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VZOREC POGODBE         Priloga 13 

 

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: kupec) 
 
in 

 

___________________________________________________________________________, s sedežem v 
________________________________________________________________,  

ki ga zastopa________________________________________________________________, 

ID št. za DDV: __________________________, matična številka: _______________________ (v 
nadaljevanju: izvajalec  
 

sklenejo naslednjo 
 

 

POGODBO ZA  PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV V RCERO CELJE - ZA OBDOBJE DVEH LET 

 
1. člen 

PREDMET POGODBE 

 

Predmet pogodbe so naslednje storitve: 

Prevoz mešanih komunalnih odpadkov.- MKO s klasifikacijsko številko 20 03 01 in prevoz 

kosovnih odpadkov iz gospodinjstva -KOG s klasifikacijsko številko 20 03 07, ki jih naročnik zbere 

na območju občine Piran.  

Predvidene količine, ki jih zbere naročnik za občino Piran v dveh letih znašajo cca. 10.000 ton 
mešanih komunalnih odpadkov in cca 700 ton kosovnih komunalnih odpadkov. Predvidene 

količine niso zavezujoče in se lahko zmanjšajo ali zvišajo v odvisnosti od dejansko zbranih količin.  

Vse odpadke je potrebno dnevno prevzeti v celoti, razen če je količina premajhna za optimalen 
prevoz. Maksimalna dnevna količina odpadkov za naklad v poletnih mesecih je cca 45  ton. Te 

količine so okvirne in za naročnika niso zavezujoče, lahko odstopajo navzgor in navzdol. 

 

IZVAJANJE STORITEV 

2. člen 

S to pogodbo se izvajalec zavezuje:  

 

Izvajati prevoz mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih komunalnih odpadkov na način, 
kot je določen s to pogodbo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in prevoz odpadkov v 

javnem cestnem prometu. 
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Izvajalec se zaveže tudi, da: 

a) bo poskrbel za tehtanje vseh v ZC Dragonja prevzetih količin odpadkov in sicer pri 

prevzemniku odpadkov Simbio d.o.o. RCERO Celje in vodil evidenco vseh prevozov odpadkov 

potrebnih za obračun storitev; 

b) bo opravil prevoz varno, kvalitetno in v skladu z veljavno zakonodajo; 

c) bo naročnika takoj pisno obvestil o morebitnih spremembah v zvezi z izvajanjem storitve po 

tej pogodbi. 

 

Naročnik  se zaveže, da: 

a) bo prevoz odpadkov naročal najkasneje en dan pred potrebnim odvozom, telefonsko na 

številko ……………………………in z elektronsko pošto na naslov…………… 

………………………… (vpiše ponudnik/izvajalec) ; 

b) bo naročanje operativno izvajano iz zbirnega centra Dragonja, elektronska pošta: 

zc.dragonja@okoljepiran.si  (Iago Stanič, 041/818-743); 
c) bo naročilo prevozov z elektronsko pošto istočasno naslovil tudi na prevzemnika odpadkov; 

d) bo vsaka pošiljka odpadkov opremljena z izpolnjenim evidenčnim listom v sistemu IS 

odpadki; 

e) bo izvajalca tekoče obveščal o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko 

vplivale na izvajanje storitve, ki je predmet te pogodbe; 

f) bo finančne obveznosti poravnaval v skladu z določili te pogodbe. 

 

3. člen 

 

Pričetek prevoza odpadkov v RCERO CELJE je 02.03.2022 Izvaja se redno in sproti vsak delovni 

dan od ponedeljka do petka, od 6.00 do 19.00 ure v času obratovanja RCERO CELJE. Prevzem 
komunalnih odpadkov v ZC Dragonja je možen vsak delovni dan med 6.00 in 16.00 uro, ob sobotah 

med 6.00 in 12.00 uro vendar jih je prevzemniku možno predati le ob delovnih dnevih in urniku iz 

prvega odstavka tega člena. Izjemoma lahko prevoznik opravi prevoz izven tega urnika, z 
napovedjo najmanj 24 ur pred prevzemom, izrecno po dogovoru z naročnikom. Odzivni čas v 

nujnih primerih je največ 6 ur.  

 
Izvajalec bo opravljal prevoze z vozili: kiperji volumna minimalno 50 – 80 m3, samonakladalnimi 

vozili za prevoz kotalnih zabojnikov (vključno z zabojniki) skupnega volumna cca 70 m3, z vozili s 

premičnim dnom (walking floor) ter s tovornimi vozili z dvigalom za samonakladanje (v primeru 

izpada izvajalca nakladanja).  
 

(Navesti registrske tablice vozil, ki bodo prevažala odpadke):  …………………………………. 

 
V primeru zastoja naprav za obdelavo odpadkov ali drugih razlogov kot npr. zapolnjene 

zmogljivosti pri prevzemniku komunalnih odpadkov si naročnik pridržuje pravico začasne 

prekinitve prevoza odpadkov o čemer obvesti izvajalca takoj ko izve za prekinitev. Začasna 
prekinitev prevzema začne veljati naslednji dan po obvestilu. 

Začasna prekinitev ne more biti daljša kot 3 dni tako na strani izvajalca kot naročnika storitev 

prevoza po tej pogodbi.  

mailto:zc.dragonja@okoljepiran.si
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Izvajalec mora opraviti prevoz odpadkov po dogovoru, ko je zalogovnik poln, najkasneje v 2 dneh 

po naročilu prevzema po e-pošti, razen v obdobju, ko to prepoveduje Odredba o omejiti prometa 

na cestah v RS. 
 

Za izjeme od določil iz predhodnih odstavkov tega člena, se bosta naročnik in izvajalec 

dogovarjala sproti, glede na razmere in optimalne količine odpadkov za prevoz.  
 

 

CENA IN PLAČILO 
4. člen 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita za ceno, ki izhaja iz ponudbe…………….na podlagi JNMV 

št………………………….. in je sestavni del pogodbe. 
 

Cena za izvajanje storitev prevoza po tej pogodbi znaša …..…… EUR na tono za mešane 

komunalne odpadke (MKO - k.š. 20 03 01) in ……..…… EUR na prevoz za kosovne odpadke (KOG 
- k.š. 20 03 07) na relaciji ZC Dragonja – RCERO CELJE. 

Pogodbene stranke so dogovorjene, da cena velja za obdobje za katero je sklenjena pogodba in 

je fiksna. 
 

Vse cene so brez DDV. 

 

Osnova za obračun je masa (MKO) oziroma število prevozov ( KOG) prepeljanih odpadkov   v 1 
mesecu. Kot priloga se k računu priložijo kopije tehtalnih listov prevzemnika odpadkov v 

obdelavo. 

 
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 v celoti ali v dogovorjenem roku  (urniku), 
- je izvajalec iz neopravičenih razlogov opravil storitve neustrezno, površno ali 

pomanjkljivo, 
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- izvajalec računu za opravljeno storitev ni predložil tehtalnih listov in evidence prevozov. 

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. 

 
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 zavarovanje resnosti ponudbe. 
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10. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena za obdobje 24 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. 
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.  
 

RAZVEZNI POGOJI 

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 izvajalec c nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
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podizvajalcu izvajalec 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 izvajalca. 

 
13. člen 

SKRBNIKI POGODBE 

 
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je vodja sektorja javnih storitev, mag. Milica Maslo Bezer, 

tel. številka, 05 617 5 040, e-pošta, milica.maslo@okoljepiran.si 

 

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je………………………………………. Tel. št., 
………………………………………………….. e-pošta …………………………………….. 

 

 
14. člen 

 

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

 

15. 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: 

 

 


