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Št. JN_11/2018 
 

 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek javnega naročila male 

vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list 

Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, v nadaljevanju ZJN-3), za zagotavljanje storitev 

dostopa do interneta. 

Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. objave 

_____________ dne _________. 

Sredstva za izvedbo pogodbe ima naročnik za leto 2018 zagotovljena v Finančnem načrtu za leto 

2018, v prihodnjih letih pa se zagotavljajo skladno s sprejetimi Finančnimi načrti za posamezno 

leto.  

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši v sklopu ……… - lokacija, ki jo pokriva ZD ……………..  

 

I. PREDMET  POGODBE 
 

2. člen 
Predmet pogodbe je zagotavljanje storitev internetne povezave skladno z razpisno dokumentacijo 

naročnika, prilogo »Obr-T1 – Tehnična specifikacija in predračun za internetne storitve« in ponudbo 

izvajalca z dne _______________, in sicer za naslednje sklope: 



 

Navedba 

sklopa 

Ime lokacije v sklopu Tip priključka Prenosna hitrost 

Sklop št.___ •    

 •    

 •    

Sklop št.___ •    

 •    

 •    

Sklop št.___ •    

 •    

 •    

 

 

Razpisna dokumentacija naročnika in ponudba izvajalca z dne _______ sta sestavni del te 

pogodbe. 

V primeru da izvajalec je tekom izvajanja pogodbenih obveznosti za posamezni sklop oz. na 

posamezni lokaciji iz prejšnjega člena mogoče lahko zagotoviti boljšo povezavo (boljši tip priključka 

in/ali prenosno hitrost), si naročnik pridržuje pravico, da se skladno z določilom 1. točke 1. odstavka 

95. člena ZJN-3  v zvezi s spremembo tipa priključka in/ali prenosne hitrosti naročnik lahko v pisni 

obliki posvetuje z izvajalcem, in zahteva, da ta po potrebi predloži ponudbo za spremembo tipa 

priključka in /ali prenosne hitrosti, stranki pa po potrebi spremembe dogovorita z aneksom k tej 

pogodbi. Na enak način lahko naročnik v primeru, da ugotovi, da so cene na trgu teh storitev v času 

trajanja pogodbe bistveno padle, izvajalca pisno pozove k predložitvi nove ponudbe, pri čemer 

stranki skleneta aneks k tej pogodbi. V primeru, da cene storitev na trgu v času trajanje te pogodbe 

padejo za več kot 5%, je izvajalec dolžan naročnika pisno obvestiti o znižanju cen in predložiti novo 

ponudbo, v kateri bo upoštevan padec cen storitev na trgu in na podlagi katere bo sklenjen aneks 

k tej pogodbi. Če izvajalec naročnika ne obvesti o padcu cen ima naročnik pravico odpovedati 

pogodbo iz krivdnega razloga (3. člen te pogodbe) 

Naročnik lahko po potrebi naroča tudi dodatne priklope na novih lokacijah, ki niso opredeljene v 

obstoječi razpisni dokumentaciji, ali višje prenosne hitrosti na obstoječih lokacijah, pri tem pa bo 

izvajalec za povpraševan tip priključka in določeno prenosno hitrost zaračunal največ tisto ceno, ki 

velja ob sklenitvi te pogodbe za primerljiv tip priključka in primerljivo prenosno hitrost oziroma kadar 

primerjava ne bo mogoča največ ceno iz rednega cenika.  

Izvajalec je ob podpisu pogodbe dolžan naročniku posredovati redni cenik storitev za poslovne 

uporabnike, ki bo služil kot podlaga za spremljanje gibanja cen internetnih storitev na trgu. Izvajalec 

je na poziv naročnika tekom trajanja pogodbe naročniku dolžan posredovati trenutno veljavni cenik. 

 

II. VELJAVNOST POGODBE 
 

3. člen 

Pogodba se uporablja od dneva podpisa in velja do 31.5.2022 (cca. 45 mesecev). 

 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe iz naslednjih razlogov: 

 



- če izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, pri čemer pogodba preneha veljati 

z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila; če je bilo javno naročilo bistveno 

spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 

-  če je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi 

ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni 

bil seznanjen v postopku javnega naročanja; 

-  zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 

258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti 

oddano izvajalcu; 

-  če izvajalec niti v dodatnem roku za izpolnitev, ki mu ga je dal naročnik, ne izpolni katere 

izmed svojih obveznosti; 

-  zaradi ponavljajočih kršitev pogodbenih obveznosti: npr. zaradi zamud pri odpravi napak, 

neodzivnosti izvajalca oziroma nespoštovanja določil pogodbe, ponavljajočega 

nekakovostnega izvajanja storitev, ki je dokumentirano z reklamacijami naročnika, pri 

čemer lahko naročnik odpove pogodbo brez dodatnih utemeljevanj in dokazovanj s pisno 

odpovedjo, ki stopi v veljavo na dan prejema odpovedi pri izvajalcu; 

-  če izvajalec naročnika ne obvesti o znižanju cen na trgu skladno z 2. členom te pogodbe; 

-  če je pred iztekom roka za izpolnitev obveznosti očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svoje 

obveznosti iz te pogodbe. 

 

Naročnik lahko odpove pogodbo z enostransko izjavo: 

 

- če zaradi sprememb v poslovanju storitev, ki so predmet te pogodbe, ne bi več potreboval 

ali zaradi drugih poslovnih razlogov, pri čemer odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj 

prejme obvestilo o odpovedi;   

-  brez razloga s pisno odpovedjo in odpovednim rokom 60 dni. Odpovedni rok začne teči 

naslednji dan po prejemu pisne odpovedi. 

 

Izvajalec lahko odpove pogodbo brez razloga z odpovednim rokom 90 dni. Odpovedni rok začne 

teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi.  

 

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni stranki obvezani poravnati 

obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. 

 

 

III. POGODBENA KOLIČINA in CENA 

 

 

4. člen 
Skupna mesečna cena zagotavljanja storitev internetne povezave za posamezni sklop znaša: 

SKLOP 

 

VREDNOST v 

EUR BREZ 

DDV/mesec  

Vrednost v 

EUR z 

DDV/mesec 

PONUDBENA 

VREDNOST Z 

DDV/mesec 

PONUDBENA 

VREDNOST 

BREZ DDV/ za 

45 mesecev 

SKLOP št. ____ 

 

    

SKLOP št. ____     



 

SKLOP št. ____ 

 

    

Skupna predvidena pogodbena vrednost (ne vključujoč morebitnih sprememb iz 3. odstavka 

prejšnjega člena, ki se dogovorijo z aneksom k pogodbi) za 4 leta znaša ________________ EUR 

brez DDV.  

 

Upoštevaje morebitno povečanje na podlagi 3. odstavka prejšnjega člena (največ 30% skupne 

pogodbene vrednosti za 4 leta) znaša najvišja skupna predvidena pogodbena vrednost za 4 leta 

__________ EUR brez DDV. 

 

5. člen 

Cene iz prejšnjega člena so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. V ceni so zajeti vsi stroški 

izvajalca, vključno s priključitvijo in zagotovitvijo potrebne strojne in programske opreme. Morebitno 

povečanje davčnih obremenitev oz. davčnih stopenj bremeni izvajalca. Povišanje cen iz tega 

naslova ni mogoče. 

 

V primeru, da v času veljavnosti pogodbe pride na trgu do znižanja cen storitev, ki so predmet te 

pogodbe, pri primerljivih priključkih in prenosnih hitrostih, je izvajalec dolžan naročniku zaračunati 

storitev po nižjih cenah. V nobenem primeru ponujene cene ne smejo biti višje, kot jih izvajalec 

ponuja po uradno veljavnem ceniku.  

 

IV. LOKACIJA IZVEDBE 

 

6. člen 

Lokacije izvedbe storitev po tej pogodbi za posamezni sklop so navedene v »Obr-T1 – Tehnična 

specifikacija in predračun za internetne storitve« za posamezni sklop. 

 

V. ROK IZVEDBE 

 

7. člen 

Izvajalec se zavezuje na lokacijah, navedenih v 2. členu te pogodbe, vzpostaviti dostop do interneta 

do 13.8.2018 ob 0:00 uri. Oziroma po dogovoru z naročnikom za tiste lokacije, kjer do tega datuma 

ni možna tehnična izvedba dostopa pred prekinitvijo obstoječega priključka.  

 

Izvajalec mora do datuma iz prejšnjega odstavka naročniku predložiti vse potrebne podatke iz 

razpisne dokumentacije (predvsem seznam statičnih IP naslovov). 

 

Izvajalec pride v zamudo, če ne vzpostavi dostopa do interneta do roka, določenega v prejšnjem 

odstavku. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo. 

 

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih: 

* dogodki, ki so posledica višje sile (dogodki, na katere izvajalec ne more vplivati). 

* prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika. 

 

Dodatek k pogodbi o spremembi pogodbenega roka, ki so posledica razlogov iz prejšnjega 

odstavka, mora biti sklenjen v pisni obliki. 

 



Izvajalec mora spremembo pogodbenega roka predlagati naročniku najkasneje v treh dneh, ko izve 

za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. 

 

 

 

VI. IZVEDBA PREKLOPA 

 

8. člen 

Naročnik pooblašča izvajalca, da ta v njegovem imenu izvede vse potrebne tehnične dogovore z 

obstoječim ponudnikom dostopa do interneta glede prehoda/preklopa na novega ponudnika 

storitev, izvajalec pa se zaveže, da bo poskrbel za komunikacijo z obstoječim izvajalcem z 

namenom nemotenega prehoda, pri čemer bo upošteval zahteve naročnika. Prehod se izvede ob 

dela prostih dnevih, izven rednega delovnega časa organizacijske enote naročnika, če to ni 

mogoče, pa v nočnem času (sobota ali nedelja). Preklop ne sme povzročiti več kot 5-minutnega 

izpada interneta. 

 

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti s pogodbo določene storitve, naročnik pa se zaveže, da 

mu bo za to plačal pogodbeno ceno. 

 

Storitve, ki so predmet te pogodbe, opravlja izvajalec v skladu z navodili naročnika in s 

specifikacijami javnega naročila. 

 

Če način izvedbe storitev ni določen s strani naročnika, ga sme izvajalec izbrati v skladu s svojo 

strokovno presojo, če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 

 

Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile 

kvalitetno in pravilno izvedbo storitev. 

 

VII. NAROČNIKOVE OBVEZNOSTI 

 

9. člen 

Naročnik se obvezuje, da bo:  

• izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;   

• zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;   

• izvajalcu omogočil dostop do celotne dokumentacije, infrastrukture, če je to potrebno za 

izvedbo storitev; 

• zagotovil izvajalcu nemoten dostop (fizični in glede na zaščito z gesli) do potrebnih virov, 

sodelovanje ustrezne strokovne osebe s strani naročnika in primerne delovne pogoje; 

• z opremo, ki je v lasti izvajalca ravnal kot dober gospodar. 

 

VIII. IZVAJALČEVE OBVEZNOSTI 

 

10. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo:   

• svoje naloge opravljal po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, 

podzakonskimi akti, pravilniki, standardi) in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v 

pogodbenih rokih ter v obsegu, na način in v kvaliteti, navedeni v ponudbi in tehnični 

specifikaciji naročnika; 

• zagotoviti neopazen prevzem izvajanja storitve od obstoječega izvajalca, brez 

prekinitve dosegljivosti vsebin in storitev oz. na način, da bodo te izvedene v času, ko 



naročnik obratuje zmanjšano (ponoči, preko vikenda).pri izvajanju pogodbenih 

obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede na opremljenost 

naročnika;   

• kakovost opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za 

katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika; 

• odkritih gesel in drugih zaupnih podatkov naročnika ne bo razkril tretjim osebam; 

• omogočal ustrezen nadzor naročniku; 

• zagotovil delovanje interneta v zagotavljani hitrosti in kakovosti, skladno z zahtevami 

iz specifikacij, ter odpravljal javljene napake v dogovorjenih rokih, zaradi katerih 

naročniku ne bo nastajala večja škoda; 

• zagotovil naročniku za čas trajanja pogodbe vso strojno in programsko opremo, ki je 

potrebna za izvajanje pogodbe v zahtevanem obsegu iz specifikacij; 

• praviloma enkrat letno oziroma ob večjih tehničnih novostih naročnika obvestil o 

možnostih izboljšav, ki jih lahko ponudi naročniku.   

 

IX. SPLOŠNI IZVEDBENI POGOJI 

 

11. člen 

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe, pod pogojem, da 

bo izvajalec pridobil soglasja lastnika dostopovnega omrežja – nacionalnega operaterja, za 

uporabo krajevne zanke za povezavo kolokacije z lokacijami priključnih točk pri naročniku xDSL 

dostopa, pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, v 

primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. Višina odškodnine ne more presegati skupne 

predvidene pogodbene vrednosti. 

 

V kolikor izvajalec zahtevanih internetnih storitev (tip priključka, prenosna hitrost) ne zagotovi na 

vseh lokacijah v sklopu, na katerega se je prijavil, ali storitev ne zagotovi v pogodbenem roku, bo 

naročnik na stroške izvajalca na določeni lokaciji zagotovil nadomestno storitev ali pa zaradi kršitve 

pogodbenih obveznosti odstopil od pogodbe skladno s 3. členom te pogodbe. 

 

Zgoraj naštete ukrepe, razen pogodbene kazni, lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem 

izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. 

Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po pošti ali elektronski pošti. 

 

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu, 

skladno s splošnimi pogoji izvajalca. 

 

Naročnik in izvajalec 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. ODZIVNI ČASI IN ČAS ODPRAVE NAPAKE 

 

12. člen 

Izvajalec se zavezuje popraviti vse morebitne napake oziroma, če to ni možno, nemudoma izdelati 

funkcionalno nadomestno rešitev. 

 

Definicije pojmov: 

– Odzivni čas je časovno obdobje od prijave napake do začetka intervencije in 

diagnosticiranja napake s strani izvajalca; 



– Čas odprave napake je obdobje od prijave napake do njene odprave.  

 

Izvajalec zagotavlja odzivni čas v roku do 1 ure vsak dan v tednu 24 ur.  

 

Izvajalec zagotavlja čas odprave napake (odzivni čas se ne všteje v čas odprave napake) do 2 uri 

vsak dan v tednu 24 ur. 

 

Izvajalec bo napake, za katere je potrebno sodelovanje naročnika, odpravljal v rednem delovnem 

času naročnika, v dogovoru z naročnikom pa tudi izven rednega delovnega časa.  

 

V kolikor izvajalec napake ne odpravi v roku, je naročnik upravičen zaračunati pogodbeno kazen 

skladno s 16. členom te pogodbe. 

 

V primeru, da izvajalec napake ne odpravi v zahtevanem roku, je dolžan naročnika vsako uro 

obveščati o napredku pri odpravi napake in predvidenem času odprave napake, kar ne izključi 

upravičenosti naročnika do uveljavljanja pogodbene kazni. 

 

XI. KOMUNIKACIJA MED NAROČNIKOM IN IZVAJALCEM 

 

13. člen 

Izvajalec zagotavlja enotno točko prijave napak 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. Prijava 

napake mora biti izvedena pisno na elektronski naslov ______________ ali telefonsko na številko 

klicnega centra ____________________. V primeru telefonske prijave napake začne odzivni čas 

teči od trenutka vzpostavitve zveze s klicnim centrom izvajalca. 

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:  

a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja,  

b) lokacijo,   

c) kratek opis okvare. 

 

Izvajalec je dolžan vsako napako ustrezno evidentirati: 

- kdo je oddal prijavo napake, 

- kratko vsebino, 

- čas prijave, 

- čas odziva, 

- kdaj je bila napaka odpravljena. 

 

XII. NAČIN PLAČILA 

 

14. člen 

Izvajalec bo račune izdajal do 10. v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Na računu 

mora navesti naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj in dodati 

naslov OE, za katero so bile storitve opravljene. V primeru, da je izvajalec izbran za več sklopov, 

je račun dolžan izdati za vsako OE naročnika/ sklop posebej. 

 

Priloga računu mora biti specifikacija opravljenih storitev, tako da bo iz specifikacije računa 

razvidna razdelitev stroškov po posameznih lokacijah predmetnega sklopa (OE naročnika), ter 

poročilo o kakovosti delovanja povezav v preteklem obračunskem obdobju (morebitni izpadi, čas 

izpada, nižje kakovosti povezave ipd.). Zaračunavanje mesečne naročnine se prične z dnem 

dejanske priključitve. Pri vzpostavitvi oziroma izključitvi priključka se poravna sorazmerni delež 

mesečne naročnine od dneva vključitve oziroma izključitve v tekočem mesecu. 



 

Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 

RS št. 77/2016), bo izvajalec izdani račun naročniku poslal izključno v elektronski obliki (e-račun). 

 

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku 15 dni le-te pregledal, ter izvajalcu 

sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun 

s priloženo dokumentacijo v roku 15 dni po prejemu. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni 

del računa dolžan plačati v pogodbenem roku. 

 

Naročnik se obvezuje, da bo vse storitve plačal v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega 

računa. 

Izvajalec lahko v primeru zamude pri plačilu zaračuna naročniku zakonske zamudne obresti. V 

primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem opominu razdre pogodbo. 

 

XIII. KAKOVOST STORITEV 

 

15. člen 

V kolikor naročnik pisno (ali obliki elektronskega dokumenta) ugotovi in obvesti izvajalca, da sta 

kvaliteta in obseg storitev sporna, zadrži izplačilo zadnje izdane fakture izvajalca in mora 

najkasneje v 15 (petnajst) dneh od datuma ugotovitve izvesti presojo na način iz drugega odstavka 

tega člena, ki mora biti dokumentirana s poročilom v pisni ali elektronski obliki. Če se presoje v tem 

roku ne izvede, se razume, da sta zaračunana kvaliteta in obseg tudi realizirana in se zadnji račun 

takoj plača. 

 

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije storitev izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne 

naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega v sestavi: naročnik, 

izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in zunanji svetovalec. 

 

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. 

Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki. 

 

XIV. POGODBENA KAZEN 

 

16. člen 

Če izvajalec ne odpravi napake v skladu s pogodbo oziroma je v zamudi glede na dogovorjene 

roke, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je naročnik upravičen obračunati 

pogodbeno kazen v višini 20% mesečne naročnine za vsako uro zamude, vendar skupaj največ do 

višine mesečne pogodbene vrednosti  v posameznem mesecu. 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo obveznosti izvajalca ob 

sprejemu izpolnitve ni potrebno posebno obvestilo o pridržanju pravice do obračuna pogodbene 

kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez 

obvestila. 

 

Pogodbena kazen se obračuna na podlagi pisnega zahtevka odgovorne osebe naročnika, pri 

čemer se zahtevek lahko nanaša na izvajanje storitev za dva meseca nazaj. Izvajalec se strinja, 

da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi 

obveznostmi do izvajalca po tej pogodbi. 

 

XV. VIŠJA SILA 



 

17. člen 

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. 

 

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za višjo silo. 
 
Izvajalec mora pisno obvestiti naročnika o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku 1 

dneva od nastanka in 2 dni od prenehanja višje sile. K pisnemu obvestilu mora izvajalec predložiti 

verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in trajanju višje sile s strani pooblaščene 

institucije Republike Slovenije. 

 

XVI. PODIZVAJALCI  
(velja le, če izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci) 
 

18. člen 
Izvajalec imenuje za izvedbo javnega naročila sledečega podizvajalca: 
(Naziv in polni naslov) ____________         ________________________ (v nadaljnjem besedilu: 
podizvajalec), ki ga zastopa ______________________________, 
matična številka: ________________, 
davčna številka: _________________, 
transakcijski račun: ________________________, voden pri: ______________________.  
 
Podizvajalec bo izvajal naslednja dela:  _______________________________, v predvideni 
skupni vrednosti ___________________ z vključenim DDV.  
 
Dela bo podizvajalec izvajal v enakih rokih kot izvajalec. 
 
Pogodba izvajalca s podizvajalcem je sestavni del te pogodbe in mora biti sklenjena in predložena 
naročniku pred oziroma ob podpisu te pogodbe. Če je podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteval 
neposredno plačilo, mora izvajalec v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi 
potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu 
računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec 
pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora 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 izvedena dela. Izvajalec svojemu računu oziroma situaciji 
obvezno priloži račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  
 
Izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij 
o podizvajalcih, zlasti podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj 
ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev 
mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente podizvajalcev. Poleg 
navedenega mora predložiti še:  
• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-
ta zamenjan, 
• potrdilo pristojnega davčnega urada, izdano na dan sklenitve pogodbe z novim 
podizvajalcem, iz katerega bo razvidno, da novi podizvajalec nima zapadlih, neplačanih obveznosti 
v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR 
ali več, ter da ima podizvajalec na dan sklenitve pogodbe tudi predložene vse obračune davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe 
ali prijave, 



• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in  
• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če je ta neposredno plačilo zahteval.  
 
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na 

število podizvajalcev. 

XVII. SKRBNIKI POGODBE 
 

19. člen 

Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali nerešene 

probleme in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi. 

 

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je: 

Sklop št. ___ (ime in priimek, elektronski naslov, tel. št.) 

  

  

     

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je  _____________________. 

 

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe. 

 

Skrbnika sproti ocenjujeta kvaliteto ter razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. 

V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje 

stroške. 

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA in SOCIALNA KLAVZULA 

 

20. člen 

Upoštevaje določbe 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 

69/11) je nična vsaka 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 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji 

- 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 ali 

posredniku. 

 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

izvajalca ali njegovega podizvajalca. 

XIX. OSTALA DOLOČILA POGODBE 
  

21. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da se, če s to pogodbo ni določeno drugače, za razmerje med 

strankama uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - UPB, 64/16 - 

odl. US in 20/18). 



 

Za primere, ki niso urejeni s to pogodbo ali Obligacijskim zakonikom, se uporabljajo splošni pogoji 

poslovanja izvajalca. V primeru kolizije določbe pogodbe prevladajo nad določbami splošnih 

pogojev poslovanja izvajalca. 

   

22. člen 

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

Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. 

Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli 

doseči stranki. 

 

23. člen 

Stranki pogodbe se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z 

neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank. V kolikor sporazum med 

strankama ne bi bil mogoč, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju po 

slovenskem pravu. 

 

24. člen 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po 

dva izvoda. 

 
 

 

Izvajalec: 

 

____________________ 

_____________________ 

 

____________,________ 

Naročnik: 

 

OZG 

Direktor zavoda: 
Jože Veternik, univ.dipl.ekon. 
 

Kranj, ________ 

 

 
 
 


