
Vzorec pogodbe  
 
 
OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, 
ki jo zastopa župan Nejc Smole, 
identifikacijska številka za DDV SI20991517 
 
kot naročnik 
 
in 
 
________________________________________________________________________________ 
 
ki ga zastopa ____________________________________________________________________, 
 
identifikacijska številka za DDV ______________________________________________________ 
 
kot izvajalec 
 
skleneta naslednjo 
 
 
 

POGODBO 
za  izdelavo projektne dokumentacije PZI hišnih priključkov za odpadno kanalizacijo 

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

  
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 

- da je naročnik Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel 
postopek oddaje naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) za projektiranje hišnih priključkov 
za odpadno kanalizacijo, 

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil pod številko objave 
JN_____________ z dne_____________, 

- da je bil zgoraj navedeni izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji 
javnega naročila, št. ………………….. z dne ……………………, 

- da ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu na proračunskih postavki 
………………………………………………… 

 
 
II. PREDMET POGODBE 
 

  
 
Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije PZI hišnih priključkov za odpadno 
kanalizacijo. 
 



Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjima 
dokumentoma, ki sta kot prilogi sestavni del te pogodbe: 

- ponudba izvajalca št. ……….. z dne ………………, 
- razpisni pogoji naročnika št. ………………………. z dne……….. 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo upošteval zahteve naročnika, prostorskih aktov, pogojev dajalcev 
soglasij, veljavne zakonodaje ter veljavnih normativov in standardov, načela trajnosti gradnje, ravni 
okoljskih in podnebnih vplivov. 
 
 
III. VREDNOST POGODBENIH DEL 
 

  
 
Skupna vrednost pogodbenih del za 1100 hišnih priključkov za odpadno kanalizacijo je določena na 
podlagi ponudbe izvajalca št. ………………………… z dne ………………………. in znaša: 
 
 

Vrednost brez DDV 
 

 ………………………… EUR 

Davek na dodano vrednost (22%)  ………………………… EUR 
 

Vrednost z DDV 
 

………………………… EUR 

 
(z besedo: ………………………………………………………………………………………………… 00/100 EUR). 
 
Cena izdelave PZI za en hišni priključek za odpadno kanalizacijo znaša …………………………………EUR 
z DDV.  
 
 

  
 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi fiksna, nespremenljiva, ne glede na 
spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. 
 
V pogodbeno ceno so vključeni vsi stroški v zvezi z izvedbo pogodbenih del. Cena izdelave PZI za 
posamezni hišni priključek za odpadno kanalizacijo vključuje tudi: 

- izdelavo vseh korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije zaradi napak in pomanjkljivosti 
v projektni dokumentaciji ter neizvedljivosti projektne dokumentacije po utemeljenih 
zahtevah naročnika ali upravljalca kanalizacije JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, 

- 3 izvode PZI dokumentacije za vsak hišni priključek, 
- izvod PZI hišnega priključka v aktivni digitalni obliki (dwg) na USB ali CD mediju, lahko jih je 

več na enem mediju. 
 
Prav tako se izvajalec v okviru pogodbene cene iz 3. člena pogodbe zavezuje, da bo izvajal: 

- koordinacijo z naročnikom, 
- koordinacijo z občani, 
- sodelovanje z recenzenti, 
- predstavitve projekta in usklajevanje na kraju samem, 
- sodelovanje na morebitnih sestankih in sodelovanjih pri pridobivanju pogodb za služnost in 

odkup. 
 



Cena zajema vsakršno delo, ki ga ima izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe, ne glede na količino 
opravljenih ur dela. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da ima naročnik pravico zmanjšati obseg del, to je število hišnih 
priključkov, ter posledično sorazmerno zmanjšati skupno vrednost pogodbenih del navedeno v 3. 
členu pogodbe. 
 
 
IV. ROK ZA IZVEDBO IN NAČIN PLAČILA 
 

  
 
Izvajalec bo z izvedbo pogodbenih del začel takoj po sklenitvi pogodbe in jih končal najkasneje do 
30.5.2019.  
 
Izvajalec se zavezuje pogodbeno delo opravljati kontinuirano v celotnem pogodbenem roku, pri 
čemer se časovno in lokacijsko drži dinamiki izgradnje fekalne kanalizacije po projektu Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop, I. faza, v delu, ki se 
nanaša na Občino Medvode. 
 

  
 
Izvajalec lahko izstavi račun za posamezni PZI za hišni priključek po potrditvi PZI v skladu s 17. 
členom te pogodbe.   
 
Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni od njegovega prejema z navedbo razloga za zavrnitev. Če 
naročnik v roku 8 dni računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun 
potrjen. 
 

  
 
Plačilo za vsa dela in naloge izvajalca po tej pogodbi bo naročnik plačal na podlagi izstavljenih e-
računov v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS in sicer 30. dan od prejema računa na 
izvajalčev transakcijski račun številka ……………………………………………, odprt pri 
……………………………………… 
 
Kot dan plačila oziroma izpolnitve obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo 
organizaciji, pri kateri ima svoj poslovni račun. V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen 
do zakonskih zamudnih obresti. 
 
 

  
 
(Opomba: Določbe 8. člena veljajo samo v primeru, če izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci. 
V nasprotnem primeru se 8. člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo 
predmeta pogodbe.  
 
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 
naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru 
vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in 
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 



 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne 
dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca 
najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. 
 
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne 
glede na število podizvajalcev. 
 
 

  
 
(Opomba: Določbe 9. člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V 
nasprotnem primeru se 9. člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: 

 
Naziv podizvajalca  
Polni naslov  
Podizvajalec zahteva neposredno 
plačilo  DA / NE 

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca   
Matična številka podizvajalca  
Davčna številka podizvajalca  
Transakcijski račun podizvajalca  
Del javnega naročila, ki se oddaja v 
podizvajanje (vrsta/opis del)  

Količina/Delež (%) v podizvajanju  
Vrednost del   
 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 
94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti 
izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne 
ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo 
postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni 
v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev 
podizvajalcev. 
 
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne 
glede na število podizvajalcev. 
 
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 
naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, 
tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 
 
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj 
obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog 



za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na 
nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 
naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi 
novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva 
neposrednega plačila 
 
Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od 
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo 
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, ki je neposredno 
povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, 
naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega 
odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno 
plačilo/ 
 
Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu 
s 94. členom ZJN-3:  

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno 
plačuje podizvajalcu, 

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca  

 
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na 
podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi 
neposredno na račun podizvajalca ali  

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s 
konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki jih 
obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega 
računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o 
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10). 

 
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do 
višine tako plačanega zneska podizvajalcu. 
 
Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
 
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- pogodbeno delo opravil na podlagi prejete dokumentacije s strani naročnika, ogleda 
dejanskega stanja ter v sodelovanju z izvajalcem javne kanalizacije in njegovim terminskim 
planom;  

- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi 
predpisi in pravili stroke; 

- da bo naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova 
navodila pri posameznih vprašanjih; 



- da bo naročniku tolmačil vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev; 
- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih 

obveznosti; 
- da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenim med pogodbenima strankama, izvršil 

dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in 
obseg pogodbe pomanjkljiva; 

- da bo na svoje stroške uskladil projektno dokumentacijo v skladu z zahtevami upravljalca 
kanalizacijskega sistema JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Ljubljana in zahtevami 
naročnika; 

- da bo pridobil pisno soglasje naročnika o ustreznosti projektne dokumentacije; 
- da bo pridobil vsa potrebna soglasja s strani JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Ljubljana. 

 
Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, informacije, znanja in rešitve ter vse osebne podatke v 
skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo 
pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme 
uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati. 
 
Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če 
se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je 
naročnik utrpel zaradi razkritja. 

 
 

VI. PROJEKTANTSKA ODGOVORNOST 
 

11. člen 
 
Izvajalec mora imeti zavarovano projektantsko odgovornost. Predmet tega zavarovanja so 
odškodninski zahtevki, postavljeni zavarovancu s strani naročnika ali tretjih oseb za škodo zaradi 
napake v tehnično računskih osnovah, izračunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehnični izdelavi 
projektne dokumentacije, če ima napaka za posledico poškodovanje ali uničenje objekta, ki se izvaja 
po projektu, ki je predmet tega razpisa. Za objekte se štejejo tako gradbeni objekti kot tudi strojna, 
električna in druga oprema. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora kriti tudi čisto 
premoženjsko škodo, ki bi nastala naročniku zaradi funkcionalno neprimernega objekta ali inštalacij, 
kot posledica neupoštevanja zakonskih oz. predpisanih standardov. Pri tem morajo biti kriti 
naročnikovi stroški v zvezi z rušenjem nefunkcionalnega dela objekta, nabavo ustreznega materiala 
in ponovno izgradnjo nefunkcionalnega dela objekta. 
 
Letna zavarovalna vsota ne sme biti nižja od _______ EUR, letni agregat ne sme biti nižji od 
________ EUR, območje zavarovalnega kritja mora biti Republika Slovenija ter število let garancije: 
5 (pet). 
 
V primeru, da bo zavarovalna polica za zavarovanje projektantske odgovornosti vsebovala odbitno 
franšizo, bo izvajalec pri vsakem škodnem dogodku naročniku povrnil znesek odbitne franšize. 
 
 
VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
12. člen 

Naročnik ima naslednje obveznosti: 
 

- izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za prevzem dela, 
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko 

zadovoljstvo, 
- tekoče spremljati in nadzirati projektiranje in po potrebi potrjeval projektne rešitve, 



- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvršitev prevzetih storitev.  

 
 
VIII. KONTAKTNE OSEBE 
 

  
 
Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za 
naročnika opravljal skrbnik pogodbe …………………………………………………….,  
Skrbnik pogodbe izvajalca je ……………………………………………….., tel………………………….., e-
mail:…………………………………………………………….. 
 
 
IX. POGODBENA KAZEN 
 

  
 
V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre 
za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen. Za vsak dan zamude je naročnik 
upravičen zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od celotne vrednosti z DDV. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do 
pogodbene kazni, če je prevzel storitev potem, ko je izvajalec z njeno izvedbo zamujal. 
 
Če izvajalec zamuja z izvedbo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila 
pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri 
tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev 
dejanske škode ali razdre pogodbo. 
 
Skupni znesek pogodbenih kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene 
vrednosti del z DDV. 
 
Pogodbena kazen ali kritje nadomestne storitve se obračuna pri izdanem računu. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode 
naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
 
X. FINANČNO ZAVAROVANJE  

  
 
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za 
veljavnost te pogodbe, 5 bianco menic z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v 
nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in 
sicer v višini 10 % (desetih odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki jo bo naročnik 
unovčil v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil pravočasno in kvalitetno, 
to je s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 
 
Trajanje finančnega zavarovanja mora veljati še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje 
pogodbenih del. 
  



Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost 
pogodbe. Če izvajalec v roku, navedenem v prejšnjem odstavku tega člena, ne predloži finančnega 
zavarovanja, se šteje, da pogodba ni veljavna.  
 

  
 
Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih: 

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni 
kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 
in ponudbeno dokumentacijo; 

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, 
- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, 
- naročnik med izvajanjem pogodbenih obveznosti ugotovi, da dela dejansko izvaja 

subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar 
ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); 

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, 
- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, 

zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, 
- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, 
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe, 
- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj; 
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov. 

 
Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, 
da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je 
predložil v izplačilo.  
 
XI. PREVZEM DEL 
 

  
 
Ob prevzemu izdelane dokumentacije je naročnik dolžan pregledati izdelano dokumentacijo (glede 
na zahtevan obseg del) po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik (potrdilo) o 
prevzemu in se morajo odpraviti v določenem roku. 
 
Po odpravi morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti se ponovno pregleda izdelano dokumentacijo in 
izvrši prevzem ter opravi obračun. 
 
Izvajalec del je, ne glede na to, da je investitor prevzel izdelano dokumentacijo, dolžan brezplačno 
odpraviti tudi kasneje ugotovljene pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji.  
 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške opraviti spremembe in popravke projektne in ostale 
dokumentacije, če se ugotovi pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji. Spremembe in popravke 
projektne in ostale dokumentacije mora izvajalec del opraviti v rokih (ne krajših od dveh delovnih 
dni), ki jih zahteva naročnik.  
 
V nasprotnem primeru ima naročnik pravico do povrnitve vseh stroškov in izpada prihodkov, ki bi jih 
zaradi zamude utrpel naročnik. 
 
Če izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti v roku, ki ga bo določil naročnik,  
ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca. 
 
 
 



XII. LASTNIŠTVO DOKUMENTACIJE 
 

  
 
Izvajalec jamči, da so vsi materiali in gradiva, izdelani za naročnika na podlagi te pogodbe, njegovo 
lastno avtorsko delo, prosto kakršnihkoli avtorskih pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva posreduje 
naročnik. Izvajalec prevzema popolno odškodninsko odgovornost zaradi škode, ki bi naročniku 
nastala zaradi avtorskih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej pogodbi. 
 
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec na podlagi te pogodbe, preide v celoti v last naročnika in jo 
izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.  
 
Izvajalec je dolžan hraniti izvod dokumentacije v svojem arhivu. 
 
 
XIII. VIŠJA SILA 
 

  
 
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje 
strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o nastanku višje sile nemudoma oz. najkasneje v roku 6 urah 
po nastanku le-te. 
 
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so 
izven njenega nadzora. 
 
XIV. ODSTOP OD POGODBE 
 

  
 
Pogodba preneha z dnem unovčenja finančnega zavarovanja, če naročnik uveljavi finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in z dnem pravnomočnosti novega javnega 
naročila, če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali 
organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po 
veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika. 
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odstopu pogodbe: 

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega 
načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene storitve; 

- zaradi zamude izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla; 
- zaradi dosežene maksimalne višine pogodbene kazni; 
- v primeru določil iz 96. člena ZJN-3. 

 
XV. REŠEVANJE SPOROV 

  
 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno 
pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

  
 



Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. 
Odpovedni rok prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi.  
V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravičljivih razlogov (zaradi 
nespoštovanja določil iz te pogodbe ali ponudbe izvajalca) je odgovorna sopogodbeniku za vso 
morebitno nastalo materialno škodo, ki ji je s tem dejanjem nastala. 
 
 
XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

  
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta 
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku 
ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji 
ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali 
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta 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 te pogodbe iz prejšnjega odstavka 
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
XVII. KONČNE DOLOČBE 
 

  
 
V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju 
te pogodbe s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta pogodba razvezana po samem zakonu. 
Naročnik bo o prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca. 
 

  
 
Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo ali v 
razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika.  
 

  
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta 
obe pogodbeni stranki.  
 

  
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po dva izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati 
z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 16. 
členom te pogodbe. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi. 
 
 



Številka:      Številka: 
Datum:                                                                   Datum:  
 
 
  Izvajalec: Naročnik: 
  ………………………………. Občina Medvode 
  ………………………………. Župan 
  ………………………………. Nejc Smole 
  
 ......................................... ......................................... 
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