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1. člen 
(ugotovitvene določbe) 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

• je prodajalec izvedel postopek javne prodaje odpadnih kovin z zbiranjem ponudb, 
• je bil kupec izbran kot najugodnejši ponudniki predmetne prodaje, 
• je končna ponudba kupca (v nadaljevanju ponudba) sestavni del tega okvirnega 

sporazuma, 
• cena(t.j. procent (%) Indexa BDSV sorta 2-8) podana v ponudbi je fiksna za celotno 

trajanje okvirnega sporazuma. 
 

 
2. člen 

(predmet sporazuma) 
 
Predmet okvirnega sporazuma je odkup odpadnih kovin v obdobju 36 mesecev od podpisa 
sporazuma. Kupec bo odpadne kovine prevzel na sedežu prodajalca. 
 
Vrsta in obseg odkupa, ki ga bo prodajalec izvedel z oddajo posamezne potrebe na podlagi 
tega okvirnega sporazuma, je odvisna od dejanskih potreb prodajalca. Za posamezno potrebo 
po prodaji odpadnih kovin, bosta stranki okvirnega sporazuma sklenili pogodbo.  
 
Prodajalec se ne zavezuje, da bo v obdobju trajanja tega sporazuma ponudil v odkup 
določene količine odpadnih kovin. Prodajalec bo po potrebi obvestil kupca o količini odpadnih 
kovin, ki jih prodaja, kupec pa bo moral prevzeti predmetne odpadne količine kovin po 
ceni(t.j. procent (%) Indexa BDSV sorta 2-8), ki jo je podal v ponudbi.  
 
Odpadne kovine po temu sporazumu so: 

- jekleno ločno podporje, 
- drobno železo, objemke, 
- cevi, 
- talni tiri, 
- verige, 
- tirnice, 
- mešano železo, 
- jeklena sidra/drobne komponente, 
- veznice/odrezki, 
- reduktorji. 
- kabli, 
- transporterji, 
- sekcije, 
- žlebovi, 
- oprema (GPK,….) 

 
Cena(t.j. procent (%) Indexa BDSV) podana v ponudbi velja za vse odpadne kovine navedene 
v prejšnjem odstavku, razen za kable. 
 
 

3. člen 
(vrednost sporazuma) 

 
Ocenjena vrednost za posamezno leto bo definirana s podpisom pogodb za predmetno leto 
oz. za predmetni posel. 
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Predvidena količina odpadnih kovin lahko znatno niha zaradi sprememb okoliščin, ki jih kupec 
ne more predvideti. 
 
 
 
 

4. člen 
(rok prevzema odpadnih kovin) 

 
Rok za prevzem/odvoz odpadnih kovin bo definiran v pogodbi za predmetno potrebo. 
 
V primeru, da kupec po svoji krivdi prekorači rok prevzema/odvoza odpadnih kovin, ki bo 
določen v pogodbi za posamezno potrebo, mu prodajalec lahko zaračuna kazen v višini 0,2 % 
za vsak dan zamude, vendar ne več kot 5 % vrednosti pogodbene vrednosti.  
 
 

5. člen 
(rok plačila) 

 
Stranki sporazuma se sporazumeta, da bo kupec poravnal obveznosti za prevzete količine 
odpadnih kovin na račun prodajalca najkasneje v ________ dneh od dneva prejema pravilno 
izstavljenega računa.  
 
 

6. člen 
(zavezanost prodajalca) 

 
Prodajalec se zavezuje, da bo vse odpadne kovine (t.j. odpaden kovine naštete v 2. členu 
tega sporazuma), ki jih bo pridelal v obdobju izvajanja tega sporazuma in jih bo nameraval 
prodati, ponudil v odkup kupcu. 
 

7. člen 
(zavezanost kupca) 

 
Kupec jamči, da bo tekom trajanja tega sporazuma, odkupil vse ponujene količine odpadnih 
kovin, navedenih v 2. členu tega sporazuma, po ceni iz ponudbe.  
 
 
 
 

8. člen 
(predstavnika strank sporazuma) 

 
Predstavnika strank za izvedbo sporazuma sta: 
 

• predstavnik prodajalca: ________________ 
     ________________ 

 
• predstavnik kupca:  ________________ 
     ________________ 
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9. člen 
(prevzem blaga) 

 
Kupec bo odpadne kovine prevzel na zunanjem skladišču prodajalca (Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje), oz. na deponiji odpadnih materialov znotraj varovanega območja. 
 
Vse odpadne kovine bodo stehtane in pripravljene za prodajo/prevzem. Med ocenjeno in 
dejansko količino odpadnih kovin lahko vseeno pride do odstopanj. Dovoljeno odstopanje 
med pogodbeno opredeljeno količino in dejansko prodano/prevzeto količino odpadnih kovin 
je ± 10 % od pogodbene količine. 
 
 

10. člen 
(garancija za plačilo) 

 
Kupec se zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe za posamezno potrebo, predal prodajalcu 
izvršnico za zavarovanje svojih plačil po predmetni pogodbi, in sicer v višini ocenjene 
vrednosti navedene v pogodbi za predmetno potrebo.  
 
Prodajalec lahko uveljavi izvršnico, če katerikoli račun (izdan na podlagi predmetne pogodbe) 
ne bo plačan v pogodbenem roku iz 5. člena tega sporazuma. 
 

11. člen 
(pridržek lastninske pravice) 

 
Blago, ki ga prodajalec dobavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, 
vključno z vsemi spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga 
je prodajalec izročil kupcu, do celotnega plačila obveznosti kupca. Kupcu je prepovedana 
prodaja, predelava ali vsakršno razpolaganje z blagom, ki je predmet pridržka lastninske 
pravice. Pridržek lastninske pravice velja tudi za blago, ki ga je kupec že predelal. 
 
Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse dobavljeno blago do celotne izpolnitve odprtih 
terjatev, ki izhajajo iz vseh skupnih medsebojnih pravnih poslov s kupcem. Kupec je dolžan 
izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito blaga s pridržkom lastninske pravice. Prepovedan 
je zaseg ali poravnava zavarovanja, ki vsebuje blago s pridržkom lastninske pravice, v korist 
tretjih oseb. 
 
V primeru zasega zaradi plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s pridržkom 
lastninske pravice s strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko pravico 
prodajalca in ga o tem takoj obvestiti. 
 
Prodaja bo izvedena po načelu videno – kupljeno, kupec ni upravičen kasnejšega 
uveljavljanja vidnih ali skritih napak ali drugih pomanjkljivosti. 
 
 
 

12. člen 
(kritna prodaja) 

 
V primeru, da kupec ne kupi odpadnih kovin navedenih v 2. členu tega sporazuma, oziroma 
jih ne prevzame v dogovorjenem roku(ki bo določen ob podpisu pogodbe za posamezno 
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potrebo), lahko prodajalec odpadne kovine proda na trgu, pri čemer je kupec obvezan 
prodajalcu povrniti razliko do dosežene cene (kritna prodaja), hkrati pa ima prodajalec tudi 
pravico do zaračunavanja manipulativnih stroškov v višini 5 % vrednosti predmetnih 
odpadnih kovin (t.j. odpadne kovine za katere se opravlja kritna prodaja). 
 
Določilo prejšnjega odstavka ne izključuje zaračunavanja pogodbene kazni in/ali odškodnine 
in/ali unovčitve izvršnice. 
 
 

13. člen 
(višja sila) 

 
Prodajalec ali kupec se bosta lahko oprostila odgovornosti, če bo kršitev dogovorjenih 
obveznosti posledica okoliščin, nastalih po prejeti pogodbi in jih ne prodajalec ne kupec ne 
bosta mogla preprečiti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti 
dobrega strokovnjaka in ne izvira iz področja delovanja poslovnih partnerjev. Pogodbena 
stranka, pri kateri bi nastopile okoliščine, ki bi jo oproščale odgovornosti iz prejšnjega 
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugo pogodbeno stranko ter te okoliščine dokazati.  
 
V času trajanja okoliščin višje sile trpi vsaka stranka svoje stroške. Če so okoliščine takšne, 
da otežujejo ali onemogočajo kupcu nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih obveznosti, se 
bosta prodajalec in kupec pisno dogovorila o nadaljevanju ali prekinitvi sporazuma. 
 
 

14. člen 
(urejanje razmerij in reševanje sporov) 

 
Stranke sporazuma se dogovorijo, da bodo za urejanje razmerij iz tega sporazuma, v kolikor 
niso drugače urejena, uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 in nasl.) 
oziroma zakon, ki ureja obligacijska razmerja. 
 
V primeru nasprotja med tem sporazumom, dokumentacijo v zvezi z prodajo odpadnih kovin 
in ponudbo, veljajo najprej določbe tega sporazuma, nato določbe ponudbe in nato določbe 
dokumentacije v zvezi z prodajo kovin, če ni v tem sporazumu izrecno navedeno drugače. 
 
Morebitne spore, izvirajoče iz tega sporazuma, bodo stranke reševale sporazumno. Če se 
same ne bodo mogle sporazumeti, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče po 
sedežu prodajalca, po pravu Republike Slovenije. 
 
 

15. člen 
(odstop od sporazuma) 

 
Kupec ima pravico odstopiti od sporazuma z 8 dnevnim rokom, če bo prodajalec kršil 
katerokoli določilo sporazuma in če obveznosti iz tega sporazuma ne bo izvrševal pravočasno 
in/ali kakovostno oziroma v skladu z določili sporazuma. Odstop od sporazuma velja od izteka 
8 dnevnega roka, ki teče od datuma izdaje pisnega obvestila o odstopu s strani prodajalca.  
 
V kolikor je z kršitvami pogodbenih določil prodajalcu nastala škoda, jo je ta upravičen 
uveljavljati v skladu z splošnimi pravili odškodninskega prava, kot jih določa zakonodaja RS. 
Prodajalec lahko brez obvez do kupca od sporazuma odstopi tudi v primeru, ko ugotovi, da 
so se okoliščine predmeta sporazuma tako spremenile, da ne potrebuje več tega predmeta 
okvirnega sporazuma. 
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16. člen 
(protikorupcijska klavzula) 

 
Če pri tem sporazumu kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku, 
posredniku ali podpisniku prodajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora 
nad izvajanjem obveznosti iz tega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim 
je prodajalcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, 
posredniku ali podpisniku sporazuma s strani prodajalca ali s strani druge stranke sporazuma, 
ali je takšna pridobitev omogočena drugi stranki, je ta sporazum ničen. 
 
 

17. člen 
(veljavnost sporazuma) 

 
Sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišejo zastopniki obeh strank sporazuma in velja 36 
mesecev. 
 
 

18. člen 
(ostale določbe) 

 
Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe 
sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, 
ki ga je želela doseči neveljavna določba. 
 
Sporazum je sestavljen v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme 
en izvod.  
 
 
 
 
 
Velenje, dne: 
 

__________, dne: 

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. 
 

_____________ 

Direktor Direktor 
Aleš LOGAR, mag. posl. ved ________________ 
  
  
 __________, dne: 

 
Generalni direktor  
dr. Janez ROŠER 

_____________ 

 Direktor 
 ________________ 
  
  
 __________, dne: 

 
 ____________ 
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 Direktor 

 


