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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018) ter 
razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami naročnik Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 
Tolmin vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za oddajo javnega naročila storitve, 
katerega predmet je prevzem, prevoz in oddaja ločeno zbranih frakcij za obdobje enega leta.  
 
Prevzem, prevoz in oddaja v nadaljnjo predelavo ločeno zbranih frakcij se vrši za ločeno zbrane 
frakcije papir ter karton, ki sta v seznamu odpadkov (Priloga sklepa Komisije z dne 18. decembra 
2014 o spremembi Odločbe Komisije 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2014/955/EU)) 
razvrščena pod številko 15 01 01 in številko 20 01 01; steklo, ki je v seznamu odpadkov (Priloga 
sklepa Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (2014/955/EU)) razvrščeno pod številko 15 01 07; tekstil, ki je v seznamu 
odpadkov (Priloga sklepa Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2014/955/EU)) razvrščen pod številko 20 01 11 in 
plastična embalaža, ki je v seznamu odpadkov (Priloga sklepa Komisije z dne 18. decembra 2014 
o spremembi Odločbe Komisije 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2014/955/EU)) 
razvrščena pod številko 15 01 02. Navedene ločeno zbrane frakcije se zbirajo v tipskih zabojnikih, t. 
i. zvonovih. 
 
Okvirno število letnih odvozov posamezne vrste ločeno zbranih frakcij po zabojniku je navedeno v 
specifikaciji ponudbe (OBR-2), pri čemer to število letnih odvozov ne zavezuje naročnika in se lahko 
tekom izvajanja javnega naročila spremeni za ± 10% (poveča ali zmanjša) glede na dejanske količine 
ločeno zbranih frakcij, ki so predmet tega javnega naročila. V primeru, da se bo število letnih odvozov 
zmanjšalo oziroma povečalo za več kot 10%, si naročnik pridržuje pravico do objave novega razpisa 
javnega naročila.  
 
Zabojnike, ki jih bo naročnik v času trajanja pogodbe na novo namestil, se ponudnik zavezuje prazniti 
in prevzete ločeno zbrane frakcije prevažati pod enakimi pogoji in cenami iz ponudbe, o čemer bosta 
pogodbeni stranki sklenili aneks h pogodbi. 
 
Ločeno zbrane frakcije, ki so predmet javnega naročila, bo ponudnik prevzemal na posameznih 
lokacijah ločenega zbiranja, navedenih v prilogi te razpisne dokumentacije oziroma po naknadnem 
dogovoru, glede na potrebe naročnika, upoštevaje število tedenskih odvozov, navedenih v prilogi te 
razpisne dokumentacije, pri čemer mora ponudnik prevoze izvajati z vozili, ki omogočajo prevoz 
ločeno zbranih frakcij. Ponudnik mora za prevzeto, prepeljano in oddano količino ločeno zbranih 
frakcij, ki so predmet javnega naročila izstaviti naročniku Evidenčni list o ravnanju z odpadki, 
izdanega s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo oziroma drugih prevzemnikov. Ponudnik 
se zavezuje po elektronski pošti sproti pošiljati naročniku izpolnjene potne naloge in plan dnevnega 
odvoza vseh vrst zgoraj navedenih ločeno zbranih frakcij po zabojnikih, prav tako pa tudi količine 
ločeno zbranih frakcij, zbrane po posameznih lokacijah ločenega zbiranja. 
 
Ponudnik mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za vse vrste ločeno zbranih frakcij, ki so predmet 
javnega naročila, in sicer glede prevoza in skladiščenja ter le-ta priložiti ponudbi, prav tako pa tudi 
izkazati, da ima zagotovljen ustrezen prostor za začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij pred 
oddajo v nadaljnjo predelavo, in sicer najmanj v obsegu količine ločeno zbranih frakcij, ki se nabere 
v obdobju dveh mesecev ter v ta namen ponudbi priložiti potrdilo o lastništvu oziroma najemno 
pogodbo ali drug ustrezen dokument. 
 



 
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi sklenjeno pogodbo z družbami za ravnanje z odpadno 
embalažo, iz katere je razvidno, da te družbe prevzemajo to embalažo s strani ponudnika. 
 
V ponudnikova vozila mora biti vgrajen sledilni sistem, povezan s sledilnim sistemom Komunale 
Tolmin d.o.o. tako, da bo naročnik lahko kontroliral odvoz in praznjenje zabojnikov. Mesečni stroški 
najema v višini 15,00 EUR (brez DDV) / vozilo morajo biti vključeni v ponudbeno ceno. 

 
Pogodba z izbranim ponudnikom se bo sklenila za obdobje enega leta oziroma dokler je naročnik v 
skladu z občinskimi predpisi izvajalec gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki iz 149. člena 
Zakona o varstvu okolja. V kolikor naročnik preneha biti izvajalec gospodarskih javnih služb ravnanja 
z odpadki za posamezno izmed občin ustanoviteljic javnega podjetja, pogodba ne preneha veljati in 
se dalje izvršuje v preostalem delu, razen če se stranki dogovorita drugače. 
 
 

2. SPLOŠNA DOLOČILA 
 
2.1 Pravna podlaga in opredelitev postopka 
 

Oddaja javnega naročila se izvede po odprtem postopku v skladu z določili ZJN-3, upoštevaje tudi 
drugo veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.   
 

2.2 Jezik  
 

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in 
podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi slovenski prevodi. V kolikor bo katerikoli 
dokument predložen v tujem jeziku brez slovenskega prevoda, se šteje kot, da ga ponudnik ni 
predložil. 
 

2.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 
 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila in v zvezi s pripravo 
ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil, preko katerega lahko vsak ponudnik zahteva 
pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom. 
Morebitne spremembe in pojasnila bodo objavljena najpozneje 4 dni pred dnevom za oddajo ponudb 
pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj 2 dneva prej. 
Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi 
ponudbe.  
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po preteku 
postavljenega roka, naročnik ne bo odgovarjal. 
 
Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Vsaka 
sprememba in dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo dosegljiva vsem ponudnikom 
preko portala javnih naročil.  
 
2.4 Variantna ponudba 
 

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale in se bodo zavrnile kot nedopustne. 
 



 
2.5 Rok začetka in dokončanja del 
 

Predviden začetek izvajanja storitve je 30.08.2018.  
 
Rok za dokončanje del je 29.08.2019. 
 

2.6 Veljavnost ponudbe 
 

Ponudba mora veljati do 30.10.2018. 
 

2.7 Rok in način predložitve ponudbe 
 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema 
za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila 
za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2. 

 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 v 
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v 
aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

 
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: 
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC 
NLB (www.nlb.si). 

 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 30.07.2018 do 9.30 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-
JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji 
povezavi:  
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1
751. 

 

Zavarovanje za resnost ponudbe (bianko menica skupaj z izpolnjeno, podpisano in žigosano 
menično izjavo) morajo ponudniki predložiti v originalu, in sicer najkasneje do 30.07.2018 do 9.30 
ure na naslov: Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin v zaprti kuverti oziroma ovojnici, 
ki mora biti opremljena z v celoti izpolnjeno etiketo za naslavljanje ponudbe (OBR-11), ki se nahaja 
v nadaljevanju razpisne dokumentacije.  
Zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik izroči osebno v tajništvu Komunale Tolmin d.o.o., 
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, če pa ga pošlje po pošti, mora prispeti na naslov Komunale Tolmin d.o.o. 



 
do roka iz prejšnjega odstavka. Če bo skupaj s finančnim zavarovanjem predložena še 
kakršnakoli druga dokumentacija, se ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije. 
 

2.8 Odpiranje ponudb 
 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.07.2018 in se 
bo začelo ob 9.45 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek 
»Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali 
ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o 
odpiranju ponudb«.  
 

Obrazec ponudbe (OBR-1), naložen v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«, je javno viden po 
poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija pa je vidna samo naročniku.  
 

2.9 Pregled in ocenjevanje ponudb 
 

Po pregledu ponudb in pred oddajo javnega naročila preveri naročnik obstoj in vsebino podatkov 
oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. 
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna 
(stvarna) dokazila oziroma manjkajoče listine o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz 
razpisne dokumentacije. Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni 
le v okviru meja, določenih z zakonom (5.–7. odstavek 89. člena ZJN-3). 
Ponudbo se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali 
stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe. 
Ponudbo se izključi, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz 
razpisne dokumentacije. 
 
Ponudbo se lahko izključi kot nedopustno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno 
spremenil naročnikovo specifikacijo naročila ali katerikoli drugi dokument, ki je priložen razpisni 
dokumentaciji. 
 
Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku 
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, 
naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za 
uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. 
člena ZJN-3. 
 
Ponudbo se izključi tudi v primeru, če: 
- ponudba ne ustreza razpisnim pogojem, 
- cena ni določljiva, 
- ponudnik ni registriran za opravljanje prevzetih del, 
- ni predložena bianko menica kot zavarovanje za resnost ponudbe skupaj z izpolnjeno, podpisano 

in žigosano menično izjavo. 
 



 
2.10 Odločitev o oddaji naročila 
 
Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe 
javnega naročila v skladu z določili 90. člena ZJN-3. Naročnik ponudnikom ne priznava nobenih 
stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe. 
 
Naročnik najkasneje v roku, določenem z zakonom sprejme odločitev o oddaji javnega naročila in 
nato ponudnike preko portala javnih naročil obvesti o svoji odločitvi. 

  
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z 
ZJN-3 odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila. 
 

2.11 Pravno varstvo 
 

Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, sme zahtevati  
revizijo postopka javnega razpisa, če meni, da postopek ni bil izveden v skladu z določili  
ZJN-3. 
 

2.12 Sklenitev pogodbe 
 

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in je s strani izvajalca ob predložitvi 
pogodbe naročniku predloženo tudi ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. V nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do razveze pogodbe. 
 
Izbrani ponudnik mora pristopiti h podpisu pogodbe najkasneje v 3. dneh po prejemu 
poziva naročnika, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe 
odstopa. 

 
Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco 
poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/2011), že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične. Pred sklenitvijo pogodbe v 
vrednosti nad 10.000,00 EUR (brez DDV) mora izbrani ponudnik, skladno z določili šestega odstavka 
91. člena ZJN-3 in šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, na 
naročnikov poziv v 8. dneh od prejema poziva posredovati izjavo s podatki o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o 

lastniških deležih navedenih oseb; 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z njim povezane družbe. 
 

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan le-tej 
predložiti. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o 
navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
 

2.13 Zaupnost podatkov 



 
 
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni 
kot poslovna skrivnost oziroma tajnost, za kar mora biti ponudbi priložen sklep o varovanju poslovne 
skrivnosti oziroma pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in, ki jih kot takšne opredeljuje veljavna 
zakonodaja s tega področja. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz 
razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost. Imena 
ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost. 
 

 

3. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDBA IN NAVODILA 
PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
3.1 Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, in sicer 
samostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki ali podizvajalci. V primeru skupne ponudbe, v okviru 
katere v razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo in vsak posebej za 
izvedbo celotnega javnega naročila, je potrebno predložiti podpisan sporazum ali drug ustrezen akt 
o skupnem nastopanju in prevzemu odgovornosti za pogodbene obveznosti, iz katerega bo razvidno, 
kdo je poslovodeči partner, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v 
imenu in za račun vseh sodelujočih partnerjev ter delež in vrsto storitev/del, ki jih bo opravil 
posamezni partner. V primeru skupne ponudbe morajo v nadaljevanju zahtevane izjave predložiti 
vsi sodelujoči partnerji. 
 
3.2 Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za sodelovanje, navedeni v nadaljevanju 
razpisne dokumentacije in vsebovani v posameznem obrazcu. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa 
v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora izpolnjevati obvezne pogoje za sodelovanje v 
postopku javnega naročanja (75. člen ZJN-3). Tehnične in kadrovske zmogljivosti lahko ponudnik 
izpolnjuje sam ali pa skupaj z drugimi gospodarskimi subjekti, ki nastopajo v ponudbi. 
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev oziroma vzorcev iz razpisne 
dokumentacije upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu oziroma vzorcu.  
 

3.3 Ponudbena dokumentacija vsebuje: 
- ponudbo s podatki o ponudniku (v primeru skupne ponudbe navesti tudi sodelujoče partnerje) 

in navedbo ponudbene vrednosti v EUR na priloženem obrazcu (OBR-1), 
- izpolnjeno in podpisano ter žigosano specifikacijo ponudbe, pri čemer morajo biti ponudbene 

cene navedene brez DDV in v valuti EUR (OBR-2), 
- izpolnjen in podpisan ter žigosan vzorec pogodbe (v primeru skupne ponudbe navesti tudi 

sodelujoče partnerje) (OBR-3), 
- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo o pogojih razpisa (OBR-4), 
- ESPD obrazec, priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi 

(ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih 
kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci), s katerim se pod kazensko in materialno 
odgovornostjo dokazuje, da: 
• gospodarskemu subjektu oziroma osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v podjetju 
ponudnika, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012, 54/2015) in ki jih 
opredeljuje 1. odstavek 75. člena ZJN-3; 



 
• gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v 

skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma znaša vrednost 
morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave manj kot 50 
EUR (2. odstavek 75. člena ZJN-3); 

• ima gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune 
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 
oddaje ponudbe ali prijave (2. odstavek 75. člena ZJN-3); 

• na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, gospodarski subjekt ni izločen iz 
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami (4. odstavek 75. člena ZJN-3); 

• gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s 
pravnomočno sodbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali 
tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. 
odstavek 75. člena ZJN-3); 

• nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 
prenehanja oziroma postopek likvidacije kot to določa točka b) 6. odstavka 75. člena ZJN-
3; 

• se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni 
z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne 
obveznosti, naročnik ni predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe in tudi 
nikoli ni uveljavljal odškodnine oziroma izvajal drugih primerljivih sankcij (točka f 6. odstavka 
75. člena ZJN-3); 

• je gospodarski subjekt registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu 
države, v kateri ima sedež, 
(v zvezi s to točko bo naročnik za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev pridobil 
podatke iz uradnih javnih evidenc, za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih 
javnih evidencah, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dodatnih dokazil o 
izpolnjevanju pogojev), 

- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev (OBR-5), 
- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo o kvalitetnem opravljanju storitve in seznanjenosti  

ponudnika s stanjem na terenu in vrstami tipskih zabojnikov, t. i. zvonov (OBR-6), 
- veljavno potrdilo Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco 

prevoznikov vseh ločeno zbranih frakcij zgoraj navedenih številk za celotno obdobje, za 
katerega se sklepa pogodba, 

- dokazilo o urejenosti prostora za začasno skladiščenje skladno z veljavnimi predpisi (npr. 
uporabno dovoljenje), 

- potrdilo o lastništvu prostora za začasno skladiščenje oziroma najemno pogodbo ali drug 
ustrezen dokument, ki izkazuje pravico razpolaganja s tem prostorom, 

- pogodbo, sklenjeno z družbami za ravnanje z odpadno embalažo, iz katere je razvidno, da te 
družbe prevzemajo to embalažo s strani ponudnika, 

- bianko menico za resnost ponudbe - pri skupni ponudbi predloži katerikoli partner (OPOZORILO 
– finančnih zavarovanj ne luknjajte) v višini 6.000,00 EUR, skupaj z izpolnjeno, podpisano in 
žigosano menično izjavo (OBR-7), in sicer z veljavnostjo najmanj toliko dni, kolikor je veljavna 
ponudba,  

- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo o predložitvi bianko menice z menično izjavo v višini 
10% pogodbene vrednosti z DDV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s podpisanim in 
žigosanim vzorcem (OBR-8),  



 
- podatke o podizvajalcih, vključenih v ponudbo z navedbo, kaj prevzema sam ponudnik in kaj 

posamezni podizvajalec, pri čemer je potrebno navesti vrsto posla, ki ga prevzema, vrednost ter 
količino prevzetega posla (OBR-9),  

- izpolnjeno in podpisano ter žigosano izjavo podizvajalca (OBR-10). 
 
Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki naloži obrazec ponudbe 

(OBR-1).  

 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani 
Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno 
vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, 
ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru 
skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in 
podizvajalci).   
 
Ponudnik v sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih 

sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik v sistemu e-JN 

naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za 

ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane 

ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  

 
3.4 Ponudbena vrednost mora vsebovati: 
Ponudnik mora v specifikaciji ponudbe (OBR-2) navesti ceno odvoza po zabojniku, in sicer ločeno 
za posamezne vrste frakcij papir, plastična embalaža, steklo in tekstil. Cena odvoza mora vsebovati: 

- stroške dela in materialne stroške za praznjenje, prevzem, prevoz, skladiščenje in oddajo 
ločeno zbranih frakcij, ki so predmet javnega naročila, 

- ceno logistike razdalje od lokacije ločenega zbiranja do lokacije prevzema ločeno zbranih 
frakcij, ki so predmet javnega naročila, v predelavo, 

- pripravo in izdajo evidenčnih listov, 
- pripravo evidence o količinah ločeno zbranih frakcij, ki so predmet javnega naročila, po 

posameznih lokacijah, 
- strošek najema sledilnih sistemov, 
- morebitne dajatve, 
- vse morebitne ostale stroške, vezane na izvajanje storitve.  

 
Ponudnik mora v obrazcu ponudbe (OBR-1) navesti končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da 
ponudbene cene po odvozu posameznega zabojnika, izražene v EUR pomnoži z letnim številom 
odvozov in tako dobljene vrednosti sešteje. Davek na dodano vrednost mora biti naveden ločeno. 
 
Naknadno se izbranemu ponudniku ne bodo priznavali nobeni stroški, ki niso zajeti v ponudbenih 
cenah.  
       
Ponudbene cene morajo biti fiksne za vso dobo trajanja pogodbenega razmerja. V primeru zvišanja 
oziroma znižanja cen plinskega olja v razmerju do ponudbenih cen, se za vsako 10% zvišanje 
oziroma znižanje cen plinskega olja, ponudbene cene zvišajo oziroma znižajo za 1%. 
 

 



 

4. KRITERIJ ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV. V 
primeru enakih ponudbenih vrednosti bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. 
 



 

5. OBRAZCI 
 

- ponudba 

- specifikacija ponudbe 

- vzorec pogodbe 

- izjava o pogojih razpisa 

- izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev 

- izjava o kvalitetnem opravljanju storitve in seznanjenosti ponudnika s stanjem na terenu in vrstami 

tipskih zabojnikov 

- menična izjava za resnost ponudbe 

- izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  

- vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  

- podatki o podizvajalcih 

- izjava podizvajalca 

- etiketa za naslavljanje zavarovanja za resnost ponudbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OBR-1 

PONUDBA 
 

PREDMET RAZPISA: 

Prevoz ločeno zbranih frakcij 
 

 

PONUDNIK: 

              

Matična številka: ________________________________________________________ 

Davčna številka:            

Št. telefona/telefaksa:            

Št. TRR:             

E-mail: _______________________________________________________________ 

 

 

 

               PONUDBENA VREDNOST (brez DDV) ZNAŠA: ________________ EUR 

                                                    DDV %: ________________ 

   KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV) ZNAŠA: ________________ EUR 

 

 

- Ponudbena vrednost vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo predmetnega javnega 
naročila. 

- Ponudba velja do 30.10.2018. 
- Morebitni popust mora biti obračunan in upoštevan v enotnih cenah. 
 

 

 

Št.: 

Datum: 

                                                                             Ponudnik: 

                                             /podpis/ 

                                                                                        /žig/ 

 
 
 

 
 



 
OBR-2 

SPECIFIKACIJA PONUDBE 
 

PREDMET RAZPISA: 

Prevoz ločeno zbranih frakcij 
 

PONUDNIK: ____________________________________________________________________ 

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _______________________________________ 

 

 

 
 

i z j a v l j a m , 
 

 
da na osnovi javnega naročila »Prevzem, prevoz in oddaja ločeno zbranih frakcij za obdobje enega 
leta« ponujamo cene po naslednjem predračunu: 
 
 

Vrsta zabojnika 
Letno 
število 

odvozov 

Ponudbena cena 
po odvozu/zabojnik  
v EUR (brez DDV) 

Skupaj v EUR 
(brez DDV) 

Zab. papir 1,8 m3 5200   
Zab. papir 3,2 m3 654   
Zab. papir 1,5 m3 742   
Zab. plastična embalaža 1,8 m3 6963   
Zab. plastična embalaža 3,2 m3 1325   
Zab. steklo 1,23 m3 4292   
Zab. tekstil 1,8 m3 1476   

SKUPAJ:  
 
 
 
Št.: 

Datum: 

                                                                             Ponudnik: 

                                             /podpis/ 

                                                                                        /žig/ 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
OBR-3 

VZOREC POGODBE 
 
Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, podpisati in žigosati. 
 

POGODBA št. ____________ 
 
POGODBENI STRANKI: 
 
NAROČNIK:         KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, ki 

jo zastopa direktor Berti Rutar, univ. dipl. inž. geod. 
   Matična številka: 5077532000       
   Davčna številka: SI97143499 
   Številka TRR: SI56 04753-0000100881 odprt pri Novi KBM d. d. 
 
in 
 
IZVAJALEC: ___________________________________________________________, 

ki ga zastopa direktor __________________________________________ 
Matična številka: ____________________ 

    Davčna številka: ____________________ 
            Številka TRR: __________________odprt pri banki ______________ 
 
 
 

1. člen 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da: 
- je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018 – v 

nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila za Prevzem, prevoz in 
oddajo ločeno zbranih frakcij za obdobje enega leta (v nadaljevanju: javno naročilo), 

- je bilo javno naročilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne _____________, pod oznako objave 
_______________________, 

- je naročnik na podlagi javnega naročila in prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega naročila, 
št. ________________ z dne ______________ izbral izvajalca kot najugodnejšega za izvedbo 
javnega naročila.  
 

2. člen 
Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo storitev prevzema, prevoza in 
oddaje ločeno zbranih frakcij papir, karton, steklo, tekstil, plastična embalaža (v nadaljevanju: ločeno 
zbrane frakcije) v nadaljnjo predelavo za obdobje enega leta, in sicer od dne 30.08.2018 do dne 
29.08.2019 v skladu z razpisno dokumentacijo naročnika, ponudbo izvajalca, št. _____________ z 
dne ____________ in specifikacijo ponudbe, ki je njen sestavni del. 
 

3. člen 
Okvirno število letnih odvozov posamezne vrste ločeno zbranih frakcij po zabojniku je navedeno v 
specifikaciji ponudbe, ki je priloga te pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da predvideno število letnih odvozov ne zavezuje naročnika in se 
lahko tekom izvajanja javnega naročila spremeni za ± 10% (poveča ali zmanjša) glede na dejanske 



 
količine ločeno zbranih frakcij, ki so predmet tega javnega naročila. V primeru, da se bo število letnih 
odvozov zmanjšalo oziroma povečalo za več kot 10%, si naročnik pridržuje pravico do objave 
novega razpisa javnega naročila. 
 
Zabojnike, ki jih bo naročnik v času trajanja pogodbe na novo namestil, se izvajalec zavezuje prazniti 
in prevzete ločeno zbrane frakcije prevažati pod enakimi pogoji in cenami iz ponudbe, o čemer bosta 
pogodbeni stranki sklenili aneks h pogodbi. 
 
Ločene zbrane frakcije bo izvajalec prevzemal na posameznih lokacijah ločenega zbiranja, 
navedenih v prilogi te pogodbe oziroma po naknadnem dogovoru, glede na potrebe naročnika, pri 
čemer mora izvajalec prevoze izvajati z vozili, ki omogočajo prevoz ločeno zbranih frakcij.  
 

4. člen 
Pogodbena vrednost del na podlagi ponudbe izvajalca, št. ________________ z dne 
_______________ znaša brez DDV _____________________ EUR, z vključenim DDV pa 
_____________________ EUR. 
 
Cene iz specifikacije ponudbe, ki je priloga te pogodbe, vključujejo vse dajatve in stroške, vezane 
na izvedbo naročila. 
 
Cene iz specifikacije ponudbe, ki je priloga te pogodbe, morajo biti fiksne za vso dobo trajanja 
pogodbenega razmerja. V primeru zvišanja oziroma znižanja cen plinskega olja v razmerju do 
ponudbene cene, se za vsako 10% zvišanje oziroma znižanje cen plinskega olja, ponudbene cene 
zvišajo oziroma znižajo za 1%. 
 

5. člen 
Naročnik je dolžan: 
-   posredovati izvajalcu vse potrebne podatke, ki se nanašajo na izvajanje storitve, ki je predmet te 
    pogodbe, 
-   tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščin, ki bi lahko vplivale na      

izvajanje storitve, ki je premet te pogodbe. 
 

6. člen 
Izvajalec se zavezuje vse svoje obveznosti po tej pogodbi izpolniti strokovno, kvalitetno in skrbno, v 
skladu z zahtevami naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji in predloženi ponudbi 
izvajalca ter skladno s pravili stroke in veljavno zakonodajo.  
 
Izvajalec mora zagotoviti izvajanje storitve po tej pogodbi z dnem 30.08.2018, razen če naročnik 
zaradi drugačnih potreb izvajanja storitve, ta rok podaljša.  
 
Izvajalec se zavezuje v času trajanja pogodbe izvajati tudi praznjenje nameščenih novih zabojnikov 
in odvoze posameznih vrst ločenih frakcij, zbranih v teh zabojnikih, in sicer po ceni iz specifikacije 
ponudbe, ki je priloga te pogodbe. 
 
Izvajalec se zavezuje v času trajanja pogodbe prevzeti in odvažati tudi posamezne vrste ločeno 
zbranih frakcij, ki so na dan praznjenja odložene ob posameznem namenskem zabojniku. 
 



 
Izvajalec se zavezuje zagotoviti ustrezen prostor za začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij pred 
oddajo v nadaljnjo predelavo, in sicer najmanj v obsegu količine ločeno zbranih frakcij, ki se nabere 
v obdobju dveh mesecev. 
 
Izvajalec mora za prevzeto, prepeljano in oddano količino ločeno zbranih frakcij izstaviti naročniku 
Evidenčni list o ravnanju z odpadki, izdanega s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo 
oziroma drugih prevzemnikov.  
 
Izvajalec mora po elektronski pošti sproti posredovati naročniku izpolnjene potne naloge in plan 
dnevnega odvoza vseh vrst ločeno zbranih frakcij po zabojnikih.  
 
Izvajalec mora naročniku sproti izstavljati evidenco o količinah oddanih ločeno zbranih frakcij, 
zbranih po posameznih lokacijah ločenega zbiranja. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo na poziv naročnika v času izvajanja storitve v roku 8 dni od prejema 
poziva naročniku posredoval podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih   

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z njimi povezane družbe. 
 

7. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za izvajalca izvajali dela še naslednji podizvajalci: 
 
___________________________________ dela _______________________________________ 
___________________________________ dela _______________________________________ 

 
Če izvajalec kakšno obveznost po tej pogodbi izpolnjuje s podizvajalci, odgovarja za njihovo 
ravnanje kot, da bi te obveznosti izpolnjeval sam. 

 
8. člen 

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o 
morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v 5. dneh po 
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom 
posredovati tudi naslednje podatke in dokumente: 
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot je to določeno v razpisni 

dokumentaciji, 
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 oziroma druge lastne izjave 

skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije,  
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega 
ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev 
novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 
10 dneh od prejema predloga. 
 



 
9. člen 

(se uporablja, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo) 

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, 
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-
3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega 
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem za njihova opravljena dela. 
 
Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
 

10. člen 
(se uporablja, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila) 

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno 
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 
11. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec naročniku za opravljeno storitev izstavil račune 
mesečno, in sicer do 5. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Izstavljenim računom mora 
izvajalec priložiti potrjene evidenčne liste in seznam izpraznjenih zabojnikov, ki vsebuje podatek o 
dnevu praznjenja in teži prepeljanih ločeno zbranih frakcij, ki bodo osnova za izstavitev računa in, ki 
bodo naročniku omogočili kontrolo nad opravljeno storitvijo, v nasprotnem primeru bo naročnik račun 
zavrnil.  
 

12. člen 
Naročnik se obvezuje, da bo nesporni del računa za opravljeno storitev poravnal v 30. dneh po 
vsakokratni izvedbi storitve in prejemu računa na TRR izvajalca, sicer je izvajalec upravičen do 
zakonskih zamudnih obresti, ki tečejo od dneva zamude dalje. 
 
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. 

 
13. člen 

Če izvajalec po svoji krivdi ravna v nasprotju z določili te pogodbe, zahtevami iz razpisne 
dokumentacije, specifikacijami, navedenimi v ponudbeni dokumentaciji ali v nasprotju z veljavnimi 
predpisi, si naročnik pridržuje pravico do obračuna pogodbene kazni v višini 2% vrednosti prevzema 
ločeno zbranih frakcij, pri prevzemu katerih je prišlo do kršitve določil te pogodbe, zahtev iz razpisne 
dokumentacije, specifikacij, navedenih v ponudbeni dokumentaciji oziroma ravnanja v nasprotju z 
veljavnimi predpisi, in sicer za vsak dan neizpolnitve oziroma nepravilne izpolnitve obveznosti. 
Pogodbena kazen se obračuna po nastanku razloga, in sicer v prvem naslednjem računu za 
izvedeno storitev. V računu mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.  
 



 
Če naročniku zaradi zamude ali nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti nastane škoda, ki je 
večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne 
odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. 
 

  Plačilo pogodbene kazni za zamudo ali nepravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti ne vpliva na 
morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika. 
 
Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. 
 
Za poplačilo pogodbene kazni ali nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

14. člen 
V primeru, da izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s to pogodbo kot tudi, če 
se zamude ponavljajo, ima naročnik pravico unovčiti menico za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v dogovorjenem obsegu in roku. 
 

15. člen 
Pogodbeni stranki imenujeta svoji kontaktni osebi z namenom, da bi sproti reševali nerešene 
probleme in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi. 
 
Kontaktna oseba naročnika je: Ivan Kofol, vodja komunalnih služb, e-mail: ivan.kofol@komunala-
tolmin.si. 
Kontaktna oseba izvajalca je: ______________________________________________________, 
e-mail: ________________________________________________________________________. 
 

16. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka 
in brez kakršnegakoli nadomestila za kakršnekoli stroške, če izvajalec kljub danemu pisnemu 
opozorilu s strani naročnika: 
- ne upošteva reklamacij glede obsega in kvalitete izvajanja storitve, 
- ne izpolnjuje določil te pogodbe, 
- ne upošteva dogovorjene cene, 
- zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, če imajo za posledico večjo materialno škodo, 
- izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali 
pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev v dela 
po tej pogodbi ne da soglasja. 
 
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanašajo na plačilo opravljene 
storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, z 
navedbo razlogov za odstop, in sicer najmanj 3 mesece pred nameravanim odstopom. 
 

17. člen 
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe in dopolnitve pogodbe, katere 
začnejo veljati s sklenitvijo aneksa po predhodno doseženem soglasju obeh pogodbenih strank. 
 

18. člen 
Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če sporazuma ne bosta 
dosegli, je za reševanje spora pristojno sodišče v Novi Gorici. 



 
 

19. člen 
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in je s strani izvajalca ob predložitvi 
pogodbe  naročniku predloženo tudi ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti (menica z menično izjavo). V nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do 
razveze pogodbe.  
 

20. člen 
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 
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 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, je nična.  
 
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. 

 
21. člen 

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

 

 
NAROČNIK:                                                                             IZVAJALEC: 
KOMUNALA TOLMIN d.o.o.                                                     _____________________ 
direktor:                                                                                     direktor: 
Berti Rutar, univ. dipl. inž. geod.                                               _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBR-4 

IZJAVA O POGOJIH RAZPISA 
 

PREDMET RAZPISA: 

Prevoz ločeno zbranih frakcij 
 

PONUDNIK: ____________________________________________________________________ 

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _______________________________________ 

 

 

i z j a v l j a m , 

 

- da sem seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije, 

- da se strinjam s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe, 

- da so vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, enake originalom, 

- da so vsi podatki, ki smo jih navedli v svoji ponudbi, resnični in odražajo aktualno stanje, 

- da v času od izdaje zahtevanih dokumentov do dneva predložitve ponudbe ni prišlo do 

sprememb v zvezi s podatki na teh dokumentih. 

 

 

 

 

Št.: 

Datum: 

                                                                             Ponudnik: 

                                             /podpis/ 

                                                                                        /žig/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OBR-5 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV 
 

PREDMET RAZPISA: 

Prevoz ločeno zbranih frakcij 
 

PONUDNIK: ____________________________________________________________________ 

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _______________________________________ 

 

i z j a v l j a m, 

 

pod kazensko in materialno odgovornostjo, 
- da našemu podjetju oziroma osebi, ki je članica našega upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v našem podjetju, ni bila 
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012, 54/2015) in ki jih opredeljuje 1. odstavek 75. člena ZJN-3; 

- da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, 
ali predpisi države naročnika, oziroma znaša vrednost morebitnih neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave manj kot 50 EUR (2. odstavek 75. člena ZJN-3); 

- da imamo na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave 
(2. odstavek 75. člena ZJN-3); 

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (4. odstavek 75. člena 
ZJN-3); 

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno sodbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat 
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odstavek 75. člena ZJN-3); 

- da nad našim podjetjem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma 
postopek likvidacije kot to določa točka b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3; 

- da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z 
naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju naše ključne 
obveznosti, naročnik ni predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe in tudi nikoli 
ni uveljavljal odškodnine oziroma izvajal drugih primerljivih sankcij (točka f) 6. odstavka 75. člena 
ZJN-3), 

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri 
imamo sedež. 

 

Naročniku dovoljujemo, da o dejstvih iz te izjave lahko pridobi podatke iz javnih evidenc. Za navedbe, ki jih ni možno 
preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

 
Opomba: 
Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, tudi podizvajalci in tudi 
gospodarski subjekti, na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik.  
 
 
Št.:         Ponudnik: 
Datum:                                                                                 /podpis/ 
                                                                                         /žig/ 



 
Član upravnega/ član vodstvenega/ član nadzornega organa gospodarskega subjekta 

___________________________________________, roj. _______________ v kraju  

__________________________, EMŠO _________________________, stanujoč 

_____________________________. 

 

 

i z j a v l j a m , 

 

 

da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, navedena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3. 

 

 

Naročniku dovoljujem, da o dejstvih iz te izjave lahko pridobi podatke iz javnih evidenc.  

 

 

 

 

Opomba:  

Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo 
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, in sicer vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi, 
tudi podizvajalcev, ki nastopajo v ponudbi in tudi gospodarskih subjektov, na kapacitete katerih se sklicuje 
ponudnik. 
 

Obrazec ni predpisan, mora pa biti vsebinsko skladen s predlogo. 

 

 

 

 

Datum:       Podpis: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OBR-6 

IZJAVA O KVALITETNEM OPRAVLJANJU STORITVE IN  
SEZNANJENOSTI S STANJEM NA TERENU IN VRSTAMI TIPSKIH 

ZABOJNIKOV 
 

 
PREDMET RAZPISA: 

Prevoz ločeno zbranih frakcij 
 

 
PONUDNIK: ____________________________________________________________________ 

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _______________________________________ 

 

 

 

i z j a v l j a m, 

 

- da bomo storitev opravljali redno v skladu z zahtevami naročnika in ponudbo, ki smo jo predložili 

v predmetnem postopku javnega naročanja, 

- da bomo naročilo opravili kvalitetno, strokovno in v skladu s pravili stroke, 

- da bomo spremljali razvoj tehnologij na področju predmeta pogodbe ter jih uveljavljali, če bodo 

le-te predstavljale tehnološko ali ekonomsko prednost pred obstoječimi, 

- da ne bomo uvedli nove tehnologije, če bi bila za naročnika ekonomsko manj ugodna od 

obstoječe, dokler bo obstoječa tehnologija skladna z veljavnimi predpisi, ali pa bo obstajala druga 

za naročnika ekonomsko sprejemljivejša tehnologija, 

- da bomo ves čas izvajanja storitve sodelovali z naročnikom, 

- da zagotavljamo z zahtevami naročnika ustrezne kapacitete in opremo za prevoz vseh vrst ločeno 

zbranih frakcij, ki so predmet javnega naročila, 

- da smo seznanjeni s stanjem na terenu oziroma lokacijami ločenega zbiranja, 

- da smo seznanjeni z vrstami tipskih zabojnikov, t. i. zvonov, v katerih se zbirajo ločeno zbrane 

frakcije, ki so predmet javnega naročila.  

  

 
 
 
Št.:        Ponudnik: 

Datum:       /podpis/ 

        /žig/ 
 
 
 
 



 
OBR-7 

MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE 
 

 

Za zavarovanje resnosti ponudbe javnega naročila 
______________________________________________________________________________ 
izroča ponudnik _________________________________________________________________  
to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice skupaj z 1 (eno) bianko menico 
v višini 6.000,00 EUR, ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika za podpisovanje – izdajo 
menic: 
 
_______________________________________                                        _____________________ 
(ime in priimek zakonitega zastopnika)               (podpis) 
 
 
naročniku: _____________________________________________________________________. 
 
 
Naročnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni vse sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni in tako 
izpolnjeno menico brez poprejšnjega obvestila in s poljubno dospelostjo vnovči v primeru: 
- umika ali spremembe ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb v času njene veljavnosti,  

navedene v ponudbi ali 
- zavrnitve sklenitve pogodbe oziroma sklenitve pogodbe v nasprotju z določbami navodil 

ponudnikom ali 
- ne predložitve bianko menice skupaj z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 

skladu z določbami navodil ponudnikom. 
 
 
Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv. 
 
 
Menica se lahko uporabi do vključno 30.10.2018 
 
 
Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________, ki vodi 
transakcijski račun številka ________________________________________________________. 
 
 
Priloga: bianko menica 
 
 
Št.: 

Datum:                                                                            Ponudnik: 

                                             /podpis/ 

                                                                                        /žig/ 

 

 



 
OBR-8 

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO 
IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

 

PREDMET RAZPISA: 

Prevoz ločeno zbranih frakcij 
 

PONUDNIK: ____________________________________________________________________ 

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu ______________________________________ 

 

 

i z j a v l j a m , 

 

- da bomo v primeru dodelitve javnega naročila naročniku predložili bianko menico z menično 
izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z vsebino, da sme naročnik v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe izpolniti menično glavnico v višini 10% pogodbene 
vrednosti z DDV brez poprejšnjega obvestila in s poljubno dospelostjo ter z veljavnostjo še 30 
dni po poteku roka za dokončano izvedbo pogodbenih obveznosti in tako izpolnjeno menico brez 
protesta uveljaviti,  

- da smo seznanjeni z dejstvom, da je brez predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, pogodba o izvedbi javnega naročila nična, naročnik pa bo unovčil predloženo 
zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
 

Vsebina finančnega zavarovanja ne bo odstopala od vsebine podane v vzorcu v nadaljevanju. 
 
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo služilo tudi za poplačilo potrjenih 
obveznosti do podizvajalcev. 
 
 
Št.: 

Datum: 

                                                                             Ponudnik: 

                                             /podpis/ 

                                                                                        /žig/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

 

Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za prevzeto javno naročilo 
______________________________________________________________________________ 
izroča izvajalec _________________________________________________________________ 
to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice skupaj z 1 (eno) bianko menico 
v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, to je ___________________________ EUR, ki je 
podpisana s strani zakonitega zastopnika za podpisovanje – izdajo menic: 
 
 
_______________________________________                                        _____________________ 
(ime in priimek zakonitega zastopnika)               (podpis) 
 
 
naročniku: _____________________________________________________________________. 
 
Naročnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni vse sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni in tako 
izpolnjeno menico brez poprejšnjega obvestila in s poljubno dospelostjo vnovči v primeru, če: 
- se bo izkazalo, da obveznosti niso izpolnjene v skladu s pogodbo ali zahtevami iz razpisne 
dokumentacije, 
- bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca, 
- bo izvajalec kršil zaupnost podatkov. 
 
Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv. 
 
Menica je vnovčljiva do vključno _____________________. 
 
Menica je vnovčljiva pri banki _________________________________________, ki vodi 
transakcijski račun številka ________________________________________________________ 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drugi račun izdajatelja menice, v katerega breme je 
možno poplačilo te menice. Obenem izvajalec pooblašča katerokoli drugo osebo, ki vodi račun 
izdajatelja menice, da izplača menično vsoto v breme računa, ki ga vodi.  
 
 
 
Priloga: bianko menica 
 
 
 
Št.: 

Datum: 

                                                                             Ponudnik: 

                                             /podpis/ 

                                                                                        /žig/ 

 



 
OBR-9 

PODATKI O PODIZVAJALCIH 
 

Firma/ime    

Naslov   

Zakoniti zastopnik oziroma oseba 
pooblaščena za podpis pogodbe  

Matična številka   

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Telefon  

Fax  

E-pošta  

 
Prevzeta dela: 
 

Opis del 
(navede se delovna področja iz 
specifikacije naročila - popis 
del) 

 

Vrednost del v EUR brez DDV   

Vrednost del izražena v % 
ponudbene cene 

 

 
Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem, pri čemer ponudnik navede le tista 

dela in njihovo vrednost, ki jih prevzema v ponudbi podizvajalec. 

 
 
Št.: 

Datum: 

                                                                             Ponudnik: 

                                             /podpis/ 

                                                                                        /žig/ 

 
 
 



 
OBR-10 

IZJAVA PODIZVAJALCA 
 
 
PREDMET RAZPISA: 

Prevoz ločeno zbranih frakcij 
 
PODIZVAJALEC: ________________________________________________________________ 

po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _______________________________________ 

 

 

i z j a v l j a m , 

 

 
a) da skladno z določili 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in hkrati soglašamo, da 

nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika oziroma glavnega izvajalca; 

b) da skladno z določili 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednega plačila. 
 
 
 
 
 
 
 
Št.: 

Datum: 

                                                                             Podizvajalec: 

                                             /podpis/ 

                                                                                        /žig/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podizvajalec obkroži eno od možnosti (a ali b). Izpolnjeno izjavo mora predložiti vsak podizvajalec, 
ki nastopa v ponudbi.                                                                                              
 
 



 
OBR-11 

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovojnico! 
 
 

Pošiljatelj:  Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik): 
Naziv: 

 
 

Datum:  
 

 
 

Ura:  
 

     
Naslov: 

 
 

Zap. št.:  
 

 
 

  
 

 
 

Podpis:  žig 

   

 

 

Prejemnik: 
 

KOMUNALA TOLMIN d.o.o. 
Poljubinj 89h 
5220 TOLMIN 

Prevoz ločeno zbranih 
frakcij 

 
 

 
 številka: 

 
8/2018 JN VV (Komunala Tolmin)  
 

  

skrbnik: Barbara Mozetič 

  

NE ODPIRAJ! 
ZAVAROVANJE ZA 

RESNOST PONUDBE     
 



 

PRILOGA  

 

PREGLED LOKACIJ IN LETNEGA ŠTEVILA PRAZNJENJ PO 
POSAMEZNIH VRSTAH LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ 



KOMUNALA TOLMIN D.O.O.

LOKACIJE EKOLOŠKIH OTOKOV OBČINA : TOLMIN 28.2.2018

ZAP. NASELJE LOKACIJA PAPIR PAPIR PAPIR EMBAL. EMBAL. STEKLO TEKSTIL 
ŠT. 3,2 m3 1,8 m3 1,5 m3 3,2 m3 1,8 m3 1,23 m3 1,8 m3

1 BAČA PRI MODREJU OB GLAVNI CESTI HŠ. 15 1 1
2 ČIGINJ ZAČETEK VASI HŠ. 57 F 1 1
3 UŠNIK HŠ. 6 1
4 DOLENJA TREBUŠA PRI ŠOLI HŠ. 70 I 1 1
5 DOLJE AVTOBUSNA POSTAJA HŠ. 1 A 1 1
6 DROBOČNIK PRED OVINKOM HŠ. 4 1 1
7 GABRJE KRIŽIŠČE K SOČI HŠ. 29 A 1 1
8 GRAHOVO OB BAČI PRI GASILNEM DOMU HŠ. 48 1 2 1 1
9 HUDAJUŽNA OB GLAVNI CESTI HŠ. 17 1 2 1 1

10 IDRIJA PRI BAČI AVTOBUSNA POSTAJA HŠ. 51 1 1
11 KAMNO POD IGRIŠČEM HŠ. 22 1 1
12 KANALSKI LOM PRI MLEKARNI HŠ. 20 1 1
13 KLAVŽE ŽELEZ. POSTAJA HŠ. 24 1 1
14 KNEŽA PRI  TOVARNI HŠ. 61 A 1 3 1 1
15 ILOVCA PRI ŠOLI HŠ. 1 1 1
16 POD CERKVIJO HŠ. 12 A 1
17 KORITNICA AVTOBUSNA POSTAJA HŠ. 20 A 1 2 1 1
18 KOZARŠČE V OVINKU HŠ. 10 1
19 LJUBINJ NAD IGRIŠČEM HŠ. 38 2 2 1 1
20 V GRAPI HŠ. 46 1 1
21 LOGARŠČE PRI HŠ. 33 1 1
22 MODREJ NA PARKIRIŠČU 1 J 1 2 2 2
23 MODREJCE PRED VASJO hš. 2 B 1 1 1 1
24 MOST NA SOČI PRI VRTCU HŠ. 21 A 1
25 AVTOBUSNA POSTAJA HŠ. 16 2 1 1 2 1 1
26 VHOD NA Č.N. HŠ. 69 1
27 PEČINE PRI KULTURNEM DOMU HŠ. 30 1 1
28 PETROVO BRDO PRI HIŠI ŠT. 7 1 1 1 1
29 PODBRDO BLOK HŠ. 56A 1 1 1 1
30 PRI SPOMENIKU HŠ. 39 1 1 3 1 1
31 PODBRDO NASPROTI MERKATORJA HŠ. 33 B 1 1 2 1 1
32 PODBRDO ŠT. 6A 1 1 1
33 PODMELEC PRED VASJO HŠ. 10 2 2 1 1
34 HUM HŠ. 48 1 1
35 POLJUBINJ PRI HŠ. 40 A 1 1
36 PRI GOSTILNI HŠ. 63 1 1
37 PONIKVE NAD HŠ. 48 A 1 1
38 POSTAJA TRGOVINA- PRI TIRIH HŠ. 11 B 2 1 1 1
39 PRAPETNO V VASI HŠ. 4 1 1
40 SPODAJ HŠ. 21 B 1
41 PRAPETNO BRDO PROTI IGRIŠČU HŠ. 22 1 1
42 SELIŠČE PRI MOSTU HŠ. 7 1 1



ZAP. NASELJE LOKACIJA PAPIR PAPIR PAPIR EMBAL. EMBAL. STEKLO TEKSTIL 
ŠT. 3,2 m3 1,8 m3 1,5 m3 3,2 m3 1,8 m3 1,23 m3 1,8 m3

43 SLAP OB IDRIJCI PRI TRGOVINI  HŠ. 25 1 1
44 PRI AVTOHIŠI HŠ. 33 1

45 ŠENTVIŠKA GORA NA PARKIRIŠČU HŠ. 19 1 1
46 TEMLJINE ODCEP ZA TEMLJINE HŠ. KNEŽA 77 1 1

47 TOLMINSKI LOM PRI MLEKARNI HŠ. 13 1 1
48 VOLARJE AVTOBUSNA POSTAJA HŠ. 20 2 1
49 VOLČE ZA TRGOVINO HŠ. 67 1 1
50 PRI ŠOLI HŠ. 118 1 1
51 POD HŠ.  54 D 1
52 ZBIRNI CENTER SPOD. HŠ. 87 C 1 1 1
53 ZBIRNI CENTER ZGOR. HŠ. 88 G 4 2
54 ZATOLMIN ZA GOSTILNO HŠ. 1 1 1
55 NASPROTI MLEKARNE HŠ. 24 1 1

56 LOČE HŠ. 65 D 1 1
57 ŽABČE PRI KORITU HŠ. 41 1 1

58 TOLMIN BAZOVIŠKA ULICA HŠ. 13 1 2 1 1
59 BEVKOVA ULICA 2 B 1 3 1 1
60 BREŽIČ HŠ. 1 B 1 1
61 BRUNOV DREVORED HŠ. 19 1 2 2 1 1
62 DIJAŠKA ULICA HŠ. 6 2 2 1 1
63 GRAJSKA ULICA HŠ. 6 1 1
64 GREGORČIČEVA HŠ. 18 1 1 2 1 1
65 GREGORČIČEVA ULICA HŠ. 4 1 1

66 KOSOVELOVA SPODAJ HŠ. 1 A 1 2 1 1

67

KOSOVELOVA ZGORAJ-                   HŠ. 

ŽAGARJEVA 10 2 4 1 1
68 pri valentinčiču LAVRIČEVA ULICA HŠ. 8 1 3 1 1
69 NA PETELINCU HŠ. 1 1 2 1 1
70 ULICA PADLIH BORCEV 5 A 1 1 1 1

71 PODBREG HŠ. 9 1 1
72 PREGLJEV TRG 1 1 2 1 1

73

PREKOMORSKI BRIGAD-                

ZGORAJ HŠ. 5 3 2 2
74 PRI BLAGOVNICI HŠ. 12 1 2 1 1

75

ŠTRKLEPCE-                                  CIRILA 

KOSMAČA HŠ. 17 1 1 1
76 TUMOV DREVORED HŠ. 19 1 1 1 1
77 ŽAGARJEVA 1 1 1
78 PRI KASARNI- POD KLANCEM 2 1

SKUPAJ 1 44 6 4 65 75 61

SKUPAJ ODVOZOV NA LETO 53 2.332 318 212 3.445 1.950 732



ZAP. NASELJE LOKACIJA PAPIR PAPIR PAPIR EMBAL. EMBAL. STEKLO TEKSTIL 
ŠT. 3,2 m3 1,8 m3 1,5 m3 3,2 m3 1,8 m3 1,23 m3 1,8 m3



KOMUNALA TOLMIN D.O.O.

LOKACIJE EKOLOŠKIH OTOKOV OBČINA :KOBARID 11.5.2018

ZAP. NASELJE LOKACIJA PAPIR PAPIR EMBAL. EMBAL. STEKLO TEKSTIL 
ŠT. 3,2 m3 1,8 m3 3,2 m3 1,8 m3 1,23 m3 1,8 m3

1 BORJANA SPODNJA VAS HŠ. 91 1 1
2 POD SPOMENIKOM HŠ. 28 1 1
3 BREGINJ PRI TRGOVINI, IGRIŠČU HŠ. 88 1 1
4 STARA VAS, POD CERKVIJO HŠ. 98 1 1
5 DREŽNICA PRI IGRIŠČU HŠ. 16 A 1 2 1 1
6 POD CERKVIJO, OB CESTI HŠ. 58 2 3 1 1
7 DREŽNIŠKE RAVNE SPODNJE NA KONCU VASI HŠ. 19 2 2 1 1
8 ZGORNJE NASPROTI 30 B 1 1 1
9 IDRSKO PRI MLEKARNI ŠT 30 2 1

10 JEZERCA NAD VASJO HŠ. 12 1 1 1 1
11 KOSEČ PRED VASJO HŠ. 3 B 1 1 1 1
12 KRED PRI IGRIŠČU HŠ. 1 1 1
13 LADRA PRI KORITU HŠ. 10 1 1 1
14 PRI TRGOVINI HŠ. 41 2 2 1 1
15 LIBUŠNJE PRED VASJO HŠ. 1 1
16 LIVEK GOLOBI HŠ. 8A 1 1
17 LOGJE PRI VERKVI HŠ. 14 1 1
18 MAGOZD PRED VASJO HŠ. 1 1 2 1 1
19 MLINSKO PRI KORITU HŠ. 6 1 1
20 PERATI POD VASJO- AVSA HŠ. 3 1 1
21 PODBELA HŠ. 23 1 1
22 POTOKI PRED VASJO HŠ. 1 1 1
23 ROBIČ PRI IGRIŠČU HŠ. 11 1 1
24 ROBEDIŠČE HŠ. 17 1
25 SEDLO PRI HLEVU HŠ. 23 1 1
26 SMAST ZA HIŠO Š. 16 1 1
27 STANOVIŠČE HŠ. 14 1 1
28 STARO SELO PRI DVORANI KS HŠ. 54 1 1

29 SUŽID PRI IGRIŠČU HŠ. 3 A 1 1

30 SVINO PRED VASJO HŠ. 1 A 2 2 1 1
31 TRNOVO OB SOČI NA ZAČETKU VASI HŠ. 2 1 1
32 VRSNO NA PLACU HŠ. 37 1 1
33 KOBARID MILANOVA ULICA HŠ. 4 1 1 1
34 GREGORČIČEVA ULICA 18 A 1 1 1 1
35 PRI MALNIH 57 1 2 1 1
36 PRI MALNIH 22 1 1 2 1 1
37 SERGEJA MAŠERE 13 2 3 2 2



ZAP. NASELJE LOKACIJA PAPIR PAPIR EMBAL. EMBAL. STEKLO TEKSTIL 
ŠT. 3,2 m3 1,8 m3 3,2 m3 1,8 m3 1,23 m3 1,8 m3

38 STRESOVA ULICA 18 D 2 1 1 1
39 VOLARIČEVA 1 1
40 MUČENIŠKA 4 A 3 4 1 1
41 ZBIRNI CENTER 1 1 4 1

SKUPAJ: 2 25 1 31 46 36

SKUPAJ ODVOZOV NA LETO 106 1.325 53 1.643 1.196 432



KOMUNALA TOLMIN D.O.O.

LOKACIJE EKOLOŠKIH OTOKOV OBČINA :BOVEC 4.12.2017

ZAP. NASELJE LOKACIJA PAPIR PAPIR PAPIR EMBAL. EMBAL. STEKLO TEKSTIL 
ŠT. 3,2 m3 1,8 m3 1,5 m3 3,2 m3 1,8 m3 1,23 m3 1,8 m3

1 ČEZSOČA PRI KULTURNEM DOMU 1 1
2 NA ZAČETKU VASI 1 1
3 KAL-KORITNICA PRI CESTI 1 1
4 LOG POD MANG PRI TRAFO POSTAJI 1 1
5 LOG POD MANG PRI MOSTU 52 A 1 1
6 PLUŽNA PRED VASJO 1 1 1 1
7 SOČA PRI MOSTU POD ŠOLO 1 1
8 SRPENICA PRI IGRIŠČU 1 1
9 TRENTA PRI OBJEKTU TNP 1 1

10 ŽAGA POD IGRIŠČEM 1 1
11 ŽAGA PRI TRGOVINI 1 1
12 PRI HIŠI ŠT. 133 1
13 PRI MOSTU 1
14 BOVEC BRDO 72A  STAN. BLOK 1 1 1
15 DVOR 1 1
16 GASILSKI DOM BOVEC 1
17 KOT NAD CVETLIČARNO 1 2 1 1
18 KULTURNI DOM - Mala vas 121 1 2 2 1 1
19 MALA VAS POD MERC. 2 2 2 1
20 MALA VAS 83 1
21 NA BRDU SPODAJ 1 1 3 1 1
22 NA BRDU ZGORAJ 1 1 1 1 1
23 INDUSTRIJSKA CONA 2 2 1 1
24 POTEPUH 1 1 1
25 PRI SGG 1 1 1 1
26 ZAVRZELNO 1 1 1
27 ZBIRNI CENTER 1 1 1 1

SKUPAJ 1 11 6 4 15 27 20

SKUPAJ ODVOZOV NA LETO 53 583 318 212 795 702 240



KOMUNALA TOLMIN D.O.O.

LOKACIJE EKOLOŠKIH OTOKOV - PRAVNE OSEBE OBČINA : TOLMIN 1.6.2018

ZAP. NASELJE LOKACIJA PAPIR PAPIR PAPIR EMBAL. EMBAL. STEKLO TEKSTIL 
ŠT. 3,2 m3 1,8 m3 1,5 m3 3,2 m3 1,8 m3 1,23 m3 1,8 m3

1 KNEŽA DVORANA KS KNEŽA 1 (na eko. ot.)
2 MOST NA SOČI KRAVANJA S.P. 109 1
3 PETROVO BRDO DOM UPOK. PETROVO B. 1 2
4 PODBRDO DOM UPOK. PODBRDO 1 1 1 ( 1,8m3) 1
5 OŠ PODBRDO 1 1
6 PODMELEC OŠ ODDELEK PODMELEC 1 1
7 POLJUBINJ FIDEMAR 1
8 Poljubinj 100 HŠ 101 ELEKTRO 1 1
9 JUNC d.o.o. 1 1

10 KOMUNALA DELAVNICE 1
11 KOMUNALA UPRAVA 1 1
12 TRGOVINA GRADBENIK 1
13 POSTAJA SIAPRO d.o.o. 1
14 RUT D.O.O. 1
15 VOLARJE KAMP VILI 1
16 TOLMIN ALPIKA TOLMIN 1
17 BRUNOV DREV. 13 SGG 1
18 Gregorčičeva 32 DOM UPOKO. TOLMIN 2 1 1 (1,8m3) 1
19 Brunov drevored 23 RDEČI KRIŽ 2
20 Brunov drevored KARITAS 2
21 KNJIŽNICA TOLMIN 1
22 LABRCA MAYA NIKOLAŠ 1
23 Trg Maršala Tita NOVA KBM 1
24 Dijaška 12b OŠ TOLMIN 2 1
25 PRI KMETIJSKI TRGOVINI 1
26 ZAVOD ZA ŠPORT TOLMIN 1
27 Prešernova ul. 6a ZDR. DOM TOLMIN 1 1
28 Poljubin 89E HIDRIA d.o.o. 1
29 pod Garbjem ob Soči KARPIS d.o.o.- KAMP GABRJE 1
30 Rutarjeva 35 KZ Tolmin 1 1
31 CPG- SEPARACIJA 1 1

SKUPAJ 11 5 3 10 10 7 6

SKUPAJ ODVOZOV NA LETO 286 300 159 530 600 84 72



KOMUNALA TOLMIN D.O.O.

LOKACIJE EKOLOŠKIH OTOKOV - PRAVNE OSEBE OBČINA :KOBARID 1.6.2018

ZAP. NASELJE LOKACIJA PAPIR PAPIR PAPIR EMBAL. EMBAL. STEKLO 
ŠT. 3,2 M3 1,8 M3 1,5 M3 3,2 M3 1,8 M3 1,23 M3

1 MAGOZD JANJA NOVOSEL- APP pr JAKOBU 1 (na eko. ot.)
2 PODBELA KAMP NADIŽA 1
3 KAMP LEBANČ 1
4 STARO SELO HIŠA FRANKO 2
5 CASINO AURORA 1
6 TRNOVO OB SOČI KAMP KOKOŠIN 1 1 1
7 KOBARID KAMP KOREN 1 1
8 HOTEL HVALA 1 1

SKUPAJ: 1 1 0 0 3 8

SKUPAJ ODVOZOV NA LETO 26 60 0 0 180 96



KOMUNALA TOLMIN D.O.O.

LOKACIJE EKOLOŠKIH OTOKOV -  PRAVNE OSEBE OBČINA :BOVEC 1.6.2018

ZAP. NASELJE LOKACIJA PAPIR PAPIR PAPIR EMBAL. EMBAL. STEKLO 
ŠT. 3,2 M3 1,8 M3 1,5 M3 3,2 M3 1,8 M3 1,23 M3

1 ČEZSOČA CHRISTOPER HŠ. 12B 1
2 VANČAR 1
3 LEPENA KAMP KLIN 1
4 SOČA TURISTIČNA KMETIJA JELINČIČ 1
5 TRENTA ZADRUGA SOČA TRENTA 1
6 KAMP VODENCA- MOMIRSKI SAŠKO 1 1 1
7 KAMP TRENTA- BOLČINA SERGEJ 1
8 KAMP KOVAČ 1 1 1
9 KAMP LIZA 1 1 1

10 KAMP TONI- ČOPI VESNA 1 1 2
11 ŽAGA TAHIRI-GOSTILNA PRI MOSTU 1
12 PENZION - HOTEL BOKA 1 1 1
13 BOVEC BOVEC RUPA - ČRNA OVCA 1
14 DOBRA VILA 1
15 Ledina 1 EKSTREMNA DOLINA- POTEPUH 1 1 1
16 HOTEL ALP 1 1
17 HOTEL MANGART 1
18 KANINSKA VAS 3 3 3
19 LETALIŠČE BOVEC 1
20 LETNI VRT BOVEC 1 1 1
21 LETRIKA BOVEC 1
22 MALA VAS 121- VRTEC 1 1
23 OŠ BOVEC 1
24 TGŽ 49 KZ TOLMIN 1 1
25 TGŽ 62 APARTMAJI 1
26 TGŽ 8 OBČINA BOVEC 1

SKUPAJ 5 10 0 6 7 24

SKUPAJ ODVOZOV NA LETO 130 600 0 318 420 288


