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Naročnik: 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ul. 34, 9240 Ljutomer, ki jo zastopa ravnatelj Zvonko 

Kustec, matična številka 5084652.000, identifikacijska stevilka za DDV: 32934335 (v nadaljevanju: 

naročnik) 

 

in 

 

izvajalec  ________________________________________________________________________,  

ki ga zastopa ______________________________________________________________ 

matična številka:___________________________, ID za DDV: _____________________________, 

račun št.:_________________________________odprt pri_________________________________ 

sta sklenila naslednjo 

 

POGODBO O IZVEDBI STORITVE ŠOLSKI PREVOZI 

v obdobju od 1.9.2018 do 31.8.2020 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti 

v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) za 

zagotavljanje šolskih prevozov. 

lzvajalec je bil izbran za izvajanje šolskih prevozov kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega 

razpisa, objavljenega na Slovenskem portalu javnih naročil za obdobje od 01.09.2018 do 31.8.2020. 

2. člen 

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. 

Sestavni del te pogodbe so pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jih je izvajalec sprejel s 

podpisom izjave o izpolnjevanju pogojev. 

3. člen 

Pogodba se sklepa za določen čas in sicer od 01.09.2018 do 31.08.2020 z možnostjo podaljšanja z 

aneksom (2 x 12 mesecev). 

Katerakoli pogodbena stranka lahko predčasno prekine to pogodbo, če se druga pogodbena stranka ne 

drži določil te pogodbe, s pisno odpovedjo skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

4. člen 

Predmet pogodbe je izvajanje naslednjih storitev: 

 prevoz dijakov na obvezne ekskurzije (po LDN), 

 prevoz dijakov na tekmovanja, 

 prevoz dijakov na oglede prireditev v okviru obveznih in izbirnih interesnih dejavnosti 

 druge občasne prevoze. 

5. člen 

Izvajalec naročniku zagotavlja: 

 da bodo storitve šolskih prevozov izvedene korektno in v skladu z vsemi varnostno tehničnimi 

zahtevami, ki jih opredeljujejo zakoni. 

 da bodo storitve popolnoma ustrezale vsem specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne 

dokumentacije. 

6. člen 

Naročnik bo izvajalca o željenem prevozu in željeni kapaciteti prevoznega sredstva obvestil vsaj 

štirinajst dni pred izvedbo storitve prevoza.  

7. člen 

Naročnik bo račun za opravljene prevozne storitve poravnal v 30. dneh od prejema računa.  
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8. člen 

Pogodba se prične uporabljati z dnem 01.09.2018 oz. s podpisom obeh pogodbenih strank. 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklepajo v pisni obliki. 

 

9. člen 

Ta pogodba je nična v primeru, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev 

posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 

ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena skoda ali je omogočena pridobitev 

nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

10. člen 

Za reševanje sporov, ki bi izhajali iz te pogodbe, je pristojno Okrožno sodišče v Murski Soboti. 

11. člen 

Kontaktna oseba naročnika je Antonija Balažič.  

Kontaktna oseba izvajalca je ____________________________. 

12. člen 

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda. 

 

Številka:……………. 

Datum:……………...  
 

Podpis in pečat izvajalca:      Podpis in pečat naročnika: 

            ………………………..                                                              …………………………… 


