
TAKSI RONDO d.o.o.  
Kamniška ulica 25 
1000 Ljubljana 
Matična številka: 357064900 
ID št. za DDV: SI33517614 
poslovni račun: SI 0205 3025 8015 434 
ki ga zastopa direktor ________________ 
(v nadaljevanju besedila:  prevoznik) 
 
In 
________________ 
________________  
________________  
Matična številka: ______________  
ID številka za DDV: _____________  
Davčni zavezanec:  NE/DA   
Telefon: ____________________________   

Poslovni račun: ____________________  

 
ki ga zastopa direktor: ________________  
 
(v nadaljevanju besedila: naročnik) 
 
 
skleneta 
 
 
 

POGODBO O TAXI PREVOZU OSEB IN BLAGA št. ___/____ 
 

1. člen 
Predmet te pogodbe so taxi prevozi oseb in blaga, ki jih prevoznik opravlja v skladu z vsakokratnimi 
naročnikovimi naročili. 
 

2. člen 
Prevoznik se obvezuje, da bo: 

- na željo naročnika organiziral prevoz oseb in prtljage ob željenem času iz odhodnega do 
namembnega kraja 

- na željo naročnika prevzemal in dostavljal pošiljke na željene lokacije 
- naročniku nudil prevoze potnikov po celi Sloveniji in tujini 
- naročniku nudil prevzem in dostavo pošiljk po celi Sloveniji in tujini 

Naročnik se obvezuje, da bo v primeru posebnih naročil ali želja (vožnje v tujino, želja po določenem 
avtomobilu) naročal taxi prevoze vsaj en dan prej. 
 
 
 
 



3. člen 
Prevoznik bo naročniku svoje storitve zaračunal v skladu s svojim veljavnim cenikom. 
 
Trenutno veljavne cene za osebno vozilo so: 

- štartnina:   1,00 € 
- 1 KM:   0,84 € 
- 1 čakalna ura:   15,90 €/h 
-  

Cena vsebuje DDV. (DDV za taksi storitve znaša 9,5 %)  
 
Za daljše relacije cena kilometra in čakalne ure po dogovoru.  
 

 
4. člen 

 
Prevoznik bo do osmega dne v mesecu izdal račun za opravljene storitve preteklega obračunskega 
enomesečnega obdobja, na katerem bo specifikacija opravljenih prevozov (datum, relacija, priimek 
potnika in cena). 
Prevoznik se mora pri izstavitvi računov sklicevati na številko pogodbe. Račun je naročnik dolžan 
potrditi ali zavrniti najkasneje 10. dan od prejema računa. 
 
Naročnik se obvezuje, da bo vse prevoznikove račune poravnal v roku 30 dni od prejema računa na 
transakcijski račun SI 0205 3025 8015 434, odprt pri NLB, Ljubljana. 
 
 

5. člen 
Prevoznik si pridržuje pravico, da bo ob povečani rasti življenjskih stroškov podražil svoje storitve in 
vsaj 15 (petnajst) dni prej o tem obvestil naročnika. 
 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-NPB3) 
postavlja zahtevo 
55. člen: Prepoved valorizacije denarnih obveznosti v pogodbah, ki jih za obdobje do enega leta 
sklepajo pravne osebe javnega sektorja po ZJF: 

- Denarne obveznosti v pogodbah, ki jih za obdobje do vključno enega leta sklepajo 
neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna in občinskih proračunov ter javni 
gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj je država ali občina, morajo biti 
izražene v nominalnem znesku brez valorizacijske klavzule. 

 
 

6. člen 
Naročnik bo storitev naročal po telefonu na številke 080 900 900, 070 900 900, 040 970 970 in   
041 970 970 ali na e-mail: info@taxi-rondo.si. 
 
Kontaktna oseba naročnika je ________________, telefon __________________; kontaktna oseba 
izvajalca je _____________, telefon ___________. 
 

mailto:info@taxi-rondo.si


Naročnik in izvajalec potrjujeta in soglašata, da je predmetna pogodba v skladu s prvim odstavkom 
14. člena ZIntPK nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika 
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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika ali izvajalcu ali 
njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.  
 

7. člen 
Pogodba je veljavna od dneva, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank 
in velja do preklica. 
 
 

8. člen 
Te pogodbe ni mogoče dopolnjevati ali spreminjati brez predhodnega pisnega soglasja obeh 
pogodbenih strank. 
Če katera od pogodbenih strank ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe, lahko druga pogodbena 
stranka odstopi od pogodbe. Odpovedni rok je 1 mesec od pisnega predloga pogodbene stranke. 
 
 

9. člen 
Pogodba je sestavljena v dveh originalnih izvodih, vsaka pogodbena stranka pa dobi en izvod. 
 
 

10. člen 
V primeru spora med pogodbenimi strankami v zvezi s to pogodbo, ki ga pogodbeni stranki ne 
moreta rešiti sporazumno je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, dne _____________                                                                                            
 
NAROČNIK:                                                                                  PREVOZNIK: 
 

__________________                                                                                                        Taksi Rondo d.o.o. 
                                                                                                                        
                                                                            


