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KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa direktor družbe Matej Resnik  
(v nadaljnjem besedilu koncesionar in izvajalec gospodarske javne službe) 
matična številka 5005647000 

identifikacijska številka SI41217713 

številka računa  SI56 0700 0000 1015 292 

 
in 
 
________________________________________________________________________________,  
ki jo zastopa ______________________________________________________________________ 
(v nadaljnjem besedilu uporabnik storitev gospodarske javne službe) 
matična številka            _____________ 
identifikacijska številka _____________ 
 
 

POGODBA O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

št. : K1-2021/________ 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil koncesionar z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 
01405-1/2016/30 z dne 23.2.2017 izbran za koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske 
javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 za celotno območje Republike 
Slovenije, in sicer za obdobje petih let. 
 

2. člen 

Koncesionar in izvajalec ter uporabnik s to pogodbo uredita medsebojno razmerje pri izvajanju 
gospodarske javne službe po določbah Pravilnika o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, 
uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS 122/07), Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja 
gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Ur. l. RS 
134/06, 1/10 in 22/16) ter določbah veljavne koncesijske pogodbe.  
 
Vsakokratna veljavna Informacija o načinu opravljanja gospodarske javne službe za uporabnike,  
potrjena s  sklepom Vlade Republike Slovenije  (v nadaljevanju: Informacija), je objavljena na spletni 
strani koncesionarja in izvajalca. 
 

3. člen 

Koncesionar in izvajalec ter uporabnik storitev gospodarske javne službe se s to pogodbo dogovorita, 
da bo uporabnik storitev gospodarske javne službe kot povzročitelj živalskih stranskih proizvodov 
kategorije 1 in 2, koncesionarju in izvajalcu gospodarske javne gospodarske službe, v času trajanja te 
pogodbe, oddajal vse pri njemu nastale živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2. 
 

4. člen 

Koncesionar in izvajalec opravlja gospodarsko javno službo na naslednjih prevzemnih mestih - 
zbiralnicah uporabnika za naslednje živalske stranske proizvode: živalski stranski proizvodi kategorije 
1 in 2 

- _____________________________________________________________________________ 
 
 

5. člen 

Način ugotavljanja količin in kakovosti prevzema, posamezne zbirne proge na prevzemnih mestih in 
zbiralnicah, uporaba, ureditev, velikost in oblika zabojnikov ter termini prevzemov po posameznih 
progah so opisani in opredeljeni v Informaciji iz 2. člena te pogodbe. 
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6.  člen 

Cena za storitev v obliki tarife je določena z vsakokrat veljavnim Sklepom Vlade Republike Slovenije 
o določitvi cene za storitev javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 
in 2 in določitvi cene storitev javne službe za prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 
1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno rabo. 
 

7. člen 

Obračun prevzema živalskih stranskih proizvodov se izdela dvakrat mesečno po dejansko opravljenem 
prevzemu, in sicer do vključno 15. in zadnjega dne v mesecu. Račun zapade v plačilo v 30 dneh od 
dneva obračuna opravljene storitve. 
 

8. člen 

V primeru, da uporabnik ne poravna računa v pogodbenem roku, se obvezuje koncesionarju in izvajalcu 
plačati zakonske zamudne obresti. 
 

9. člen 

V primeru, da uporabnik ne plača opravljenih storitev javne službe, mora koncesionarju pred oddajo 
nadaljnjih proizvodov po tej pogodbi vnaprej plačati nadaljnje storitve javne službe koncesionarju in 
izvajalcu ter plačati vse že opravljene storitve koncesionarja in izvajalca skupaj  z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi. 
 

10. člen 

Pooblaščena oseba koncesionarja in izvajalca: Drago Poglajen. 
Pooblaščena oseba uporabnika: ________________________. 
 

11. člen 

Pogodba se sklene za določen čas in sicer za čas izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe 
ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 na celotnem območju Republike Slovenije. 
 

12. člen 

Koncesionar in izvajalec za čas, ko ne more zagotavljati gospodarske javne službe zaradi višje sile, 
odškodninsko ne odgovarja uporabniku.  
 

13. člen 
Izključena je kakršna koli odgovornost koncesionarja in izvajalca za posredno škodo, ki bi jo utrpel 
uporabnik v zvezi s storitvami oz. ne zagotavljanjem storitev s strani koncesionarja oz. izvajalca. 
 

14. člen 

Pogodbenika sta seznanjena, da je nična pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 
stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za a) pridobitev posla ali b) za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  c) 
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali d) 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, posredniku. 

  
15. člen 

Morebitne spore po tej pogodbi bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

16. člen 

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih od katerih koncesionar in izvajalec prejme en izvod, en 
izvod pa prejme uporabnik. 
 
V Ljubljani, dne __________________ 

 
 
Uporabnik:       Koncesionar in izvajalec:  

                                                       Matej Resnik   
 
 
 
 


