
NAROČNIK: Zavod za Šport Škofja Loka, Podlubnik 1 c, 4220 Škofja Loka,  

ki ga zastopa direktor Igor Draksler 

Davčna številka: 18947271  

Matična št.: 5883318000 

 

in 

 

IZVAJALEC: Naziv, naslov: ___________________ 

ki ga zastopa zakoniti/a zastopnik/ca ___________________ 

Identifikacijska številka za DDV __________________ 

Matična številka: _____________________ 

 

dogovorita in skleneta naslednjo 

 

POGODBO 

STORITVE UPRAVNIKA MESTNEGA DRSALIŠČA 

ŠT. _____________ 

 

Uvodne ugotovitve 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran skladno z drugim odstavkom 21. 

člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) na podlagi t.i. evidenčnega postopka za 

izvajanje storitve upravitelja mestnega drsališča na Trgu pod gradom na podlagi ponudbe z dne 

________________, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del. 

 

Predmet pogodbe 

2. člen 

Predmet te pogodbe je izvedba naslednjih storitev: 

- zagotavljanje obratovanja drsališča 

- upravljanje in vzdrževanje drsališča 

- izvajanje storitve izposoje drsalk in čelad 

- skrb za varnost ob in na drsališču 

- izvajanje dodatnega spremljevalnega programa na drsališču 

- nudenje dodatne gostinske ponudbe obiskovalcem drsališča 



 

Pravice in obveznosti pogodbenih strank 

3. člen 

Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta 

ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

 

4. člen 

Obveznosti na strani izvajalca so: 

4.1.  Upravljanje in vzdrževanje drsališča: 

- upravljanje  in  vzdrževanje  drsališča ter izvedbo  programa  na  drsališču; 

- v  času  obratovanja  drsališča  skrb  za  varnost,  red  in  čistočo  na  in  ob  drsališču;  

- skrb za odstranjevanje odpadkov in drugih smeti na in ob drsališču; 

- skrb za ustrezno osvetlitev drsališča v večernem času; 

- zagotovitev ustrezno usposobljenega osebja za obratovanje in dnevno oskrbo drsališča 

(izposoja drsalk in čelad, čiščenje ledu in snega ter odvoz, dnevno vzdrževanje drsališča, 

varnost na in ob drsališču), 

- zagotavljanje brezplačnega drsanja občanom Občine Škofja Loka v dogovorjenem 

obratovalnem času, 

- vodenje evidence uporabe drsališča (število drsalcev po posameznih dnevih) in evidenco 

izposoje drsalk (po dnevih). 

 

4.2.  Obratovanje drsališča: 

- od 2. 12. 2021 do vključno 16. 1. 2022, od 19.00 do 20.00;  

- ob sobotah in nedeljah od 9.00 do 20.00; 

- 24. 12. 2021 od 14.00 do 19.00; 

- Brezplačno drsanje za občane bo omogočeno od 15.00 do 20.00 oz. v skrajšanjem 

obratovalnem času od 14.00 do 19.00; 

- v dopoldanskem času in po 20. uri se lahko oddaja/trži drsališče zaključenim skupinam. 

- Drsališče v primeru slabega vremena (temperature nad 8 stopinj Celzija, dež ali sneg) ne bo 

obratovalo. 

- Drsališče se v primeru padavin v času obratovanja drsališča zaradi zagotavljanja varnosti 

zapre. 

- Drsališče je zaprto v času vzdrževanja ledene površine. 

 

4.3.  Izposoja drsalk in čelad: 

- zagotavljanje izposoje drsalk in čelad v ustreznem prostoru (izposojevalnici drsalk); 

- zagotavljanje osebja za izposojo drsalk in čelad v dogovorjenem obratovalnem času 

- zagotovitev prostora za pripravo drsalcev 

- izposoja drsalk po ceni 2€/os/uro 

- izposojo čelad po ceni 2€/uro 

- izposoja drsalnih pripomočkov po ceni 5 €/uro 

- vzdrževanje drsalk, 



4.4.  Varnost: 

- ustrezno  sprotno  čiščenje  in  vzdrževanje  ledene  površine, zagotovitev  ustrezne  trdote  

ledu  in zagotovitev varnega drsanja. Naročnik si pridržuje pravico kontrole kvalitete ledu. V 

primeru, da se ugotovi, da kvaliteta ledu za varno drsanje v treh zaporednih dneh ni 

primerna, ima naročnik pravico prekinitve pogodbenega razmerja. 

- opozorilne table (Drsanje na lastno odgovornost) in ostalo potrebno infrastrukturo v skladu s 

predpisi za obratovanje drsališča, 

- izvajanje vseh veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19 v skladu z 

veljavnimi odloki Vlade RS; 

- varovanje v času, ko drsališče ne obratuje. 

 

4.5.  Program: 

- zagotovitev opreme  za  izvajanje in izvajanje mehanske  glasbe  ter  razsvetljave v večernem 

času;  

- krije stroške organizacijam za zaščito avtorskih pravic (SAZAS, IPF ipd.); 

- priprava in izvedba spremljevalnega programa ob odprtju drsališča, v soboto 30. 11. 2019, ob 

18.30; 

- 1x tedensko zagotovi spremljevalni program na drsališču. Terminski spored dogodkov je 

priloga pogodbe. 

- prijavo prireditev pristojnim organom, kot organizator prireditev; 

- poskrbi za dodatno okrasitev objektov ob drsališču z namenom ustvarjanja prazničnega 

vzdušja ob drsališču (okrasitev s svetlobnimi verigami). 

- Izvajalec ima pravico izvajati dodatni spremljevalni program na in ob drsališču. 

 

 

4.6. Dodatna gostinska ponudba: 

- Zagotovitev dodatne gostinske ponudbe ves čas trajanja obratovanja drsališča; 

- postavitev ustreznih lesenih objektov za pripravo in strežbo hrane in pijače; 

- zagotovitev ponudbe pijače: tople brezalkoholne napitke, kuhano vino in druge tople zimske 

napitke; 

- zagotovitev ponudbe hrane: tematsko/decembrsko ponudbo jedi (predlog ponudbe je del 

ponudbe); 

- mize, klopi ali stole in grelce; 

 

4.7. Oglaševanje: 

Izvajalec je dolžan promovirati Mestno drsališče na družbenih omrežjih in preko drugih kanalov, pri 

čemer mora kot financerja navajati Občino Škofja Loka in Zavod za šport Škofja Loka. 

Izvajalec na podlagi dogovora z naročnikom in ustrezne pogodbe o pogojih reklamiranja lahko pridobi 

sponzorja ali donatorja, ki ga ima namen oglaševati na infrastrukturi mobilnega drsališča (ograda ali 

gostinski objekt). V tem primeru se izvajalec zaveže tudi, da bo na podlagi dodatnega dogovora z 

naročnikom del sponzorskih sredstev namenil pokritju stroškov delovanja drsališča. 

 

4.8. Poročilo o izvajanju programa in izposoji drsalk po zaključku naročila: 

Izvajalec bo po zaključku projekta naročniku v roku 15 dni oddal pisno poročilo: 



- finančno in vsebinsko poročilo s predlogi izboljšav;   

- poročilo o številu izposoje drsalk in prihodkih iz tega naslova; 

- poročilo o ocenjenem številu obiskovalcev in obiskovalk na posamezni dan obratovanja 

drsališča; 

- o vrsti in številu izvedenih spremljevalnih programov. 

 

5. člen 

Izvajalec se obvezuje: 

- storitve izvesti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi predpisi in pravili stroke; 

- sodelovati z naročnikom ter upoštevati njegova navodila; 

- naročniku omogočati ustrezno spremljanje in nadzor pri preverjanju obsega realizacije 

pogodbenih obveznosti; 

- pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe in zaupnost vseh drugih 

strokovnih informacij varovati kot poslovno skrivnost naročnika in njegovih morebitnih 

partnerjev tudi po izteku te pogodbe; 

- tekoče obveščati naročnika o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem 

pogodbenih obveznosti; 

- da bo vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri ali v zvezi z izvajanjem storitev po tej 

pogodbi, varoval in ravnal z njimi v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varstva 

osebnih podatkov, podatkov ne bo pod nobenim pogojem zlorabil in jih uporabil v namene, 

ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi naročniku ali posameznikom lahko kakorkoli 

škodovali, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam; 

- na vseh dokumentih in publikacijah, ki so dostopne javnosti, ter komunikacijah z javnostjo v 

zvezi z izvajanjem storitev v skladu s to pogodbo, omenjati Občino Škofja Loka in Zavoda za 

šport Škofja Loka ter objaviti njena grb ali logotip, enako velja za objave v zvezi z izvajanjem 

storitev po tej pogodbi na lastni spletni strani; 

- kot prilogo k poročilom priložiti dokazila o opravljenih storitvah.  

 

6. člen 

Obveznosti na strani naročnika so: 

- zagotovitev ustrezne vodoravne površino za postavitev drsališča in agregata; 

- postavitev drsališča in prvo pripravo ledene ploskve najkasneje do 3. 12. 2021, servisiranje 

drsališča za čas postavitve, ustrezni agregat  za  potrebe  funkcioniranja  drsališča,  

demontažo  drsališča;  

- zagotovitev osnovnega izobraževanja za upravljanje z drsališčem in opremo; 

- zagotovi potrebno infrastrukturo za priklop na obstoječe elektro omrežje in nosi strošek 

porabe električne energije. Stroške elektrike naročnik krije izključno za napravo in 

vzdrževanje ledene površine in ne za potrebe zagotavljanja dodatne ponudbe ob drsališču; 

- zagotovi potrebno infrastrukturo za priklop na obstoječe vodovodno omrežje in nosi strošek 

porabe. Stroške vode naročnik krije izključno za napravo in vzdrževanje ledene površine in ne 

za potrebe zagotavljanja dodatne ponudbe ob drsališču.; 

- zagotovi ustrezno ograjo drsališča primerno za mestno drsališče, postavitev in demontažo; 

- poskrbi za ustrezno zavarovanje opreme (zavarovanje za primer namerno povzročeno škodo 

ali uničenje, poškodovanje ter krajo delov, celote); 



- poskrbi za zavarovanje za uporabnike drsališča; 

- priskrbi dva strokovna delavca za izvedbo priklopa za zagon in na koncu demontažo drsališča; 

- po zaključku obratovanja poskrbi za odstranitev objekta drsališča v celoti in vzpostavi 

zemljišče v prvotno stanje in sicer najpozneje v 8 dneh po pogodbeno dogovorjenem času 

obratovanja drsališča; 

- priskrbi drsalke za izposojo, najmanj 100 parov različnih številk in otroške čelade za izposojo, 

40 kosov;  

- priskrbi dva drsalna pripomočka za pomoč pri drsanju;   

- zagotovitev pohodnih podlag za dostop do drsališča (7x2 m). 

Če naročnik zaradi višje sile (dež, sneg ali temperature nad 8 stopinj Celzija) do določenega roka ne 

uspe zagotoviti postavitve drsališča, se pogodbeni stranki z aneksom dogovorita o pričetku 

obratovanja drsališča. 

 

7. člen 

Naročnik se obvezuje: 

- sodelovati z izvajalcem, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v 

skladu z razpisno dokumentacijo; 

- izvajalca tekoče obveščati o vseh bistvenih spremembah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo 

storitev; 

- da bo vse osebne podatke in poslovno skrivnost izvajalca, s katerimi se bo seznanil pri ali v 

zvezi z izvajanjem storitev po tej pogodbi, varoval in ravnal z njimi v skladu z veljavnimi 

predpisi, ki urejajo področje varstva podatkov. Podatkov ne bo pod nobenim pogojem 

zlorabil in jih uporabil v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi izvajalcu ali 

posameznikom lahko kakorkoli škodovali, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim 

osebam. 

 

Pogodbena vrednost 

8. člen 

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da vsak nosi svoj del stroškov za vzpostavitev mestnega drsališča 

v Škofji Loki ter za upravljanje in zagotavljanje dodatne ponudbe in programa. Stroški vzpostavitve 

infrastrukture (drsališče, agregat, električni in vodovodni priključek) bremenijo naročnika; stroški 

upravljanja, vzdrževanja, postavitve dodatnih objektov, izvajanja spremljevalnega programa ter 

zagotavljanja varnosti na in ob drsališču bremenijo izvajalca.  

Naročnik ni dolžan izvajalcu povrniti stroškov, ki bi nastali iz naslova nepoznavanja pogojev dela. 

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen izhodišči za izvajanje te pogodbe in se v naprej odpoveduje 

vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne (tudi 

razpisne) dokumentacije, ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne 

stroške, ne da bi zaradi tega trpel kakšen rok pri izvajanju te pogodbe, na način, ki ga bo predhodno 

uskladil z naročnikom. 

 

 



Odstop od pogodbe in pogodbene kazni 

9. člen 

V primeru, da izvajalec pogodbenih storitev ne izvaja skladno z določili pogodbe, ga naročnik pisno po 

e-pošti obvesti o kršitvi in določil rok za odpravo kršitev. V primeru, da te v določenem roku ne bodo 

odpravljene, ima naročnik pravico prekiniti pogodbo z izvajalcem in mu naložiti povračilo stroškov. 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če izvajalec: 

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika 

- ne upošteva navodil naročnika niti po pisnem opozorilu 

- namerno poškoduje opremo 

 

Pogodbene kazni: 

- V primeru, da se ugotovi, da kvaliteta ledu za varno drsanje v ustreznih vremenskih pogojih 

(brez dežja, snega, temperatura pod 8 stopinj Celzija) v treh zaporednih dneh ni primerna, 

ima naročnik pravico prekinitve pogodbenega razmerja. Višina povračila stroška za vsak dan 

neobratovanja drsališča, ki ni posledica neugodnih vremenskih vplivov, znaša 50 €.  

- V primeru, da naročnik ugotovi, da izvajalec ni izvedel v pogodbi dogovorjenih spremljevalnih 

programov na drsališču, kar ni posledica neugodnih vremenskih vplivov ali druge višje sile, 

ima naročnik pravico do povračila stroška v višini 50 €. 

- V primeru, da v času obratovanja drsališča, kot je določeno v tej pogodbi, izvajalec ne 

zagotavlja dodatne gostinske ponudbe, ima naročnik pravico prekinitve pogodbenega 

razmerja. Za vsak dan, ko dodatna gostinska ponudba ni zagotovljena ves čas v času 

obratovanja drsališča, ima naročnik pravico do povračila stroška v višini 50 €. 

- V primeru, da izvajalec poškoduje opremo, ki jo zagotovi naročnik, ali namenoma ali zaradi 

malomarnosti ne prepreči poškodovanja opreme, naročniku povrne stroške popravila 

opreme oziroma stroške, ki bi jih od naročnika zahteval lastnik drsališča ali druge opreme. 

Pogodbene kazni se izvajalcu ne zaračunavajo kadar so razlogi za neobratovanje zunanji ali višja sila. 

 

Predstavniki po pogodbi 

10. člen 

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Igor Draksler, tel. 041 714 366, e-pošta igor.draksler@zsport-

skloka.si 

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je_____________, tel. ___________, e-pošta _______________  

 

Protikorupcijska klavzula 

11. člen 

Če se ugotovi, da je kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika oziroma 

drugega organa ali organizacije javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla, 



- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, 

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, 

je pogodba nična. 

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega 

člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 

domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega 

člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

Končne določbe 

12. člen 

O vprašanjih, ki niso podrobneje urejena s to pogodbo, se pogodbeni stranki dogovorita naknadno v 

obliki pisnih aneksov. 

 

13. člen 

Vsa morebitna nerešena vprašanja v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali 

sporazumno, v primeru spora pa je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.  

 

14. člen 

Pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) mesecev in sicer od 30. 11. 2019 do 30. 1. 2020. Pogodba je 

sklenjena z dnem podpisa, uporablja pa se od 30. 11. 2019. 

 

15. člen 

Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva (2) izvoda, 

izvajalec pa enega (1).  

 

 

V Škofji Loki,  dne ______________   V __________________, dne_____________ 

Naročnik:      Izvajalec: 


