec opozorila ne upošteva. 
 
Izvajalec sme razdreti pogodbo: 

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi 

vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del. 

 
Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih 
pogodbo razdirata. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je odpovedni rok 
dva meseca. 

 
VARSTVO PRI DELU 

8. člen 
 

Izvajalec je dolžan v času trajanja pogodbe v celoti upoštevati predpise iz področja izvajanja storitve 
in predpise na področju varstva pri delu. 

 
VELJAVNOST POGODBE 
 

9. člen 

 
Izvajalec predloži v 10 dneh po podpisu pogodbe bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v vrednosti ………………EUR. 

 
Če izvajalec ne bo predložil navedene bianco menice v zahtevanem roku lahko naročnik brez 
obrazložitve razdre pogodbo in unovči bianco menico za resnost ponudbe. 

 
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec naročniku dostavi 

bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 

10. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena za obdobje 12 mesecev in začne veljati z dnem, ko izvajalec izroči naročniku 
bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, uporabljati pa se začne z dnem podpisa 
pogodbenih strank. 

 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da naročnik lahko kadarkoli odpove pogodbo v primeru, da bo 
v času trajanja te pogodbe zagotovljeno drugačno ravnanje z odpadki oz. drugačno izvajanje 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. 
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Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih 

pogodbo razdirata.  
 
Odpovedni rok iz 2. odstavka tega člena je 30 dni. 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

11. 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. 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.  
 

12. 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 izvajalca ali podizvajalca ali  
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu 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 prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 

podizvajalcu prodajalec 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 prodajalca. 

 

12. člen 

 
Pooblaščeni predstavnik naročnika, je mag Milica Maslo Bezer, tel. 05 61 750 35, e-naslov: 
milica.maslo@okoljepiran.si 

Kontaktna oseba naročnika za sporočanje naročil je Iago Stanič, tel.: 041 818 743, e-naslov: 
zc.dragonja@okoljepiran.si 
 

mailto:zc.dragonja@okoljepiran.si
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Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _______________________, tel. __________________, e-

naslov: _____________________ 
Kontaktna oseba izvajalca za sprejem naročil je _________________, tel __________________, e-
naslon: ______________________________ 

 

 
13. člen 

 

Morebitna nesoglasja bosta naročnik in dobavitelj reševala sporazumno, sicer pa je pristojno 
sodišče v Kopru. 

 
14. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena iz 4 izvodov, od katerih vsaka stranka prejme dva izvoda. 

 

 
 
Številka:       Številka: 
V ………………….dne ………………   V Piranu, dne…………….. 

 
   

IZVAJALEC:       NAROČNIK: 
       Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.  

 
 

 
……………………………….    ………………………………………………. 
Direktor       Direktor 

        Gašpar Gašpar-Mišič 

 
 

 

 

 
Datum predaje menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 

 


