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1. 

  POGODBA  št. 430-3/2017  

 
 
POGODBA izvajalca št……………….. 

 

 
 

                                                                                          OBČINA LAŠKO: št. zadeve 430-3/2017 
sklenjena med 
 

 

NAROČNIKOM: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško, ki jo zastopa župan Franc 
Zdolšek 

 Matična številka:  5874505 
 Identifikacijska št. za DDV:  SI11734612 

in  

IZVAJALCEM:  

 ki ga/jo zastopa (funkcija, ime in priimek) 

 Matična številka:   

 Davčna številka:   

 Identifikacijska št. za DDV:  SI 

 Številka TRR izvajalca :   

 

 

 

O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

ZA NADOMESTNO BRV V ŠMARJETI PRI  RIMSKIH  TOPLICAH  
 

I. UVODNE UGOTOVITVE 

1. člen 

Na podlagi zbiranja ponudb je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik 
........................................................  
 

2. člen 

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. ......................, z dne ....................... (vključujoč 
z  vso pripadajočo dokumentacijo), ki je sestavni del te pogodbe. 
 

II. PREDMET POGODBE 

3. člen 

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo izvajalec za naročnika izdelal projektno 
dokumentacijo vrste: 
 

 IDP – idejni projekt, 
 
za objekt: »NADOMESTNA BRV V ŠMARJETI PRI  RIMSKIH  TOPLICAH«, v skladu s projektno 
nalogo in s ponudbo izvajalca št. …………… z dne ……………, ki sta sestavni del te pogodbe. 
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III. VREDNOST POGODBENIH DEL 

4. člen 

Vrednost del iz 3. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. …………… z dne 
……………, v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša: 
 

brez DDV:             EUR 

- popust (__%):               EUR 

skupaj brez DDV:             EUR 

22% DDV:               EUR 

SKUPAJ z DDV:             EUR 

 
 

Naročnik in izvajalec sklepata pogodbo na osnovi gornje ponudbe v vrednosti: 
 

skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in brez DDV:        EUR 

 

22% DDV:          EUR 

 

skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in z DDV:        EUR 

 
(z besedo: ……………………………………………………………………… EUR) 

 
 

Naročnik ima za dela po tej pogodbi zagotovljena finančna sredstva v proračunu Občine Laško 
za leto 2017, proračunska postavka 07301-Prostorsko načrtovanje.  

 

IV. ROK DOKONČANJA DEL 

5. člen 

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem storitev prevzetih s to pogodbo takoj po sklenitvi pogodbe in 
prejemu naročila.  
 

6. člen 

Izvajalec se zavezuje izvesti vsa pogodbena dela najpozneje v roku 6 mesecev od sklenitve te 
pogodbe. 
 

7. člen 

Če izvajalec iz objektivnih razlogov ne more pravočasno izvršiti pogodbenih obveznosti, je o tem 
dolžan obvestiti naročnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 5 dni in zaprositi 
za njegovo primerno podaljšanje. Podaljšanje pogodbenega roka je mogoče le pred njegovim 
potekom. 
 
Naročnik odloči o podaljšanju pogodbenega roka glede na njegovo smiselnost. Če podaljšanje roka 
glede na predmet pogodbe za naročnika nima več smisla, je naročnik upravičen, da odstopi od 
pogodbe. 
 
V primeru zamude pogodbenega roka po krivdi naročnika, se rok za izvršitev pogodbenih del podaljša 
v sporazumu z izvajalcem s pisnim dodatkom k pogodbi. 
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V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

8. člen 

Naročnik se obvezuje: 

 izvajalcu izdati posebno dovoljenje oziroma pooblastilo, če je le-to nujno za opravljanje 
storitev po tej pogodbi, razen v primeru, ko za odklonitev izdaje dovoljenja oziroma pooblastila 
obstajajo posebno utemeljeni razlogi; 

 na zahtevo izvajalca izročiti izvajalcu vse listine in drugo dokumentacijo, s katero le-ta ne 
razpolaga in je nujna za opravljanje storitev po tej pogodbi. 

 

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

9. člen 

Izvajalec se obvezuje: 

 za vsako spremembo pri izvedbi pogodbenih del sodelovati z naročnikom; 

 prevzeto naročilo izvesti v dogovorjenem roku; 

 da bo prevzeta dela izvršil po projektni nalogi in utemeljenih zahtevah naročnika, strokovno 
pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi 
veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju 
njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev; 

 pri izdelavi dokumentacije uporabljati racionalne tehnične rešitve; 

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

 da bo sodeloval pri reviziji oz. recenziji projektne dokumentacije, v vseh morebitnih upravnih 
postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvršil vse korekcije projektne dokumentacije po 
utemeljenih zahtevah; 

 da bo na pobudo naročnika v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z 
njeno izdelavo; 

 da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti; 

 da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršil 
dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in 
obseg pogodbe pomanjkljiva; 

 da bo za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn in ni v 
skladu s projektno nalogo, priskrbel soglasje naročnika; 

 ščititi interese naročnika. 
 

10. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve opravljal kvalitetno, strokovno v skladu z naročili naročnika ter v 
skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 
 
V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je po opozorilu naročnika izvajalec dolžan takoj odpraviti 
ugotovljene pomanjkljivosti.  
 
Če se nekvalitetno ali delno izvajanje storitev ponavlja, naročnik izvajalca najprej pisno opozori. V 
kolikor se nekvalitetna ali le delna izvedba storitev nadaljuje še naprej, lahko naročnik začne postopek 
za prekinitev pogodbenega razmerja s pisno odpovedjo pogodbenih obveznosti. Odpovedni rok je 15 
dni od prejema pisne odpovedi. 
 

11. člen 

Izvajalec ima v primeru, da naročnik odpove pogodbo, pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljene 
storitve, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne 
višje cene, ki jo bo za izvajanje storitev določil nov izvajalec. 
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12. člen 

Izvajalec je dolžan izdelati predmetno projektno dokumentacijo v naslednjih izvodih: 

 4 izvode IDP v tiskani obliki; 

 4 izvode IDP v digitalni obliki. 
 
Pri elektronski obliki je potrebno upoštevati zahteve naročnika glede formatov zapisa: 

 
Tekstualni del: 

 besedila in tekstovni opisi razen projektantskih popisov morajo biti zapisani v formatu Word *.DOC 
ali podobno. 

 projektantski popisi morajo biti zapisani v formatu Excel *.XLS ali podobno, ki mora vsebovati 
ustrezno število delovnih listov (rekapitulacija, gradbena dela, obrtniška dela, strojne instalacije, 
elektro instalacije, telekomunikacije  idr.), znotraj katerih morajo biti postavke obdelane po 
posameznih vrstah del  z ustreznimi povezavami in pravilnimi formulami za izračun. 

 
Grafični del: 

 načrti, risbe,sheme, detajli itd. v formatu *.DXF ali *.DWG ali podobno. 
 
Slikovni del: 

 v formatu *.JPG  ali *.TIF ali podobno. 

 
Projektantski popisi morajo biti zapisani in predani v dveh datotekah in sicer brez in z ocenjenimi 
vrednostmi na enoto mere. Iz rekapitulacije, v datoteki z ocenjenimi vrednostmi posameznih postavk 
na enoto mere, mora biti razvidna projektantska ocena vrednosti vseh del, ki so predmet projektiranja. 
Izpolnjevanje  zahtev glede projektne dokumentacije je pogoj za uspešno opravljen prevzem in 
končanje nalog po tej pogodbi. 
 
 

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL 

13. člen 

Izvajalec bo opravljeno delo po tej pogodbi obračunaval z izstavitvijo mesečnih računov po dejansko 
opravljenih storitvah. Pri izstavitvi računov se mora sklicevati na številko te pogodbe in upoštevati 
spodaj navedeno dinamiko izstavljanja računov:  
 do predaje celotne projektne dokumentacije naročniku: računi do skupne višine 80% pogodbene 

vrednosti.  
 po uspešni predaji vse dokončno izdelane projektne dokumentacije naročniku: račun v višini 20% 

pogodbene vrednosti. 
 
Predstavnik naročnika mora na podlagi pregleda rezultatov pogodbenega dela potrditi ali zavrniti 
račun v roku 8 dni po prejemu. Če predstavnik naročnika v 8 dneh od prejema ne potrdi ali ne zavrne 
računa, se šteje, da je račun potrjen.  
 
Sporni račun oziroma njegov del bo naročnik s protestom vrnil izvajalcu. Šele čas, ko prejme naročnik 
popravljen račun v skladu s protestom, šteje za dan prejema. 
 
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan 
od 1.1.2015 naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-
račun preko aplikacije UJPnet. 
 

14. člen 

Naročnik se zaveže, da bo potrjene račune plačal po zaključenih fazah iz 13. člena te pogodbe oz. 30. 
dan po njihovem prejemu, na transakcijski račun izvajalca, številka 
_______________________________. 
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VIII. POGODBENA KAZEN 

15. člen 

Če izvajalec po svoji krivdi zamuja z izvršitvijo pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati 
od izvajalca pogodbeno kazen v višini 3 ‰ za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10 % od celotne 
vrednosti storitev. 
 
Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do 
popolne odškodnine. 
 
 

IX. POSLOVNA SKRIVNOST 

16. člen 

Pogodbeni stranki sta dolžni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te 
pogodbe in bodo označeni za zaupne, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne bosta 
neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam, 
ki niso vključene v realiziranje nalog predmeta pogodbe. 

 

 

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI 

17. člen 

Pooblaščen predstavnik naročnika - skrbnik projekta – je g. Luka Picej, višji svetovalec za okolje in 
prostor, ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve 
dogovorjene s to pogodbo.   Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku. 
 

Pooblaščen predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ………………………………………………, 
ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi. 

 

Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant je ………………………………………………. 
 
 

XI. IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI 

18. člen 

(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj z izvajalci 
v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta odstavek črta). 
 

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu 
oz. podizvajalci: 
 

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC 
naziv:_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
polni naslov:_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
matična številka:______________________________________________________ 
davčna številka:______________________________________________________ 
transakcijski račun:____________________________________________________ 
Vrsta del, ki jih bo opravljal: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:_______________________ 
___________________________________________________________________ 
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Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje 
podizvajalcem navedenim v tej pogodbi. 
 
Podizvajalci soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do izvajalca. 
 
Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
 
(Opomba: Zgornji trije odstavki veljajo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, v 
nasprotnem primeru se črtajo iz pogodbe) 
 
V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik 
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naročniku v petih dneh po spremembi 
predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu v primeru, da podizvajalci 

zahtevajo neposredna plačila. 
 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa 
zavrne tudi vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena 
ZJN-3. 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 razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o 
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od 
prejema predloga. 
 
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z 
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora 
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom/izvajalcem po 
tej pogodbi), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. 
 
V kolikor kateri od podizvajalcev ne bo zahteval neposrednega plačila, mora glavni izvajalec 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno 
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve 
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda 
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
 

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

19. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja 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 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 nična.  
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XIII. KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo dodatka k pogodbi, ki ga sporazumno skleneta obe 
pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe. 
 
Za spremembo 17. člena te pogodbe zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki. 
 

21. člen 

Z izvedbo naročila postane naročnik lastnik le-tega in mu pripada pravica do trajne in neomejene 
uporabe ob upoštevanju določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – 
ZASP-UPB3, 68/08, 110/13 in 56/15) 
 

22. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru spora pa 
je pristojno sodišče v Celju. 
 

23. člen 

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 
 
Pogodba je sklenjena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po 2 
(dva) izvoda.  
 
 
V ……………….,……………………. V Laškem,…………………. 
 
 
 

Izvajalec: 
 

Naročnik: 
……………………. OBČINA LAŠKO 
……………………. ž u p a n 
……………………. Franc ZDOLŠEK 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4030
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2358

