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OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, 
ki jo zastopa župan Nejc Smole, 
identifikacijska številka za DDV: SI20991517 
 
v nadaljevanju: naročnik 
 
in 
 
………………………………………………………………………………………. 
ki ga zastopa ………………………………………………………………………………………., 
identifikacijska številka za DDV: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
v nadaljevanju: izvajalec 
 
skleneta naslednjo 
 
 
 

POGODBO 
za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije in 

obnovo vodovoda za naselji Zbilje in Smlednik 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

  
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 

- da je naročnik Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel 
postopek oddaje naročila po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona 
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) za izdelavo 
projektne dokumentacije za za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije in obnovo 
vodovoda za naselji Zbilje in Smlednik, 

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil pod številko objave 
JN____________/2021 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 Načrtu razvojnih programov 2020 – 2023 v postavki 
OB071-19-0013 Komunalna infrastruktura Zbilje - Smlednik - Hraše. 

 
 
II. PREDMET POGODBE 
 

  
 
Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne in meteorne 
kanalizacije in obnovo vodovoda za naselji Zbilje in Smlednik. 
 
Podrobnejši obseg in vsebina projektne dokumentacije je podana v tehničnem delu razpisne 
dokumentacije. 
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Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjo dokumentacijo, 
ki je sestavni del te pogodbe: 

- ponudbo izvajalca št. _________________ z dne _________________, 
- razpisno dokumentacijo št. _________________ z dne _________________,  
- izdelano projektno dokumentacijo: 

o Sanitarna kanalizacija: odvajanje odpadnih vod v Občini Medvode – naselja Smlednik, 
Valburga, Hraše, Dragočajna, Moše in Zbilje – po projektu št. 11005IDP, Segis d.o.o. 

o Meteorna kanalizacija: kanalizacijski sistem v naseljih Smlednik, Valburga, Hraše – po 
projektu št. 09011IDZ, Segis d.o.o. 

o Rekonstrukcija vodovoda: primarni vod v naselju Zbilje, Dragočajna, sekundarni vodi 
delih ostalih naselij – po projektu št. 40-1202-00-2008, Hidroinženiring d.o.o. in 
projektu št. 09007PGD, Komunala projekt d.o.o. – obstoječo projektno dokumentacijo 
je potrebno preveriti, ter nadgraditi. 

o Izveden vodovod: PID projekt vodovod Zbilje, ob cesti R2-413/1079 Zbilje – Vodice, 
od krožišča pri Zormanu do mostu čez Savo (prestavitev in obnova hidrantnega 
omrežja), št. projekta E-109, PHCE d.o.o. 

o PID projekt dograditve hodnika za pešce ob cesti R2 – 413/1079 Zbilje – Vodice, od 
km 0,490 do km 1,223 in dveh avtobusnih postajališč v km 0,516 in km 0,586, št. 
projekta 0148/051 

- Tehnične specifikacije za načrtovana črpališča v Smledniku in Zbiljah, izdelalo podjetje VOKA 
SNAGA d.o.o., št. dokumenta VOK-351-317/2021-001, z dne 22.1.2021 
 

 
III. VREDNOST POGODBENIH DEL 
 

  
 
Skupna vrednost pogodbenih del za obe fazi skupaj je določena na podlagi ponudbe izvajalca št. 
_________________ z dne _________________ in znaša: 
 

Izdelava geodetskega načrta EUR 
Geomehanske raziskave z geomehanskim 
poročilom  EUR 
Izdelava IZP EUR 
Izdelava DGD EUR 
Izdelava PZI EUR 
  
Skupna vrednost brez DDV EUR 
Davek na dodano vrednost (22%)  EUR 
Vrednost z DDV EUR 

 
 
(z besedo: ______________________________________________________ ___/100 EUR). 
 

  
 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi fiksna, nespremenljiva, ne glede na 
spremembe drugih kalkulativnih elementov cen, v skladu z določbo 643. člena Obligacijskega 
zakonika. 
V pogodbeno ceno so vključeni vsi stroški v zvezi z izvedbo pogodbenih del. Cena izdelave projektne 
dokumentacije 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 izvajalca investicije. 
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Prav tako se izvajalec v okviru pogodbene cene iz 3. člena pogodbe zavezuje, da bo v okviru 
pogodbenih del:  

- izvajal koordinacijo z naročnikom, 
- izvajal koordinacijo z občani, 
- sodeloval z recenzenti, 
- predstavljal projekt in ga usklajeval na kraju samem, 
- pridobil pozitivno mnenje revizijske komisije JP VOKA SNAGA d.o.o., 
- sodeloval na morebitnih sestankih in sodeloval pri pridobivanju pogodb za služnosti in 

odkupe, 
- sodeloval z izvajalci gradbenih del in ostalih storitev povezanih z izvedbo projekta 

(koordinacije, projektantski nadzor, itd). 
 

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. 
Ne glede na prejšnja določila tega člena, se pogodbeni stranki dogovorita, da se pogodbena dela 
obračunajo po dejansko izvedenem delu in sicer zgolj v primeru, če zaradi razlogov, ki niso vezani 
na ravnanja pogodbenih strank, pride do končanja projekta (ne pridobitve soglasij lastnikov 
zemljišč, zavrnilne odločbe soglasodajalcev).  
 
IV. ROK ZA IZVEDBO IN NAČIN PLAČILA 
 

  
 
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti v petih (5) dneh po 
podpisu pogodbe. 
 
Roki za izdelavo projektne dokumentacije za obe fazi so: 

- izdelava geodetskega načrta in geomehanskega poročila je 40 koledarskih dni od podpisa 
pogodbe; 

- izdelava IZP projektne dokumentacije je 30 koledarskih dni po prejetju geodetskega načrta 
geodetskih meritev; 

- izdelava DGD projektne dokumentacije je 45 koledarskih dni od prejetja projektnih pogojev 
do predaje projekta v mnenje; 

- predaja DGD projektne dokumentacije naročniku je 15 dni po pridobitvi mnenj; 
- izdelava PZI projektne dokumentacije je 45 koledarskih dni od pravnomočnega gradbenega 

dovoljenja.  
 

  
 
Če izvajalec zamuja, glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem 
dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori 
in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik s podaljšanjem roka strinja. 
 
Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od naročnika takoj, ko ugotovi za vzrok oz. 
najkasneje v roku dveh (2) dni. 
 
Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo števila dni 
predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje povzroči. 
 
V kolikor naročnik v roku desetih (10) dni od vročitve pisnega zahtevka ne poda pisnega odgovora 
na zahtevo za podaljšanje pogodbenega roka se šteje, da zahtevo zavrača. 
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Pogodbeni rok iz 5. člena te pogodbe se po dogovoru (v vsakem primeru pa najmanj za 10 delovnih 
dni) podaljšajo brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih: 

- če naročnik spremeni projektno nalogo, 
- če naročnik naroči dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na 

projektu in te zahtevane spremembe bistveno spreminjajo projekt, 
- v primeru višje sile. 

 
  

 
Izvajalec mora o svojih aktivnosti izdelati poročila o opravljenem delu, ki jih potrdi pooblaščeni 
predstavnik naročnika. Iz poročila o opravljenem delu mora biti razviden obseg opravljenih 
pogodbenih obveznosti. Omenjena poročila bodo podlaga za posamezno izplačilo pogodbenega 
zneska in za končno pogodbeno vrednost.  
 
Izvajalec bo posamezna dela (za obe fazi skupaj) obračunal na naslednji način: 
 

1. Izdelavo geodetskega načrta s certifikatom in geomehanske raziskave z geomehanskim 
poročilom bo obračunal v višini 100% pogodbene vrednosti. 
 

2. Izdelavo IZP za celotno traso s pridobivanjem projektnih pogojev, bo obračunal v višini 
100% pogodbene vrednosti in sicer po dokončni potrditvi in predaji posamezne 
dokumentacije naročniku. 

 
3. Izdelavo DGD bo obračunal v višini 90% pogodbene vrednosti in sicer po dokončni 

potrditvi in predaji dokumentacije naročniku, preostanek v višini 10 % pogodbene 
vrednosti pa bo obračunal po pridobitvi gradbenega dovoljenja. 
 

4. Izdelavo PZI za celotno investicijo bo obračunal v višini 100% pogodbene vrednosti in 
sicer po dokončni potrditvi in predaji dokumentacije naročniku. 

 
  

 
Posamezno vrsto projektne dokumentacije mora izvajalec naročniku predati v obsegu in na način, 
kot je opredeljeno v projektni nalogi.  
 
Geodetski načrt se preda v šestih (6) potrjenih izvodih s certifikatom in 1 digitalnem izvodu v aktivni 
obliki. 
 
Naročniku se preda 4 izvode IZP, 4 izvodi DGD dokumentacije in 6 izvodov PZI dokumentacije v 
papirnati obliki ter izvod na CD v aktivni obliki, in sicer morajo biti vse risbe izdelane s programskim 
orodjem AUTOCAD v formatu DWG, vsi pisni dokumenti bodo izdelani z uporabo programskih orodij: 
teksti v WORD, popisi del in tabele v EXCEL. 
 
Popis del (sestavni del PZI) mora biti naročniku predan tudi v excel datoteki z ocenjeno vrednostjo 
posameznih del, ki bo naročniku omogočala urejanje podatkov in oddajo del v izvedbo. 
 

  
 
Naročnik bo izvršena dela plačal izvajalcu na podlagi potrjenih e-računov. 
 
Obvezne priloge e-računa so: 

- poročila o opravljenem delu,  iz  katerega  je  razvidna  vsebina  in  obseg obračunanih del 
(situacija) in 
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- s strani izvajalca potrjeni računi podizvajalcev, v kolikor bo dela opravil podizvajalec. 
 
Na e-računu oz. prilogi k e-računu mora biti prikazan tudi skupni znesek za že opravljena dela. 
 
Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami 
oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa. 
 
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 na izvajalčev transakcijski račun številka 
SI56 _________________________, odprt pri _____________ 
 
V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti. 
 

  
 
 
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci. 
V nasprotnem primeru se 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 tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. 
V nasprotnem primeru se 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   
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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 brez DDV  
 
 

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, 
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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 ima pri izvajanju pogodbenih del naslednje obveznosti: 

-  Pogodbena dela opraviti vestno, strokovno pravilno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, 
standardi in normativi, ki urejajo področje projektiranja, in na način, ki bo za naročnika 
najbolj gospodaren, pri čemer bo upošteval zlasti: 

o Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo 
o Gradbeni zakon in na podlagi tega zakona izdane predpise, 
o Tehnična navodila za kanalizacijo in vodovod (JP VO-KA SNAGA d.o.o.), 
o Pravilnik o geodetskem načrtu. 

- Ščititi interese naročnika in zagovarjati vse njegove utemeljene interese. 
- Naročniku kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njihova 

navodila o posameznih vprašanjih, kar vključuje tudi morebitno revidiranje projekta s strani 
naročnika določenega recenzenta. 

- Sodelovati v vseh morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvršiti vse 
korekcije projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah brez dodatnih stroškov za 
naročnika. 

- Napake oz. pomanjkljivosti odpravljati v fazi izdelave projektne oz. tehnične dokumentacije, 
pridobivanja upravnih dovoljenj, izgradnje in tehničnega pregleda. 

- Tekoče obveščati naročnika o poteku del. 
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- Upoštevati Tehnične specifikacije za načrtovanja črpališča v Smledniku in Zbiljah, št. VOK-
351-317/2021-001 z dne 22.1.2021, ki jo je pripravilo Javno podjetje Vodovod Kanalizacija 
Snaga d.o.o.  

- Na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršiti 
dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in 
obseg pogodbe pomanjkljiva. 

- Za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn in ni 
v skladu s projektno nalogo, priskrbeti soglasje naročnika. 

- Po potrebi in na zahtevo naročnika organizirati in izvesti javno predstavitev predmeta 
naročanja. 

- Naročniku pojasniti projektne oziroma tehnične rešitve na predhodno dogovorjenih 
koordinacijskih  sestankih. 

- Aktivno sodelovati z naročnikom v času izdelave projektne dokumentacije in po zaključenih 
delih po tej pogodbi in sicer na vseh morebitnih sestankih oz. dogodkih na poziv naročnika. 

- Ažurno (v zahtevanem roku) posredovati odgovore na vprašanja interesentov  v  fazi oddaje 
gradbenih del ter izvajalcev del na izgradnji ter posredovati rešitve in detajle, ki niso bili 
ustrezno obdelani v dokumentaciji. 

 
 
VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

  
 
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.  
 
VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

  
 
Za stike med izvajalcem in naročnikom v zvezi z izvrševanjem te pogodbe določita stranki kontaktne 
osebe: 

- za izvajalca je kontaktna oseba: ___________________, tel.: ___________________, e-
mail: ___________________ 

- za naročnika je kontaktna oseba: ___________________, tel.: ___________________, e-
mail: ___________________ 

 
Skrbnik te pogodbe pri naročniku je _____________________________________. 
 
V primeru odsotnosti katere od kontaktnih oseb naročnika je kontaktna oseba naročnika tista oseba, 
ki jo nadomešča pri opravljanju delovnih obveznosti. 
 

  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo za izvedbo predmeta te pogodbe zagotovil vodjo projekta  
ime in priimek: ___________________, številka pooblaščenega inženirja ___________________,  
tel.: ___________________,  
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e-mail: ___________________ 
 
Naročnik zahteva, da pri vseh fazah projekta, vključno s sodelovanjem na sestankih, prisoten vodja 
projekta naveden v tem členu pogodbe. Izvajalec mora pred vsako morebitno zamenjavo vodje 
projekta v teku izvajanja pogodbe o tem obvestiti naročnika. Vsak nov vodja projekta mora 
izpolnjevati vse pogoje, ki so bili določeni za prvotni strokovni kader. Kjer je izpolnjevanje pogojev 
vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je izvajalec naročniku podal predlog za 
zamenjavo strokovnega kadra. 
 
V primeru nespoštovanja navedenega je to lahko razlog za prekinitev pogodbe in unovčitev garancije 
za dobro izvedbo del. 
 
VIII. POGODBENA KAZEN 
 

  
 
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno 
podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,2% (nič cela dva 
odstotka) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost 
pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi e-računa za posamezno vrsto 
del po tej pogodbi. 
 
Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih 
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega člena pogodbe.  
 
IX. FINANČNO ZAVAROVANJE  
 

  
 
Za zavarovanje dobre izvedbe del se izvajalec zavezuje naročniku najpozneje v petih dneh od podpisa 
pogodbe predložiti bianco menico »brez protesta« z lastno menično izjavo s pooblastilom za 
unovčenje brez protesta na vseh poslovnih računih izvajalca v višini ___________________ EUR oz. 
10% vrednosti pogodbenih del z DDV z veljavnostjo za najmanj šestdeset (60) dni daljšo od predaje 
PZI projektne dokumentacije naročniku. 
 
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi 
odgovornosti, 

- v primeru nepravilnosti ali pomanjkljivosti v izvedbi predmeta pogodbe, 
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti 

izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami,  
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe, velja tudi 

za dodatno projektiranje,  
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del,  
- če zamenja strokovni kader brez soglasja naročnika, 
- če izvajalec ne dostavi ustreznega zvišanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se 

opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveča za 
več kot 10% zaradi dodatno naročenih del,  

- če izvajalec v roku predpisanim v 60. člena ZAID ne izpolni pogojev za opravljanje 
dejavnosti v skladu z določili 14. člena ZAID, kar je podlaga za enostransko prekinitev 
pogodbe brez posledic za naročnika,  

- če izvajalec v roku ne popravi projekta po navodilih recenzenta. 
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Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo  določila te pogodbe, lahko naročnik zahteva 
temu ustrezno spremembo finančnih listin za dobro izvedbo del. 
 
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.  
 
 
X. PROJEKTANTSKA ODGOVORNOST 
 

  
 
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 100.000 EUR in mora trajati vse do predaje objekta v 
uporabo.  
 
V primeru, da bo zavarovalna polica za zavarovanje projektantske odgovornosti vsebovala odbitno 
franšizo, bo izvajalec pri vsakem škodnem dogodku naročniku povrnil znesek odbitne franšize. 
 
 
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. 
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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 IN ODPOVED  
 

  
 
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. 

 
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. Stranki se dogovorita, da bo v 
tem primeru plačano dejansko opravljeno delo. V primeru odstopa s strani izvajalca bo naročnik 
vnovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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XV. REŠEVANJE SPOROV 

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

  
 
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 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe 
v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
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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.  
   

  
 
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 18. 
členom te pogodbe. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi. Ob 
podpisu pogodbe mora izvajalec v skladu z 19. členom predložiti kopijo zavarovalne police. 
 
 
 
Številka:      Številka:  
Datum:                                                                   Datum:  
 
 
 
 
 
 
  Izvajalec: Naročnik: 
     ......................................... Občina Medvode 
     ......................................... Župan 
     ......................................... Nejc Smole 
  
    ......................................... ......................................... 
 


