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OBRAZEC POGODBE 

št.:        
 
Pogodbo sklepata: 
 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, 
Center 101, SI - 2393 ČRNA NA 
KOROŠKEM 

 

ID ZA DDV:  
MATIČNA ŠTEVILKA:  
TRANSAKCIJSKI RAČUN:  
KI JO ZASTOPA  
v nadaljevanju »naročnik« 
 
in 
 

      

      

      

ID ZA DDV:       

MATIČNA ŠTEVILKA:       

TRANSAKCIJSKI RAČUN:       

KI JO/GA ZASTOPA G./GA.       

v nadaljevanju »izvajalec«. 
 
 

1.  člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- se pogodba sklepa na podlagi evidenčnega javnega naročila za projekt: Odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, 
kanalizacija Črna) po pogodbenih določilih FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)«,  

- je naročnik objavil Povabilo k oddaji ponudbe dne      ,  
- je izvajalec v postopku oddaje javnega naročila oddal ponudbo št.      , z dne      , ki jo je 

naročnik ocenil kot dopustno in ekonomsko najugodnejšo, 
- je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št.      , z dne      , s katero je 

predmetno javno naročilo oddal izvajalcu. 
 

2. člen 
 

 
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v 
pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vse storitve Obveščanja javnosti o izvajanju projekta 
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna 
naprava Črna, kanalizacija Črna) po pogodbenih določilih FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)«, kot so 
definirane v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
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3. člen 

 
Sestavni del te pogodbe so tudi naslednji dokumenti, ki vsebino predmetne pogodbe dopolnjujejo, kar 
pomeni, da se razumejo in razlagajo kot del pogodbe: 

a) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami ter 
pojasnili, 

b) Terminski plan potrjen s strani naročnika, 
c) Ponudba št.       

 
Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij 
med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu naštetem zgoraj. 

 
4. člen 

 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitev iz 2. člena te pogodbe v vrednosti: 

 

- pogodbena cena, brez davka na dodano vrednost 
(DDV) 

EUR       

   
- davek na dodano vrednost (DDV)  EUR       

   
- pogodbena cena, vključno z davkom na dodano 
vrednost (DDV)  

EUR       

(z besedami:       00/100 EUR) 

 
Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje 
v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v 
vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. 
 
Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proračunu občina, in sicer v višini       (pred 
podpisom pogodbe se doda znesek) EUR brez DDV, na proračunskih postavkah:       (pred podpisom 
pogodbe se navede proračunske postavke). 
 

5. člen 
 
Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval polletno z izstavljenimi e-računi na osnovi dejansko 
izvedenih del, obračunanih po enotnih cenah navedenih v ponudbenemu predračunu. 
 
Izvajalec mora naročniku posredovati posamezni račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z 
veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. 
 
Izvajalec mora e-računu priložiti v poročilo, ki je predhodno potrjeno s strani naročnika. 
 
Izvajalec se mora pri izstavitvi e-računa sklicevati na številko pogodbe in naziv projekta: Odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, 
kanalizacija Črna) po pogodbenih določilih FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)«. 
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Pooblaščeni predstavnik naročnika mora prejeti račun potrditi ali zavrniti – delno ali v celoti –v roku osmih 
(8) dni po prejemu. Če naročnik v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali ne zavrne računa se šteje, da je 
ta potrjen. 
 
Naročnik je dolžan račune plačati v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. Rok začne teči 
naslednji dan od prejema računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za 
zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. 
 
Naročnik bo nakazoval sredstva po tej pogodbi na transakcijski račun izvajalca št.:       pri banki      . 
 

6. člen 
 
Rok izvajanja storitev obveščanja javnosti o izvajanju projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna) po 
pogodbenih določilih FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)« je predvidoma 965 dni od podpisa pogodbe 
oziroma, v primeru spremembe rokov izvajalcev gradenj, v vsakem primeru še 90 dni od izdaje Potrdila o 
prevzemu zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v 
porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna) po pogodbenih 
določilih FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)«.  
 
V primeru, da ne bo prišlo do zaključka gradenj projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna) po 
pogodbenih določilih FIDIC (OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM)« v predvidenem roku, si naročnik pridržuje 
pravico, da rok za izvedbo pogodbenih storitev podaljša. 
 
Izvajalec je dolžan v roku 500 dni po zaključku izvedbe pogodbenih obveznosti odpraviti napake 
pomanjkljivosti in napake na izvedenih pogodbenih delih. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta naročnik in izvajalec 30 dni po podpisu te pogodbe skupaj 
pripravila podroben Terminski plan izvajanja storitev po tej pogodbi, ki bo po potrditvi s strani naročnika 
sestavni del te pogodbe. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo prevzeto storitev te pogodbe izvajal oziroma izvedel v roku iz Terminskega 
plana, ki ga bo potrdil naročnik, in sicer v vsebini in obsegu iz projektne naloge oziroma dokumentacije v 
zvezi z oddajo javnega naročila. 
 

7. člen 
 
Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo: 
 zagotovil ustrezno spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti; 
 zagotovil razpoložljivost obstoječe dokumentacije in drugih informacijskih virov, ki so potrebni za 

izvedbo predmeta pogodbe; 
 sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in kvalitetno; 
 tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

izvršitev prevzetih storitev. 
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8. člen 

 
Izvajalec se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo: 
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev 

pogodbenih obveznosti; 
- na pobudo in na način, ki ga v teku izvajanja del določi naročnik, sodeloval z naročnikom, kot tudi z 

drugimi strokovnjaki s tega področja; 
 prevzete naloge izvrševal strokovno pravilno, kvalitetno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi 

in standardi ter zahtevami opredeljenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; 
 izvrševal pogodbene storitve v korist in po navodilih naročnika; 
 izvrševal pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih; 
 med izvedbo pogodbenih del omogočal naročniku kontrolo kvalitete; 
 na koordinacijskih sestankih pisno obveščal naročnika o napredovanju del; 
 na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil korekcijo storitev, v kolikor bo 

ugotovljeno, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo ali v neprimerni kvaliteti: 
 opravljal ostale naloge in obveznosti, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; 
 sproti poročal naročniku o napredovanju del; 
 ves čas ravnal v skladu z etičnimi načeli svojega poklica. 
 

9. člen 
 
Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo kader, ki je bil zahtevan v dokumentaciji 
v zvezi z oddajo javnega naročila, in ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.  
 
Izvajalec lahko za izvedbo storitev zagotovi tudi dodatni kader, ki ga mora predhodno odobriti naročnik. 
 
Sprememba kadra je mogoča izključno s soglasjem naročnika. V primeru spremembe kadra tekom 
izvajanja pogodbenih storitev, mora novi kader izpolnjevati vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Pred morebitno kadrovsko spremembo pri izvajanju predmeta pogodbe je izvajalec 
dolžan pisno obvestiti naročnika in predložiti vse potrebne dokumente, ki dokazujejo usposobljenost 
kadra. Kot sprememba kadra se štejejo tako morebitni dodatni kadri, ki bodo izvajali pogodbene storitve, 
kot tudi morebitna zamenjava prvotnega kadra. Pri spremembi kadra mora izvajalec zagotoviti prenos 
predhodnih rezultatov dela in znanja pridobljenega tekom izvajanja pogodbenih storitev na novi kader. 
 

10. člen 
 
Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, 
naročniku izročiti originalno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v 
obliki bančne garancije oziroma enakovrednega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici.  
 
Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti v višini 10% pogodbene 
vrednosti (z DDV). V kolikor se z aneksom k predmetni pogodbi poveča pogodbena cena je izvajalec dolžan 
naročniku dostaviti povečano finančno zavarovanje za izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% nove, 
povečane pogodbene vrednosti (z DDV). 
 
Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če: 
- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije 
v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;  
- izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja finančnega zavarovanja v skladu s pogodbo; 
- bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;  
- bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca,  
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- bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je 
naročnik zavrnil, 
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali 
namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s 
predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež. 
 
Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je 
za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 90 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. V 
kolikor se pogodbeni rok z aneksom k tej pogodbi podaljša je izvajalec dolžan naročniku dostaviti 
podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, tako da velja še najmanj 90 dni 
od novega, podaljšanega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

11. člen 
 
Izvajalec mora pred potekom zavarovanja za dobro izvedbo (iz 10. člena te pogodbe) dostaviti naročniku 
finančno zavarovanje za odpravo napak v obdobju za reklamacijo napak, ki traja 500 dni od zaključka 
izvajanja pogodbenih del. 
 
Finančno zavarovanje se izda v obliki originalne izvršnice, ki mora biti overjena. Finančno zavarovanje za 
izvedbo pogodbenih obveznost v obdobju za reklamacijo napak mora biti v višini 5 % pogodbene vrednosti 
(z DDV).  
 
Krajevna pristojnost za reševanje sporov med naročnikom – upravičencem finančnega zavarovanje mora 
biti v finančnem zavarovanju določena po sedežu naročnika. 
 
Finančno zavarovanje mora biti izdelano skladno z osnutkom na Obrazcu: Osnutek finančnega zavarovanja 
v obdobju za reklamacijo napak.  
 
Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči, če: 
- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne odpravlja napak v skladu s pogodbo, zahtevami 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;  
- če ugotovljene napake niso odpravljene pravočasno; 
- izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja finančnega zavarovanja v skladu s pogodbo; 
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali 
namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s 
predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež. 
 
Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je 
za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska finančnega zavarovanja. 
 
Finančno zavarovanje mora veljati še trideset (30) dni po preteku obdobja za reklamacijo napak, to je 430 
dni. 
 

12. člen 
 
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v rokih določenih v potrjenem Terminskem planu, ga 
bo naročnik pisno opozoril in mu določil primeren rok za izvedbo posamezne storitve. Če izvajalec do 
izteka roka storitev ne izvede, lahko naročnik pred odstopom od pogodbe, izvedbo posamezne storitve 
naroči pri drugem izvajalcu takšnih storitev na stroške izvajalca. V kolikor ob tem nastane zamuda, se le ta 
obračuna skladno z določili te pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih 
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obveznosti naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zahteva 
povrnitev škode, v primeru da le-ta presega znesek iz unovčene bančne garancije.  
 
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti pravilno ali kvalitetno, ga bo naročnik na to pisno 
opozoril in mu določil primeren rok odpravo pomanjkljivosti. Če izvajalec do izteka roka ne odpravi 
pomanjkljivosti in/ali napak, lahko naročnik pred odstopom od pogodbe, izvedbo posamezne storitve 
naroči pri drugem izvajalcu takšnih storitev na stroške izvajalca. V kolikor ob tem nastane zamuda, se le ta 
obračuna skladno z določili te pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe zaradi pomanjkljivega ali 
nekvalitetnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in zahteva povrnitev škode, v primeru da le-ta presega znesek iz unovčene bančne 
garancije. 
 

13. člen 
 
O izvajanju storitev bo izvajalec vsakih šest (6) mesecev izdelal vmesno poročilo. Vmesna poročila morajo 
vsebovati celotno gradivo, ki je izdelano v obdobju poročanja. 
 
Poleg vmesnih poročil bo izvajalec pripravil pregledna letna pisna poročila z zaključnim poročilom po 
zaključku projekta. 
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika mora poročila potrditi ali zavrniti - delno ali v celoti - v roku osmih (8) 
dni po prejemu. Če pooblaščeni predstavnik naročnika v tem roku ne potrdi ali ne zavrne poročila, se šteje, 
da je poročilo potrjeno. 
 
Izvajalec mora med potekom naloge pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati 
na vsebinsko in/ali terminsko izvršitev naloge. 
 
 

14.  člen 
 
NASTOPANJE S PODIZVAJALCI (člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe) 
 
V kolikor izvajalec ne nastopa s podizvajalci se ta člen glasi: 
 
»Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo 
predmeta pogodbe.« 
 
V kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci se ta člen glasi: 
 
»Izvajalec pri izvajanju te pogodbe sodeluje z naslednjim-i podizvajal-cem/-ci: 

Naziv:  

Naslov:  

Identifikacijska številka (ID za DDV):  

Matična številka:  

Podizvajalec zahteva neposredna 

plačila: 
DA NE 

Transakcijski račun:  
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Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

Del javnega naročila, ki se oddaja v 

podizvajanje (vrsta/opis del): 
 

Količina/delež (%) del, ki se oddaja v 

podizvajanje: 
 

Vrednost del:  

Kraj izvedbe del:  

Rok izvedbe del:  

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed podizvajalcev. 
 
Za zgoraj navedene podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi 
potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali za izvedbo storitev po tej 
pogodbi. 
 
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 

– račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega 
naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti 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 pogodbenih obveznostih, 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. 

 
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, 
naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.  
 
Roki plačila izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
Za zgoraj navedene podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih plačil se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv 
naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, 
da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v 
neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila 
pogodbo.« 
 
 

15. člen 
 
Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti 
sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev) 
in poslati naročniku informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta 
pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi.  
 
V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne 
podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo 
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javnega naročila, ki se zahtevajo za podizvajalce in priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če 
podizvajalec to zahteva.  
 
Pred zamenjavo oziroma naknadno vključitvijo podizvajalca naročnik preveri izpolnjevanje pogojev in 
zamenjavo oziroma naknadno vključitev podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja oziroma 
naknadno vključi podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora naročniku predložiti vse zahtevane 
podatke in dokumente. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.  
 
Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, o katerem ga izvajalec ni obvestil na način, določen v tem 
členu, lahko odstopi od pogodbe.  
 
Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so 
naročniku dolžne dati verodostojne podatke. 

 
16. člen 

 
Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika je      . 

 
Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja. 
Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo 
na storitve dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni 
račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, 
pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih 
popravkih vsebine dokumentov izdelanih na podlagi te razpisne dokumentacije. 
 
Skrbnik pogodbe naročnika je      . 
 
Skrbnik pogodbe je oseba, ki ga za vodenje postopka določi župan ali direktor uprave ali vodja urada; 
skrbnik pogodbe vodi postopek od priprave pogodbe do arhiviranja pogodbe, ter po njeni sklenitvi kot 
dober gospodar skrbi za izvedbo medsebojnih obveznosti iz pogodbe (uveljavljanje in izterjavo pogodbene 
kazni, podaljšanje pogodbe, prenehanje pogodbe ipd.) ter o njih sproti obvešča. Skrbnik pogodbe skrbi za 
dostavo instrumentov zavarovanja pogodbenih določil. 
 
Odgovorni predstavnik izvajalca je      . 
 
Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del. 
 

17. člen 
 
Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:  

 dogodki, ki so posledica višje sile; 

 prekinitev izvajanja pogodbenih obveznosti izvajalca na zahtevo naročnika;  

 naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Izvajalec mora naročniku predlagati podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najpozneje 
v petih (5) delovnih dneh, ko izve za razlog, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do 
podaljšanja roka.  
 
V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih rokih, je 
dolžan naročnika v roku iz prejšnjega odstavka obvestiti, da so nastali razlogi višje sile, z deli pa nadaljevati 
takoj, ko ti razlogi prenehajo. 
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Vse spremembe pogodbenega roka morajo biti sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. 
 
 

18. člen 
 

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v katerikoli fazi v dogovorjenem oz. 
sporazumno podaljšanem roku ali če izvajalec o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je 
dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini 0,25 % pogodbene vrednosti, 
vendar največ do višine 10 % pogodbene vrednosti. Pogodbeno kazen naročnik lahko uveljavlja pri 
končnem obračunu del. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je dolžan 
izvajalec plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode. 
 
Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 40 dni, lahko naročnik 
odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je 
dolžan v primeru, da na do tedaj opravljenem delu ni mogoče nadaljevati, vrniti naročniku vsa prejeta 
plačila. Poleg tega je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti. 
 
V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe na podlagi prejšnjega odstavka, je izvajalec dolžan plačati 
naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, 
presega višino pogodbene kazni, je dolžan izvajalec plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino 
nastale škode. 
 

19. člen 
 
Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določila te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka 
pogodbena stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, 
razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, razveže z eno (1) mesečnim odpovednim rokom. 
 
Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme vsaka pogodbena stranka po pisnem opozorilu razmerje, 
vzpostavljeno s to pogodbo, odpovedati z eno (1) mesečnim odpovednim rokom. V odpovedi mora 
pogodbena stranka jasno navesti razloge za odpoved. 
 
V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne odprte in 
nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. 
 

20. člen 
 

 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta za potrebe izvajanja te pogodbe komunicirali po elektronski 
pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja korespondence vezane na to pogodbo, 
pošiljanje opominov oziroma druge pisne korespondence. 
Veljaven elektronski naslov naročnika: ______________(vpisati pred podpisom pogodbe) 
Veljaven elektronski naslov izvajalca: ______________(vpisati pred podpisom pogodbe) 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na zgoraj 
navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju. 
 

 
21. člen 
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da izvajalec, vse materialne avtorske pravice na delih, ki so predmet te 
pogodbe, prenese na naročnika za ves čas trajanja materialnih avtorskih pravic. Prenos moralnih avtorskih 
pravic je izključen.  
 
Naročnik ima pravico vsa dela uporabljati, brez da bi izvajalcu za to plačal kakršnokoli odškodnino ali 
stroške. 
 
 

22. člen 
 
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. 
 

23. člen 
 
Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, 
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev 
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku 
naročnika, inženirju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku 
 

24. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja 
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev 
oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne 
nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s določili te pogodbe v roku 30 dni od 
seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe 
bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je 
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
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25. člen 

 
Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni 
stranki. 
 
Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega 
računa izvajalca zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi. 
 

26. člen 
 
Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. 
 
Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke reševale sporazumno. Če sporazumna 
rešitev ni mogoča, je za rešitev spora pristojno sodišče v glede na sedež naročnika. 
 
 

27. člen 
 
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in velja od dneva podpisa, pod 
odložnim pogojem da je predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v 4 enakih izvodih, od katerih investitor prejme 2 izvoda in izvajalec 2 
izvoda. 
 

NAROČNIK: 
      

IZVAJALEC: 
      

Ime in priimek podpisnika, funkcija: 
      

Ime in priimek podpisnika, funkcija: 
      

Podpis: 
 
 

Podpis: 
 
 

Žig: Žig: 
Kraj in datum:  
      

Kraj in datum: 
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Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 
vzorec zavarovanja za reklamacijo napak 
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VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO 
POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

Naziv banke (izdajatelja garancije):  

Upravičenec: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, SI - 2393 
ČRNA NA KOROŠKEM 

Kraj in datum:  

Garancija št. ________________ 
V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila ________________ (vpisati naziv pogodbe, številka 
pogodbe, datum), sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) naročnika OBČINA ČRNA NA 
KOROŠKEM, Center 101, SI - 2393 ČRNA NA KOROŠKEM in izvajalcem ________________ (vpisati naziv 
izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti vse storitve za izvedbo javnega naročila ________________ (vpisati 
naziv naziv javnega naročila) v vrednosti ________________ EUR (vpisati pogodbeno ceno) (z besedo 
________________(vpisati pogodbeno ceno z besedo)), v roku ________________ (vpisati s pogodbo 
določen rok izvedbe storitev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po 
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ________________ (vpisati višino zneska garancije) EUR, to 
je 10 % od skupne pogodbene vrednosti (brez DDV), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v 
dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi ali če bodo izpolnjeni drugi 
pogoji za unovčitev finančnega zavarovanja opredeljeni v pogodbi za izvedbo javnega naročila 
________________ (vpisati naziv pogodbe, številka pogodbe, datum).  
 
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno 
ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 
 
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki 
in mora vsebovati: 
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in  
2. original Garancije št. ________________ 
 
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja najkasneje do ________________ (vpisati rok veljavnosti garancije določen v pogodbi).  
 
Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali 
je garancija vrnjena. 
 
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali 
v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma 
izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
To garancijo lahko uveljavlja naročnik (upravičenec iz te garancije) ali njegov pravni naslednik. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež naročnika 
(upravičenca iz te garancije).  
 

Banka ali zavarovalna družba:  

Priimek in ime:  

Podpis:  

Na delovnem mestu:  
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Kraj in datum:  

Žig izdajatelja garancije:  
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VZOREC ZAVAROVANJA V ROKU ZA REKLAMACIJO NAPAK 
 

 

IZVRŠNICA 
 

Dolžnik (naziv, naslov, davčna številka):  

 
se zavezujem plačati upniku OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, SI - 2393 ČRNA NA KOROŠKEM, 
NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST v denarnem znesku v EUR: 
 
  

s številko z besedo 
 
Na podlagi pogodbe za izvedbo javnega naročila ________________ (naziv, številka pogodbe, datum), ki se sme 
izplačati _______________________ (datum dospelosti s številko (dd/mm/llll) in besedo) 
 
Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih 
sredstev pri ponudnikih plačilnih storitev. 
 
Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih 
sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik. 
 
 
   

kraj izdaje datum ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika 
dolžnika*  

* V primeru podpisa s strani pooblaščenca je potrebno priložiti notarsko overjeno pooblastilo zakonitega 
zastopnika. 

 
Prostor za oznake banke: 
 
 
 
 
 
OVERITEV NOTARJA / UPRAVNE ENOTE: 
 
 

 
 


