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PRILOGA 2: OSNUTEK POGODBE (novi kali) 
 

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, ki jo zastopa župan Robert Smrdelj 

matična številka: 5883563000  

davčna številka: SI57255440 

kot naročnik 

in 

 

IME IN PRIIMEK, Naslov, Poštna številka, Pošta 

EMŠO: 

Davčna številka: 

kot izvajalec 

 

skleneta naslednjo 

 

 

POGODBO O VARSTVU/SKRBNIŠTVU 

za nove kale na pašnikih 
 

1. člen 

(namen pogodbe) 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- sklepata pogodbo na podlagi 47./48. člena in 133. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list 

RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, 21/18, - ZNOrg 

31/18 in 82/20, v nadaljnjem besedilu: ZON) in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št 97/09 – 

uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18-OROZ631); 

- je podlaga za sklenitev predmetne pogodbe izvajanje projekta »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst 

in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera – PIVKA.KRAS.PRESIHA«, ki ga 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj; 

- je Občina Pivka na podlagi 47. člena in 48. člena ter 133. člena ZON (točke 5, 8, 10 in 12) na svoji 

spletni strani dne 9. 11. 2022 javno objavila Javni poziv – za sodelovanje v sklopu projekta 

»Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča 

jezera – PIVKA.KRAS.PRESIHA (št. dokumenta: 356-0003/2022-12); 

- je Občina Pivka na podlagi izvedenega postopka iz prejšnje alineje, na podlagi meril, določenih v 

Javnem pozivu, z odločitvijo o izbranih kandidatih (št. dokumenta: _____) izbrala upravljavce 

pašnikov, na zemljišču katerih bo vzpostavila nov kal; 

- se zemljišče, na katerih se bo izvedla aktivnost za varstvo in ohranjanje vrste veliki pupek, nahaja 

znotraj območja Natura 2000 Javorniki-Snežnik in znotraj varstvenega območja Krajinskega parka 

Pivška presihajoča jezera; 

- izbrani upravičenec postane skrbnik novega kala, ki je na zemljišču navedenem v 2. členu te 

pogodbe; 

- skrbnik je seznanjen z vsebinami projekta, ki so podlaga za izvedbo te pogodbe;  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1235
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- skrbnik ni zaposlen in/ali v ožjem sorodstvenem razmerju (starši, otroci, (zunaj)zakonski partner, 

brat ali sestra) z zaposlenimi na Občini Pivka; 

- skrbnik se strinja z vsemi pogoji, ki so določeni v 4. členu te pogodbe; 

- s podpisom pogodbe skrbnik jamči, da so navedeni podatki v pogodbi točni, resnični in prevzema 

odgovornost ter posledice za napačne ali nepopolne podatke. 

 

2. člen 

(predmet pogodbe) 

 

Predmet zadevne pogodbe je varstvo/skrbništvo novega kala na pašniku na zemljišču v javni lasti ali 

lasti agrarne skupnosti na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Pogodbo se sklepa z 

namenom izvajanja varstvenega cilja 4.1.3 Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste veliki pupek z obnovo 

obstoječih in ureditvijo novih kalov ter z njimi povezanih kvalifikacijskih vrst območja Nature 2000 

Javorniki-Snežnik.  

 

Ukrep se bo izvajal v okviru neposredne aktivnosti projekta: 

- 4.1.3.2 Izgradnja novih kalov na pašnikih. 

 

Skrbnik ima v varstvu/skrbništvu nov kal, ki se nahaja na zemljišču navedenem v spodnji tabeli: 

 

Zaporedna številka 
Katastrska 

občina 
Šifra katastrske 

občine 

Parcelna številka 
(* obravnavana površina 

zemljišča je označena na 

zemljevidu na Prilogi 1) 

Površina (m2) 

1     

2     

3     

 

3. člen 

(obveznosti Občine Pivka) 

 

Občina Pivka se zaveže, da: 

- bo pred pričetkom pogodbenih obveznosti pripravila vso potrebno dokumentacijo in vse 

morebitne materiale vezane na pogodbene obveznosti, 

- izbrala zunanjega izvajalca za izdelavo novih kalov v skladu z zakonodajo na področju evidenčnih 

naročil,  

- bo v času izdelave kala sodelovala s skrbnikom in v največji možni meri upoštevala njegove želje,  

- bo skrbniku predstavila obveznosti iz 4. člena te pogodbe ter obrazložila morebitne nejasnosti. 

 

4. člen 

(obveznosti izvajalca) 

 

Skrbnik se obvezuje, da bo do 31. 12. 2022: 

- uskladil mikrolokacijo in velikost novega kala (najmanj 150 m2) z zaposlenimi na KP PPJ. 
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Skrbnik se obvezuje, da bo do 30. septembra 2028: 

- ohranil funkcionalen kal,  
- skrbel, da bo v kalu prisotna voda (tudi v poletnem času), v primeru da bo kal v času suše presahnil 

(izredne suše) mora upravičenec poskrbeti, da se ohranja vodotesnost kala,  
- bo v obdobju trajanja pogodbe omogočil zaposlenim v OP in projektnim partnerjem varen pregled 

in popis stanja kala in živali v kalu (termin ogleda mora biti predhodno usklajen), 
- v nov kal ne bo doseljeval in omogočal doseljevanja tujerodnih invazivnih vrst (zlate ribice, želve, 

lokvanje idr.), v primeru, da omenjene vrste opazi, mora obvestiti OP in upravljavca parka s 
katerim bosta skupaj poskrbela za odstranitev tujerodnih vrst, 

- obvestil Občino Pivka o morebitnih negativnih spremembah na kalu, 
- bo v primeru predčasnega odstopa od pogodbe in opustitve kala, povrnil stroške izgradnje kala 

oziroma vzpostavil enakovreden kal na drugi primerni lokaciji,  
- dovolil fotografiranje in/ali snemanje površin za namene izvajanja nadzora in monitoringa. 

 

 

S podpisom pogodbe se skrbnik zavezuje, da za čas trajanja pogodbe o varstvu/skrbništvu, dela 

zemljišča z novim kalom, ne bo dajal v podzakup oziroma, da ne bo prišlo do spremembe skrbnika 

obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, razen v primeru višje sile (bolezen, smrt, tudi v družini). O tem bo 

naročnika, Občino Pivka, obvestil najkasneje v roku enega (1) tedna. 

 

5. člen 

(naknadno dogovorjeni pravni posli) 

 

Vse naknadno dogovorjene pravne posle, ki niso predmet te pogodbe, lahko pogodbeni stranki 

sporazumno dogovorita v pisni obliki in z dodatkom (aneksom) k tej pogodbi. 

 

6. člen 

(odstop od pogodbe) 

 

Če se med potekom izvajanja naravovarstvenega ukrepa izkaže, da je skrbnik kršil določila te pogodbe 

tako, da je ogrozil ohranitev vrste veliki pupek in z njim povezanih kvalifikacijskih vrst oziroma ni ravnal 

v skladu z dogovorjenimi obveznostmi iz 4. člena te pogodbe, naročnik odstopi od pogodbe brez 

odpovednega roka. 

 

Če postane izpolnitev obveznosti ene pogodbene stranke nemogoča zaradi dogodka, za katerega ne 

odgovarja nobena stranka, ugasne tudi obveznost druge stranke. Obveznost pogodbene stranke 

postane nemogoča, če stranka dokaže, da izvira škoda iz kakšnega vzroka, ki ga izven stvari in njegovega 

učinka ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. 

 

7. člen 

(pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank) 

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Tadej Kogovšek, na strani izvajalca pogodbe o 

skrbništvu/varstvu pa _______________________, ki je hkrati tudi odgovorni nosilec izvedbe 

aktivnosti, predmeta te pogodbe. 
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Iz objektivnih razlogov, lahko naročnik zamenja svojega predstavnika in o tem obvesti skrbnika 

najkasneje v roku treh (3) dni po zamenjavi predstavnika. 

 

8. člen 

(trajanje pogodbe) 

 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do 30. septembra 2028. 

 

9. člen 

(vrednost pogodbe) 

 

Skrbnik za vzdrževanje novega kala ni upravičen do povračila stroškov za vzdrževanje.  

 

10. člen 

(kontaktni osebi pogodbenih strank) 

 

Kontaktna oseba Občine Pivka je Tadej Kogovšek: tadej.kogovsek@pivka.si, tel. št. 040 868 233. 

 

Kontaktna oseba skrbnika je:  ____________________________________ . 

 

11. člen 

(razlogi za prekinitev pogodbe) 

 

Če ena od pogodbenih strank ne izpolni svojih obveznosti, določenih s to pogodbo in ni določeno kako 

drugače, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe s 30-dnevnim 

odpovednim rokom. V primeru, da skrbnik ne izvaja pogodbe v skladu z obveznostmi iz 4. člena te 

pogodbe, ima naročnik pravico do enostranske prekinitve pogodbe brez pogodbenega roka. 

 

V primeru, da v času trajanja te pogodbe pride do smrti skrbnika, se pogodbeno razmerje lahko 

nadaljuje z dediči izvajalca, če obstaja interes na obeh straneh, v nasprotnem primeru razmerje 

preneha z dnem smrti skrbnika. 

 

12. člen 

(protikorupcijska klavzula) 

 

Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je ta pogodba nična, če bi pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun 

druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja – 

naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist: 

- za pridobitev posla, 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja, 

naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
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organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja – naročnika, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 

13. člen 

(reševanje sporov) 

 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazum ne bo 

možen, bo o sporu odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče v Postojni. 

 

14. člen 

(veljavnost in izvodi pogodbe) 

 

Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme en (1) izvod skrbnik, dva (2) 

izvoda pa prejme naročnik. 

 

 

Št. pogodbe: 

 

 

 

 

Skrbnik: 

________________________ 

 

Datum: 

________________________ 

Občina Pivka; 

župan, Robert Smrdelj: 

 

________________________ 

 

Datum: 

________________________ 

 


