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VZOREC POGODBE 
 

POGODBA NAROČNIKA št. 4302-0001/2020-      

POGODBA IZVAJALCA št.       

 

sklenjena med 

  

NAROČNIKI:  

Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih 

goricah, matična št.: 2333813000, ID za DDV: SI 89110528, ki ga zastopa Tanja Vintar, v 

nadaljevanju: RASG 

in 

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična številka: 5880297000, ID za 

DDV: SI 53944640, ki jo zastopa župan Roman Leljak 

in 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici 

matična številka: 5880319000, davčna številka: SI 36670243, ki jo zastopa župan Anton Slana 

 

in 

 

IZVAJALCEM: 

     , matična št.:      , ID za DDV:      , IBAN      , ki ga zastopa      , v 

nadaljevanju: IZVAJALEC 

 

I. PREDMET POGODBE 

 

1. člen  

 

(1) S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izdelavo naslednjo projektno 

dokumentacijo: Izdelava projektne dokumentacije DGD-PZI/IzN projekta 

KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE-

Sklop K3/2, trasa 22/2. 

(2) Specifikacija oddanih oz. prevzetih del iz predhodnega odstavka je razvidna iz ponudbene 

dokumentacije in projektne naloge. 

 

II. VREDNOST POGODBENIH DEL 

 

2. člen  

 

(1) Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št.      , z 

dne       v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV =      EUR, 

(z besedo:         /100), od tega DDV =      EUR, (z besedo:         /100) in brez 

DDV =      EUR (z besedo:         /100), oddane v okviru javnega naročila, 

objavljenega na Portalu JN pod oznako       . 

(2) Pogodbene cene so fiksne. Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. 
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III. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 

 

3. člen  

 

(1) Stroške po tej pogodbe krijejo občine, ki v tej pogodbi nastopajo kot naročniki, in sicer 

sorazmerno glede na dolžino projektiranih tras v posamezni občini.  

(2) Izvajalec bo obračunaval opravljena dela naročnikom iz prejšnjega odstavka na podlagi 

izstavljenih računov, pripravljenih na osnovi začasnih in končnih situacij, ki jih predhodno 

potrdi RASG. 

(3) Izvajalec lahko začasne situacije izstavlja na podlagi naslednje dinamike: 

− 20 % pogodbene vrednosti po predaji predlogov katastrskih elaboratov in projektne 

dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev in smernic; 

− 50 % pogodbene vrednosti po predaji projektne dokumentacije revizijski komisiji. 

(4) Izvajalec lahko končne situacije, v višini 30 % pogodbene vrednosti, izstavi po dokončno 

opravljenem delu, to je po izdaji končnega revizijskega poročila in po oddaji ustrezno 

izdelane končne verzije projektnih dokumentacij. 

 

4. člen  

 

(1) Izvajalec je dolžan račune izstavljati kot e-račune. Obvezna priloga posameznega računa 

je s strani RASG potrjena situacija. 

(2) Naročniki so dolžni račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. 

Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi ali je ne zavrne ali ji ne oporeka, 

se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena.  

(3) Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu e-računa 

k posameznemu naročniku – občini. 

 

IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

5. člen  

 

(1) Obveznosti izvajalca so: 

a. da bo prevzeta dela izvršil po projektni nalogi in vsej dokumentaciji v zvezi s 

predmetnim javnim naročilom in utemeljenih zahtevah naročnika, strokovno 

pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu 

z vso veljavno zakonodajo in vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in 

uzancami, ob sodelovanju z naročniki in upoštevanju njihovih ekonomskih in 

tehničnih pogojev; 

b. da bo naročnikom kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in 

upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih: 

c. da bo sodeloval pri reviziji oz. recenziji projektne dokumentacije, v vseh morebitnih 

upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvršil vse korekcije projektne 

dokumentacije po utemeljenih zahtevah;  

d. da bo na pobudo naročnikov v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal 

pojasnila v zvezi z njeno izdelavo;  

e. da bo naročnike sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih 

obveznosti, 
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f. da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima 

strankama, izvršil dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se 

ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva, 

g. da bo za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da 

je smotrn in ni v skladu s projektno nalogo, priskrbel soglasje naročnikov,  

h. da bo, v primeru gradnje po tej pogodbi projektiranega objekta izvajal projektantski 

in geomehanski nadzor ter potrjeval utemeljene spremembe in dopolnitve projekta 

za izvedbo. 

(2) Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev. /ALI/ 

(2) Poleg izvajalca pri izvedbi del sodelujejo naslednji podizvajalci, ki so zahtevali neposredno 

plačilo: 

−      , matična št.:      , ID za DDV:      , IBAN:      , vrsta del:      , 

predmet:      , količina:      , vrednost:      , kraj in rok izvedbe: enako kot 

glavni izvajalec; 

−      , matična št.:      , ID za DDV:      , IBAN:      , vrsta del:      , 

predmet:      , količina:      , vrednost:      , kraj in rok izvedbe: enako kot 

glavni izvajalec; 

−      , matična št.:      , ID za DDV:      , IBAN:      , vrsta del:      , 

predmet:      , količina:      , vrednost:      , kraj in rok izvedbe: enako kot 

glavni izvajalec; 

− … 

in podizvajalci, ki ne zahtevajo neposrednega plačila: 

−      , matična št.:      , ID za DDV:      , vrsta del:      , predmet:      , 

količina:      , vrednost:      , kraj in rok izvedbe: enako kot glavni izvajalec; 

−      , matična št.:      , ID za DDV:      , vrsta del:      , predmet:      , 

količina:      , vrednost:      , kraj in rok izvedbe: enako kot glavni izvajalec; 

−      , matična št.:      , ID za DDV:      , vrsta del:      , predmet:      , 

količina:      , vrednost:      , kraj in rok izvedbe: enako kot glavni izvajalec; 

− … 

(3) Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun 

oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnike, da 

podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun 

oziroma situacijo plača neposredno. 

(4) Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo 

z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročniki, le-tem v roku 5 

dni po spremembi predložiti: 

- izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, 

da podizvajalec zahteva neposredna plačila. 

(5) Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema, izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje 

sposobnosti. Naročniki bodo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za 

izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročniki lahko 

zavrnejo predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno 

izvajanje ali dokončanje del. Naročniki morajo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca 

obvestiti ostale naročnike in izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

(6) Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročnikom 

najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave 
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vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za 

izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 

6. člen  

 

Projektna dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnikov in jo izvajalec lahko preda 

tretji osebi samo s soglasjem RASG. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda v 

svojem arhivu.  

 

7. člen  

 

Obveznosti naročnikov so: 

a. da izvajalcu v dogovorjenih rokih izročijo projektno nalogo in vso že izdelano 

dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih del; 

b. da tekoče spremljajo in nadzirajo projektiranje in po potrjujejo projektne rešitve; 

c. da zagotovijo revidente projektne dokumentacije in izvedbo revizije projektne 

dokumentacije v rokih, ki ne bodo ogrožali pogodbenih rokov po tej pogodbi. 

 

V. ROK DOKONČNJA DEL 

 

8. člen  

 

(1) Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe in 

izdelal projektno dokumentacijo v rokih: 

a. predlog katastrskega elaborata v elektronski obliki (na USB ključku) v roku 30 dni 

po sklenitvi pogodbe; 

b. ustrezno število izvodov projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev 

in smernic v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe, pri čemer vsak naročnik (RASG d.o.o. 

in Občine, na območju katerih se projektira) prejeme po en (1) izvoda;  

c. dva (2) izvoda celotne projektne dokumentacije za obravnavo pred revizijsko 

komisijo v roku 90 dni po sklenitvi te pogodbe; 

d. dva (2) izvoda presoje vplivov na okolje in zapis v elektronski obliki (na USB ključku) 

v roku 120 dni po sklenitvi pogodbe, če je zahtevana; 

e. soglasje presojevalca prometne varnosti za vsak zahtevan odsek v roku 90 dni po 

sklenitvi pogodbe; 

f. šest (6) izvodov celotne projektne dokumentacije in zapis v elektronski obliki (na 

USB ključku) ter izvod katastrskega elaborata v ločeni mapi, popravljene po 

utemeljenih zahtevah naročnikovega pregledovalca v roku 30 dni po datumu izdaje 

končnega revizijskega poročila oz. v roku določenem na zapisniku revizijske oz. 

recenzijske razprave. 

(2) Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, 

je o tem dolžan takoj pisno obvestiti RASG in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja 

del. 

(3) RASG skupaj z ostalimi naročniki po tej pogodbi presodi objektivnost prošnje za 

podaljšanje roka za izvedbo del. V primeru presoje, da je predlog zaradi razlogov na strani 

izvajalca, ki so bili predvidljivi že v času sklenitve pogodbe, se pogodbeni rok ne podaljša. 

Rok izvedbe del se pogojno lahko podaljša zgolj iz objektivnih razlogov, ki jih ni bilo mogoče 

predvideti, kot na primer čas trajanja revizije daljši od 30 dni, ipd. Ostali tehnični vzroki, 

pogoji soglasodajalcev ipd. se štejejo za predvidljive okoliščine in niso razlog za 
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podaljšanje roka, razen v primeru presoje vplivov na okolje, kjer se rok lahko podaljša, če 

postopek pri pristojnem mnenjedajalcu traja več kot 90 dni zaradi razlogov, na katere 

izvajalec ni mogel vplivati oziroma ki niso povezani z neustrezno ali pomanjkljivo 

pripravljeno dokumentacijo izvajalca. 

(4) Podaljšanje roka se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi. 

 

VI. POGODBENA KAZEN 

 

9. člen  

 

(1) Za vsak dan zamude dokončanja prevzetih del po tej pogodbi bo izvajalec plačal 

naročnikom pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del, 

vendar največ 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del. 

(2) Pogodbena kazen se obračuna s končnim obračunom. 

(3) Naročniki in izvajalec so soglasni, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 

nastankom škode naročniku. Povračilo eventualno nastale škode bo naročnik uveljavljal 

po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene 

kazni. 

 

VII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR 

 

10. člen  

 

(1) Pooblaščeni predstavnik naročnikov – vodja projekta – je      . Izvajalec je dolžan vso 

pisno korespondenco pošiljati vodji projekta. 

(2) Pooblaščeni predstavniki naročnikov – občin, ki izvajajo tudi strokovni nadzor nad izvedbo 

pogodbenih del, so: 

- za Občino Radenci: Davorin Zamuda, 

- za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici: Marko Čuš. 

(3) Vodja projekta s strani izvajalca je      . 

 

VIII. REŠEVANJE SPOROV 

 

11. člen  

 

Morebitne nastale spore bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem 

primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Lenartu. 

 

IX. KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen  

 

(1) Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, pod 

pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

(2) Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe pogodbe, zmanjša obseg del ali 

odstopi od pogodbe, iz razloga da sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso 

zagotovljena ali niso zagotovljena v zadostni višini. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada 

odškodnina, upravičen je le do plačila stroškov že izvedenih del. 
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13. člen  

 

(1) Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca 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, 

- 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. 

(2) Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali 

njegov družinski član 

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, 

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

 

14. člen  

 

(1) 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.  

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača 

izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo 

pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih 

obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta 

obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.  
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15. člen  

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v       enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en 

izvod, vsak naročnik pa po dva izvoda. 

 

V      , dne        V Lenartu v Slov. goricah, dne       

  

IZVAJALEC: NAROČNIKI: 

      Razvojna agencija Slovenske gorice, 

d.o.o. 

Direktor/ica Direktorica 

      Tanja Vintar 

  

 

  

Občina Radenci 

Župan 

Roman Leljak 

 

 

 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

Župan 

      

 

 

 

 


