VZOREC
POGODBA
O PREVOZIH OSNOVNOŠOLCEV S POSEBNIMI POTREBAMI
V OBDOBJU OD 1. 9. 2018 DO 30. 6. 2022
ki jo skleneta
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, davčna številka SI34944745,
matična številka 5880173000, TRR: 01209 - 0100008385 UJP Krško, ki jo zastopa župan
Ivan Molan, v nadaljevanju naročnik
in
_____________________________, _____________________________ ,davčna številka
_______________ ,matična številka _______________ , ki ga zastopa direktor/ica
_____________________________ , v nadaljevanju izvajalec

PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL
1. člen
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:
PREVOZ OSNOVNOŠOLCEV S POSEBNIMI POTREBAMI V OBDOBJU
OD 1. 9. 2018 DO 30. 6. 2022.
Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti:
- po osnovni ponudbi izvajalca št. ______________, z dne ____________, ki je priloga
k tej pogodbi ter
- v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe.
Pogodba se sklepa na podlagi pravnomočne odločitve o izboru št. --------------, z dne --------------- (pravnomočnost: ------------).
Javno naročilo se izvede v skladu z določili 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D,
2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj) in 56. člena Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF,
63/13, 46/16 - ZOFVI-K in 49/16 - popr.).
Javno naročilo se financira iz vsakoletnega proračuna Občine Brežice – proračunska
postavka »00115 – Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo«.
Sredstva so za leto 2018 so predvidena na postavki "00115 – Prevozi osnovnošolskih otrok v
šolo" Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18).
2. člen
Javno naročilo obsega izvajanje prevozov osnovnošolcev v in iz šole v času izvajanje pouka
in sicer prevoze:
- otrok s posebnimi potrebami,
- gibalno oviranih otrok ter

1

-

drugih otrok na relacijah, kjer ni zagotovljene druge oblike prevoza in se tako
dogovorita naročnik in izvajalec.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA
3. člen
Obveznosti naročnika:
- izvajalcu ob pričetku vsakega novega šolskega leta in sicer praviloma do 1. 9. v
tekočem letu predati seznam otrok, za katere je potrebno organizirati prevoz,
- izvajalcu pravočasno obveščati o morebitnih spremembah urnika voženj in relacij,
- izvajati druge obveznosti v skladu s to pogodbo.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
4. člen
Obveznosti izvajalca:
- za izvajanje prevozov zagotoviti ustrezno prilagojena vozila v skladu s Pravilnika o
delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 - ZMV-1)
ter drugo pozitivno zakonodajo na področju izvajanja prevozov potnikov v cestnem
prometu, pri čemer mora imeti najmanj eno vozilo rampo za prevoz gibalno oviranih
oseb (rampa za invalidske vozičke),
- za izvajanje prevozov zagotoviti ustrezen strokovni kader,
- pri prevozu otrok s posebnimi potrebami zagotoviti v vozilu spremljevalca,
- otokom zagotavljati varen vstop in izstop iz vozila ter jim pri tem nuditi pomoč,
- sodelovati z naročnikom, starši oz. skrbniki otrok ter predstavniki šol pri organizaciji in
izvedbi prevozov,
- naročnika tekoče obveščati o morebitnih spremembah ali težavah,
- organizirati prevoze tako, da so opravljeni v navedenih časovnih okvirih z optimalnim
številom voženj in posameznega otroka prepeljati v čim krajšem času,
- o izvajanju storitve prevozov obvestiti pristojno ustanovo ter starše oz. skrbnike otrok,
- naročniku predložiti urnik prevozov,
- zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz te pogodbe,
- pri izvajanju prevozov upoštevati pozitivno zakonodajo na področju prevoza otrok:
o Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno
prečiščeno besedilo);
o Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - uradno
prečiščeno besedilo, 69/17 - popr., 68/16, 54/17 in 3/18 - odl. US);
o Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17
in 75/17 - ZMV-1);
o Druge vsakokratne veljavne predpise, ki urejajo področje prevoza otrok.
5. člen
Izvajalec mora za izvajanje prevozov, ki so predmet te pogodbe, zaposlil voznika in
spremljevalca (dve osebi), ki tovrstno delo v času objave tega javnega naročila opravljata
prevoze na Zavodu za šport Brežice, v kolikor ti osebi za to izrazita interes, in sicer najmanj
za čas trajanja predmeta te pogodbe. Osebama mora ponuditi najmanj enako ugodne pogoje
zaposlitve vezane na osebni dohodek in druge osebne prejemke, kot sta jih upravičena pri
trenutnem delodajalcu.
Izvajalec zaposlitvi iz prejšnjega odstavka realizira v roku 14 dni od podpisa te pogodbe oz.
najpozneje do 1. 9. 2018.
Izvajalec mora naročniku v petih (5) dneh od realizacije zaposlitev dostaviti naslednji dokazili:
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pogodbo o zaposlitvi in
potrjen M1 obrazec (prijava zaposlitve).

V kolikor ena ali obe osebi odklonita zaposlitev pri izvajalec, pri čemer jima je izvajalec
ponudil enakovredne pogoje zaposlitve glede osebnega dohodka in drugih osebnih
prejemkov, izvajalec naročniku v rokih iz drugega odstavka tega člena dostavi lastnoročno
podpisano izjavo posamezne osebe iz prvega odstavka tega člena pogodbe.
V primer, da izvajalec ne izvede zaposlitve oseb iz prvega odstavka tega člena oz. v času
izvajanja te pogodbe do njiju ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja po
lastni krivdi ali enostransko odpove delovno razmerje eni ali obema osebama, sodi to med
razloge za razveljavitev pogodbe in unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v celoti ter uvrstitev izvajalca v naročnikovo evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami za obdobje treh (3) let.
ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI
6. člen
Za zavarovanje dobre izvedbe del bo izvajalec naročniku v roku sedmih (7) delovnih dni od
podpisa pogodbe predloži bianco menico z menično izjavo »brez protesta«, ki mora biti
unovčljiva na katerem koli poslovnem računu izvajalca do višine _______________ EUR oz.
5% (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV (ocenjene pogodbene vrednosti za
celotno obdobje), kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del, in mora biti veljavna
najmanj do 30. 7. 2022 oz. najmanj za trideset (30) dni daljša od roka za dokončanje del, če
se le-ta podaljša.
Finančna instrumenta lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:
- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi
odgovornosti ali
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja prevozov po v naprej
dogovorjenih urnikih prevozov ali
- v primeru izvajanja prevozov v nasprotju s predpisi s področja izvajanja prevozov
otrok oz. potnikov v cestnem prometu ali
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti
izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali
- če izvajalec ne zaposlil ene ali obeh oseb (voznika in spremljevalca), ki tovrstno delo
v času objave javnega naročila opravljata na Zavodu za šport Brežice, v kolikor ti
osebi za to izrazita interes, in sicer najmanj za čas trajanja predmetnega javnega
naročila ali
- če izvajalec enostransko odpove delovno razmerje eni ali obema osebama, ki sta
tovrstno delo v času objave javnega naročila opravljala na Zavodu za šport Brežice
ali
- če izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz delovnega razmerja do ene ali obeh
oseb, ki sta tovrstno delo v času objave javnega naročila opravljala na Zavodu za
šport Brežice.
Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila te pogodbe, lahko naročnik
zahteva temu ustrezno spremembo garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
PODIZVAJALCI
7. člen
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi dobav tudi naslednji podizvajalci:
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____________________________________________________________________
(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski
račun, zakoniti zastopnik)
za naslednja dela ___________________________________________________
(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, količino del, kraj in
rok izvedbe del),
v skupni vrednosti …………………………. €.
Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:
a) kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim
predračunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
- ter rok za izvedbo teh del.
b) soglasje podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva.
8. člen
Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem iz prejšnjega
člena te pogodbe, ki to zahtevajo.
Na podlagi zakonske obveze naročnika, pooblastilom izvajalca iz prejšnjega odstavka tega
člena ter zahteve podizvajalca iz zadnjega odstavka prejšnjega člena te pogodbe se
neposredna plačila naročnika podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.
Naročnik bo svoj del obveznosti podizvajalcu plačeval v rokih in na način, ki veljajo za
glavnega izvajalca.
9. člen
Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev
naročnika. Izvajalec mora v 5 (petih) dneh po prejemu naročnikove privolitve naročniku
predložiti:
- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva,
- kopijo pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem s pogodbenim predračunom
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
- ter rok za izvedbo teh del,
obrazec ESPD izpolnjen s strani podizvajalca v skladu z določili 79. člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/15 in 14/18, Uradni list EU, št.: 330/15 in
337/17), v nadaljevanju ZJN-3;
- potrdilo o plačanih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in
podizvajalcem, če tako zahteva naročnik.
Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za
prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pričeti z deli, naročnik in izvajalec pa skleneta
ustrezen dodatek k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen
datum, se upošteva datum, ko je izvajalec naročniku podal predlog za zamenjavo oz. uvedbo
novega podizvajalca.
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Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.
10. člen
Če neposredno plačilo podizvajalcu v skladu z 94. členom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno,
bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila
končnega računa pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
plačilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s
predmetnim javnim naročilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi
predmeta te pogodbe.
IZVAJANJE PREVOZOV
11. člen
Organizacija prevozov v posameznem šolskem letu je odvisno od števila otrok, ki potrebujejo
prevoz, kraja bivanja in kraja šolanja posameznih otrok ter od šolskih obveznosti (urnikov)
posameznih otrok.
Prevozi se opravljajo v skladu z urnikom za posamezno šolsko leto, ki je skupaj s seznamom
otrok sestavni del te pogodbe, vse delovne dni v posameznem šolskem letu, razen ob pouka
prostih dnevih.
Obseg izvajanja prevozov je okviren. Po potrebi se lahko relacije in čas vožnje spremenita.
Stranki tega okvirnega sporazuma se lahko pod istimi pogoji dogovorita tudi za izvajanje
dodatnih prevozov otrok v skladu s potrebami naročnika. Ob pričetku vsakega novega
šolskega leta, praviloma najpozneje do 1. 9. v tekočem letu, naročnik in izvajalec opredelita
nov obseg izvajanja prevozov. O spremembah se naročnik in izvajalec dogovarjata sproti.
V kolikor se obseg prevozov bistveno spremeni (npr. dodatna vozila na obstoječih relacijah,
nove relacije oz. zmanjšanje obsega prevozov) se naročnik in ponudnik o dodatni spremembi
cene prevozov v skladu z določili te pogodbe.
12. člen
Urnik prevozov za šolsko leto 2014/2015 ter seznam otrok sestavni del tega sporazuma
(prilogi 1 in 2).
POGODBENA VREDNOST
Zap.

Opis postavke

13. člen
1. Prevoz s
spremljevalcem
EUR

2. Prevoz brez
spremljevalca
EUR

1

Neto cena za 1 km

2

Popust _____ %

EUR

EUR

3

Neto cena s popustom brez DDV
(1 - 2)
Predviden obseg prevozov v
obdobju od 1. 9. 2018 do 30. 6.
2019
Neto skupna okvirna cena v
obdobju od 1. 9. 2018 do 30. 6.
2019
(3 x 4)

EUR

EUR

4
5

90.000 km
EUR

6.000 km
EUR

5

6
7

8
9

Davek na dodano vrednost
_______ % (na 9)
Končna okvirna pogodbena cena
posamezne vrste prevozov v
obdobju od 1. 9. 2018 do 30. 6.
2019 (5 + 6)
Končna okvirna pogodbena cena
vseh prevozov v obdobju od 1. 9.
2018 do 30. 6. 2019 (seštevek 7)
Zaporedno 8 besedo

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Okvirna pogodbena cena za celotno pogodbeno obdobje (zaporedna 7 iz prejšnje tabele x 4)
rez DDV znaša: ____________________ EUR.
Neto ponudbene cene na enoto (km) so fiksne in dokončne do 30. 6. 2019, izvajalec ni
upravičen do podražitev. Naročnik in izvajalec se lahko dogovorita zgolj za znižanje
ponudbenih cen.
Cena na enoto (km) za opravljanje prevozov v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021 in
2021/2022 se korigira na podlagi uradno objavljenih podatkov o rasti cen življenjskih
potrebščin za obdobje julij-junij oz. za šolsko leto 2019/2020 – julij 2018/junij 2019, za šolsko
leto 2020/2021 – julij 2019/junij 2020 ter za šolsko leto 2021/2022 – julij 2020/junij 2021.
Sprememba cene na enoto se uredi sporazumno z aneksom k tej pogodbi na začetku
vsakega novega šolskega leta.
NAČIN PLAČILA
14. člen
Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov.
Izvajalec bo naročniku izstavlja e-račune mesečno in sicer praviloma do 5. v mesecu za
pretekli mesec. Obračunajo se dejansko prevoženi kilometri, kar se izkaže s specifikacijo k eračunu.
Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del e-računa plačal 30. dan od
njegovega uradnega prejema v skladu z dinamiko navedeno v tej razpisni dokumentaciji.
Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec e-račun pravilno in z ustreznimi
prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa.
V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki v skladu z določili drugega in tretjega
odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne
priloge računu glavnega izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil glavni
izvajalec.
Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec naročniku izstavljal edobropis v skladu z določili te pogodbe.
Naročnik
bo
nakazal
sredstva
na
transakcijski
račun
izvajalca
______________________________ pri _______________________________.

št.

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem e-računu je izvajalec
upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.
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Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi občina lahko v primeru
dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega
partnerja izvede predčasno plačilo.
ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV
15. člen
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki
jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali
drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz
prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik izvajalcu
zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.
Pogodbena kazen se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
16. člen
Pogodbeni predstavnik izvajalca je ______________________.
Pogodbeni predstavnik naročnika je ____________________.
Pogodbena predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z
izvedbo predmeta te pogodbe ter sodelujeta pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v
toku izvajanja pogodbe, z namenom, da se omogoči nemoteno izvajanje storitev po tej
pogodbi.
SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA
17. člen
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v
primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu.
SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE
18. člen
Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe
postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom
izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet javnega naročila, ki
pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim javnim
naročilom.
REŠEVANJE SPOROV
19. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti
sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka
pogodbena stranka sproži spor pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedežu
naročnika.
ODSTOP OD POGODBE
20. člen
Naročnik lahko predčasno odstopi od te pogodbe s 30 (trideset) dnevnim odpovednim
rokom, v primeru da izvajalec huje krši določila te pogodbe oz. v primerih, ki so izrecno
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opredeljeni v tej pogodbi. Odstop je potrebno podati v pisni obliki in poslati izvajalcu
priporočeno po pošti s povratnico. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko izvajalec prejme
pisno odpoved. Naročnik lahko v tem primeru unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
Izvajalec lahko predčasno odstopi od te pogodbe s 30 dnevnim odpovednim rokom, če je
svoje delo opravil v skladu z določili te pogodbe, naročnik pa je najmanj 2x (dvakrat) zamudil
s plačilom za opravljeno storitev za več kot 60 dni. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko
naročnik prejme pisno odpoved.
V primeru, da obe stranki izpolnjujeta svoje obveznosti po tem sporazumu, odpoved
okvirnega sporazuma ni možna pred 30. 6. 2019.
KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, mora biti narejena v obliki aneksa
k tej pogodbi, podpišeta pa ga obe pogodbeni stranki.
22. člen
Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo
in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve za kateri se stranki nista izrecno dogovorili,
oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18).
23. člen
Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko
naročnik prejme zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in dokazila iz 5. člena te pogodbe.
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali 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 ali njegovega podizvajalca, ki je opredeljen v tej pogodbi (tretja alineja četrtega
odstavka 67. člena ZJN-3).
24. člen
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme
naročnik tri (3) izvode, ponudnik pa dva (2) izvoda.

Datum: _______________________
______________________________

Datum: ________________________
Zadeva: _________________
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IZVAJALEC:
--------------------Direktor/ica:
--------------------

NAROČNIK:
OBČINA BREŽICE
Župan:
Ivan Molan

______________________________

______________________________
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