
Pogodba o izvajanju žagarskih storitev z enoosebno mobilno žago  

 

ki jo sklepata 

DAJK, razrez hlodovine, posredništvo in svetovanje, Dejan Klančar s.p., Šolska ulica 1, 3215 Loče  

(v nadaljevanju izvajalec) 

 

in 

 

________________________________ 

(v nadaljevanju naročnik) 

 

1. člen 

Naročnik in izvajalec soglašata, da se volumen lesa (kubatura lesa) izračuna na osnovi dolžine hloda in 

povprečnega srednjega premera hloda.  

2. člen 

Dostava in nastavitev žage na lokacijo naročnika se plača po veljavnem ceniku, ki je Priloga 1 te 

pogodbe. Če je na lokaciji naročnika, na kraju samem, žago potrebno premakniti, se plača pribitek po 

veljavnem ceniku (Priloga 1). 

3. člen 

V primeru, da je hlodovina umazana ali vsebuje tuje snovi (kamenje, pesek, kovine, itd.), kar povzroči 

uničenje rezila (žagalni list), nosi strošek novega rezila naročnik. Menjava rezila se obračuna po 

veljavnem ceniku (Priloga 1).  

4. člen 

Izvajalec bo prišel na lokacijo naročnika ob predhodno dogovorjeni uri.  Naročnik soglaša, da bo za 

pomoč pri nakladanju in prekladanju lesa zagotovil minimalno 1 pomočnika.  

V kolikor naročnik pomočnika ne bo mogel zagotoviti, mora o tem obvestiti izvajalca najmanj 48 ur 

pred pričetkom razreza.   

5. člen 

Stranki soglašata, da je upravljanje z žago in rezanje hlodovine lahko nevarno. Naročnik je odgovoren 

za ravnanje pomočnika in opazovalcev ter se strinja, da izvajalec del ni odgovoren za kakršnokoli škodo, 

ki izhaja iz delovanja žage ali ravnanje s hlodovino in lesom.  

Naročnikova naloga in dolžnost je, da iz delovnega območja odstrani otroke in ostale opazovalce ter 

druga živa bitja (domače živali). 

 



6. člen 

Naročnik zagotavlja, da je lastnik hlodov in da ima pooblastila za sklenitev te pogodbe v imenu vseh 

zainteresiranih strani.  

7. člen 

Naročnik in izvajalec soglašata, da se storitev plača po zaključku del z gotovino ali na TRR izvajalca št. 

SI56 6100 0001 2828 791 odprtega pri Delavski hranilnici. 

8. člen 

Ostale storitve se obračunajo po veljavnem ceniku iz Priloge 1 k pogodbi.  

9. člen 

Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v  Celju. 

10. člen 

Kupoprodajna pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en 

(1) izvod. 

 

 

Kraj in datum:  

 

Naročnik: Izvajalec: 
  
 DAJK, Dejan Klančar s.p. 
______________________ Dejan Klančar 

 


