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VZOREC POGODBE O IZVEDBI PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE 
 

 
 

Pogodbeni stranki 

  

OBČINA MIREN–KOSTANJEVICA, MIREN 137, 5291 MIREN  
ki jo zastopa župan Zlatko Martin Marušič 

matična številka: 5881838 

davčna številka: SI57235708 

 

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

 

_______________________________________________________________________________, 
(naziv in naslov prijavitelja) 

 

ki ga zastopa ________________________________________________________________ 
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika) 

 

matična številka: ___________________________ 
davčna številka: ___________________________ 

transakcijski račun: ___________________________  

 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

sklepata naslednjo 

 

POGODBA O IZVEDBI PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE 

št. ________________ 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.list RS št.12/2013 –ZJN2–UPB5); v 

nadaljevanju: ZJN-2) izvedel javni razpis za izvedbo del prenove javne razsvetljave in 

podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, 

vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil z dne  

- je naročnik na podlagi javnega razpisa iz predhodne alineje in prejetih prijav z Obvestilom o 
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izbiri št.__________________ z dne __.__.20__, izdanim skladno z zakonom, ki ureja 

postopek oddaje javnih naročil, izbral izvajalca kot najugodnejšega prijavitelja za izvedbo del 

prenove javne razsvetljave in izvajanje koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave. Po pravnomočnosti 

odločitve o izbiri je naročnik dne __.__20__ izdal Odločbo št. ______________, s katero je 

izvajalcu podelil pravico izvajati dejavnost gospodarske javne službe dobave, postavitve, 

vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave, 

- je Obvestilo o izbiri postalo pravnomočno z dne __.__20__, Odločba pa je postala 

pravnomočna z dne __.__20__, 

- je naročnik s sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 4301-31/2010-DE/248 z dne 

15.3.2013 pridobil sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko 

učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 (v nadaljevanju razpis 

UJR1), v višini do 38.411,00 € Financiranje dobave in postavitve naprav in ostalih predmetov 

javne razsvetljave oziroma prenove javne razsvetljave se izvede iz zgoraj navedenih sredstev 

ter sredstev lastne udeležbe naročnika v odstotku, kakor ga zahteva javni razpis za 

sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 

do 2013 – UJR1  (v nadaljevanju razpis UJR1). 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je dobava in postavitev naprav in ostalih predmetov javne razsvetljave oziroma 

prenova javne razsvetljave, kakor izhaja iz popisa del in tehničnih specifikacij iz razpisne 

dokumentacije. 

 

Vse pravice in obveznosti iz te pogodbe so sicer zajete tudi s Koncesijsko pogodbo za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v 

Občini Miren-Kostanjevica št. __________ z dne __.__20__, naročnik in izvajalec pa to pogodbo 

sklepata hkrati s koncesijsko pogodbo zaradi upravnopravnih potreb, določenih v razpisu UJR1. Ta 

pogodba v ničemer ne posega v pravice in obveznosti ter druga pravna razmerja, določena v 

koncesijskem razmerju. Prav tako vse pravice in obveznosti, določene v tej pogodbi pomenijo pravice 

in obveznosti po koncesijski pogodbi, vsakršna kršitev te pogodbe pa šteje hkrati tudi za kršitev 

koncesijske pogodbe. 

 

Pri izvedbi del mora izvajalec predvideti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, zagotoviti 

varnost svojih delavcev, podizvajalcev in drugih izvajalcev na gradbišču, zaščito objektov in njihovih 

uporabnikov, zavarovanje in zaščito zunanjih površin. Izvajalec je dolžan pri izvedbi del upoštevati 

navodila naročnika oz. strokovnega nadzornega organa pri investiciji. 

 

Vsa dela po tej pogodbi morajo biti izvedena tako v skladu z razpisno dokumentacijo, na podlagi 

katere je bil izvajalec izbran, kot tudi v skladu z zahtevami razpisa UJR1. 
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Pogodbena dela po tej pogodbi obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega 

potrebnega materiala in opreme in so predvidena z dokumentacijo iz prejšnjega odstavka ter 

razpisno dokumentacijo naročnika iz prve alineje 1. odstavka 1. člena te pogodbe ter zajeta v prijavi, 

na podlagi katere je bil izvajalec izbran. 

 

 

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

3. člen 

 

Vsa pogodbena dela po tej pogodbi je izvajalec dolžan izvesti v skladu s pogoji, ki so bili določeni v 

razpisni dokumentaciji naročnika iz prve alineje 1. odstavka 1. člena te pogodbe, dokumentacijo iz 

četrtega odstavka 2. člena te pogodbe in vsebino prijave, na podlagi katere je bil izbran. 

 

4. člen 

 

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter predpisane kvalitete materiala in opreme so 

dopustne le s pisnim soglasjem naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani 

nadzornega organa pri investiciji. 

 

5. člen 

 

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti dela iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela 

izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke, skladno s predpisi, ki urejajo 

gradnjo in posege v okolje ter skladno z drugimi veljavnimi predpisi. 

 

6. člen 

 

Po uvedbi v delo mora izvajalec v roku 8 dni izročiti naročniku časovni načrt ter pripraviti celovit 

elaborat ureditve gradbišča in varnosti na gradbišču za svoj obseg del, ob upoštevanju varnostnega 

načrta naročnika in časovnega načrta celotne investicije. 

 

Operativni plan izvajalca je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe. 

 

7. člen 

 

Izvajalec se zavezuje pričeti z deli takoj po uvedbi v delo oz. skladno s potrjenim časovnim načrtom 

investicije. 

 

8. člen 

 

Izvajalec se zaveže v roku 10 dni od dneva podpisa te pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti del, z veljavnostjo še 60 dni 
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po zaključku izvajanja pogodbenih del.  

 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do 

naročnika ne izpolni skladno s to pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku. 

 

9. člen 

 

V primeru, da izvajalec naročniku v roku iz prejšnjega člena ne izroči bančne garancije za zavarovanje 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo 

uveljavil garancijo za resnost ponudbe. 

 

10. člen 

 

V roku 10 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali 

pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno 

izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe. 

 

IV. ROKI IZVEDBE DEL 

 

11. člen 

 

Izvajalec se zaveže izvesti vsa dela v skladu s to pogodbo dokončati vsa dela po tej pogodbi 

najpozneje do 15.8.2013. 

 

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec 

začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. 

 

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v 

celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno s pogodbeno kaznijo in 

škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec 

neupravičeno prekine ali ustavi dela. 

 

12. člen 

 

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz prvega 

odstavka 11. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga 

zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 

 

Pogodbeno dogovorjeni rok iz te pogodbe se lahko podaljša izključno na način, kot je predviden v tej 

pogodbi in samo v primeru, kadar s tem ni ogrožen končni rok dokončanja investicije in s 

podaljšanjem pisno soglaša pooblaščena oseba naročnika. 

 

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega odstavka tega člena, se sklene aneks k tej pogodbi, 
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sicer se šteje, da rok iz drugega odstavka ni bil podaljšan. 

 

Nepoznavanje razmer na objektih ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in 

podaljšanje roka izvedbe. 

 

V. IZVEDBA DEL 

 

13. člen 

 

 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v prijavi z dne __.__.20__ 

dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom 

podizvajalca. 

 

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; 

vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del,) 

 

Podizvajalec ________________________ je v prijavi izvajalca z dne __.__.20__ podal soglasje, na 

podlagi katerega naročnik podizvajalčeve terjatve poravnava neposredno njemu. 

 

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli v 

tem členu navedenega podizvajalca z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da 

soglasje, kar se uredi sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in 

izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. 

 

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v 

dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi naročniku izročiti: 

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 

račun), 

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 

 

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) 

naročniku predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

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

podizvajalcu, 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
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(opomba:smiselna uporaba člena glede na to ali izvajalec v svoji prijavi navede, da bo dela izvajal s 

podizvajalci ali ne). 

 

VI. VREDNOST POGODBE 

 

14. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po fiksnih enotnih cenah, 

ki jih je navedel v ponudbenem predračunu t.j. popisu del z dne __.__.20__, ki ga je izvajalec priložil 

prijavi, na podlagi katere je bil izbran in je sestavni del te pogodbe. 

 

Skupna pogodbena vrednost del, ki je predmet te pogodbe, znaša: 

 

vrednost brez DDV = _____________ € 

 

DDV   = _____________ €  

------------------------------------------------------------------------------- 

vrednost z DDV = _____________ € 

 

(z besedo: __________________________________________________ evrov ___/100). 

 

Ta pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejanske izmere«. Izvajalec se s to 
pogodbo odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb cen zaradi spremenjenih okoliščin na 
trgu in drugih razlogov. 
 

Fiksne cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu t.j. popisu del z dne __.__.20__, ki 

ga je izvajalec priložil prijavi, na podlagi katere je bil izbran in je sestavni del te pogodbe, se tekom 

izvajanja te pogodbe ne smejo spreminjati.  

 

V primeru dodatnih in več – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo pogodbene 

fiksne cene na enoto iz prejšnjega odstavka, tudi za ta dela. 

 

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE 

 

15. člen 

 

O kakršnihkoli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti pooblaščeno osebo naročnika. 

Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega 

soglasja naročnika. 

 

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik od izvajalca zahteva izvedbo del, ki s to pogodbo niso 

predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto 
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materiala in dela, ki so navedene v osnovni prijavi izvajalca, z dne __.__20__, na osnovi katere je bil 

izbran. 

 

S strani naročnika nepotrjene projektne oz. tehnološke rešitve, ki bi imele za posledico večje količine 

izvedenih del oz. višjo ceno, niso predmet stroškov naročnika. 

 

VIII. OBRAČUN DOBAVLJENEGA MATERIALA, 

OPREME IN IZVEDENIH DEL 

 

16. člen 

 

Izvajalec bo pogodbena dela iz te pogodbe izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo prijavo. 

 

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, 

ki so določeni s popisom del, izdelanim na podlagi prijave na javni razpis UJR1, in ga je izvajalec 

priložil v svoji prijavi. 

 

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in na gradbišče dobaviti prototip naročenih materialov 

ali opreme brez posebnega doplačila oziroma predložiti vzorce posameznih materialov, veljavne 

certifikate oz. potrebno dokumentacijo skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih. Izvajalec lahko 

začne z deli oziroma vgradnjo materiala šele takrat, ko naročnik in odgovorni nadzornik pri investiciji 

pisno odobrita vzorce oziroma veljavno dokumentacijo. 

 

Izvajalec bo izvedena dela obračunal z eno končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna 

del in uspešno izvedene primopredaje del. Vrednost izvedenih del v situaciji se določi na osnovi 

dejansko izvedenih količin dela, obračunanih v gradbeni knjigi in fiksnih enotnih cenah vključno s 

popustom v višini odstotka iz četrtega odstavka 14. člena te pogodbe. 

 

Končno situacijo izstavi izvajalec v 2 izvodih, en izvod na naslov naročnika in drugi izvod na naslov 

pooblaščene osebe naročnika za strokovni nadzor v potrditev.  

 

K izstavljeni situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so 

podlaga za njeno izstavitev. Pri izstavitvi situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te 

pogodbe. Izvajalec je dolžan k izstavljeni situaciji priložiti situacije svojih podizvajalcev, ki jih je 

predhodno potrdil. (opomba: stavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila 

sodeloval s podizvajalci) 

 

Končno obračunsko situacijo je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 8 dni po zapisniško 

izvedeni primopredaji del, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. 

 

Naročnik je dolžan 30. dan od dneva prejema s strani pooblaščene osebe naročnika potrjeno situacijo 

pregledati in nesporni del situacije plačati skladno z določili 19. člena te pogodbe. Sporni del situacije 
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pa mora v roku 8 (osem) dni od dneva prejema pisno zavrniti, sicer se šteje, da je situacija v celoti 

potrjena. 

 

IX. PLAČILNI POGOJI 

 

17. člen 

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela šteje dan izstavitve 

končne situacije. 

 

18. člen 

Pooblaščena oseba naročnika pri izvedbi investicije bo potrdila začasne in končno situacijo s 

predlogom za izplačilo v roku 8 (osem) dni po prejemu le-teh. 

 

19. člen 

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi, s strani svoje pooblaščene osebe, potrjenih začasnih in končne 

situacije. 

 

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan po uradnem datumu prejema vsake potrjene 

situacije na transakcijski račun izvajalca številka _______________________________, pri 

____________. Končno situacijo bo naročnik plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situacije. 

 

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene situacije za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 

13. člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, neposredno podizvajalcu, 

in sicer: 

- podizvajalcu ______________________ na transakcijski račun _________________________, pri 

_________________. 

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s 

podizvajalci) 

 

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji 

delovni dan. 

 

20. člen 

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo. 

 

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov 

reklamacije. 

 

21. člen 

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz 19. člena te pogodbe, ima izvajalec 

pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom. 
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X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA 

 

22. člen 

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan 

zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del. Višina 

zamudne kazni je omejena na 10 % skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano 

vrednost. 

 

Če po krivdi izvajalca nastane za naročnika obveznost vračil sredstev, prejetih na razpisu UJR1, je 

izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini sredstev razpisa UJR1, ki jih je naročnik 

dolžan vrniti. 

 

Če po krivdi izvajalca dela, ki jih je izvajalec izvedel skladno s popisom del na podlagi prijave na razpis 

UJR1, ne bodo priznana kot upravičen strošek, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 

nepriznanega stroška. 

 

23. člen 

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene 

kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako 

nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od 

uveljavljanja pogodbene kazni. 

 
XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA 

 

24. člen 

Naročnik se obvezuje: 

- dati izvajalcu vso potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi, 

- dati izvajalcu na razpolago obstoječi priključek za električno energijo, vodo, potrebno za izvajanje 

pogodbenih del iz te pogodbe, če je na območju gradbišča to mogoče; stroški priklopa in porabe 

gredo v breme izvajalca, 

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko 

zadovoljstvo, 

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv 

na izvršitev prevzetih del, 

- dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke, vezane na investicijo, 

- uvesti izvajalca v delo, 

- zagotoviti strokovni nadzor nad investicijo, 

 

Izvajalec jamči: 

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, 

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo, 

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del, 

- da bo dela izvedel strokovno in v skladu s projektom, 
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- da bodo dela izvedena tako v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter prijave, na podlagi 

katere je bil izvajalec izbran, kot tudi v skladu z zahtevami javnega razpisa za sofinanciranje 

operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave, 

- da bodo vsa izvedena dela, ki so zajeta s ceno po tej pogodbi, predstavljala upravičen strošek po 

javnem razpisu UJR1, 

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih 

gradbene stroke, 

- izvajati dela v skladu z okoljskimi predpisi in uporabiti materiale in tehnologijo, ki v najmanjši meri 

obremenjujejo okolje, 

- da bo vodil knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ki morata biti podpisani s strani 

nadzornika in izvajalca, 

- da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami razpisa UJR1 

- da bodo vsa dela ustrezala projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika. 

 

Izvajalec se obvezuje na svoje stroške: 

- pred začetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi 

predpisi, 

- zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika, 

- sodelovati z ostalimi izvajalci na gradbišču v smislu optimalne koordinacije in nemotenega poteka 

del po terminskem planu, 

- zagotoviti varnost delavcev, ostalih izvajalcev na gradbišču ter mimoidočih, 

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču, 

- zagotoviti varnost in stabilnost objektov, ki so predmet investicije, 

- zagotoviti kontrolo kakovosti del, 

- izročiti dokazila o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi ter izdelati Dokazilo o zanesljivosti 

objekta, 

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del, 

- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del za celotno investicijo, 

- zagotoviti vso potrebno gradbeno pomoč pri izvedbi instalacijskih in obrtniških del, 

- zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID), meritve in vso ostalo dokumentacijo 

zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektni dokumentaciji, v zahtevanem številu izvodov, ter v 

skladu z veljavnimi predpisi, in jih izročiti naročniku skupaj z obvestilom o zaključku del, 

- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti oziroma pred vgradnjo izročati vso 

dokumentacijo, certifikate, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo 

na vgrajene materiala, opreme in proizvode, 

- zagotoviti pregled del s strani odgovornega nadzornika, še posebej tistih, ki ostanejo po izvedbi 

skrita oziroma nedostopna, 

- prijaviti gradbišče, 

- postaviti gradbiščne in EU table, 

- urejati vse v zvezi z gradbenimi odpadki. 

 

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL 
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25. člen 

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pozvati na prevzem 

del. Izvajalec je dolžan vzdrževati izvedena dela do zapisniške primopredaje. Dokončni prevzem del se 

ne more izvršiti pred zaključkom vseh del na investiciji. 

 

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je opravljen interni komisijski količinski in kvalitetni 

pregled in ko naročnik od izvajalca prejme pisno izjavo o odpravi eventualnih pomanjkljivosti, ki so 

bile ugotovljene pri pregledu del. 

 

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni 

predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik in končni obračun, v katerem natančno 

ugotovijo predvsem: 

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom 

stroke, 

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del, 

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave. 

 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela 

dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti 

drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun. Naročnik si v takem primeru zaračuna 10% 

pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca 

take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z 

nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove 

proizvode ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te 

pogodbe, pričneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga zaključita v najkrajšem možnem času, vendar 

ne pozneje kot v 30 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del. 

 

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi 

končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. 

 

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso potrebno dokumentacijo v zvezi z 

investicijo, ki jo zahtevajo veljavni predpisi za tovrstna dela in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana 

v postopku javnega razpisa oz. na osnovi projektne dokumentacije (predvsem dokazilo o zanesljivosti 

objekta za svoj obseg del skladno z Zakonom o graditvi objektov, dokazila o kvaliteti vgrajenih 

materialov in opreme, garancijske liste za opremo in proizvode). 

 

26. člen 

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme 

v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, Obligacijskim zakonikom in Zakonom o graditvi 

objektov ZGO-1. 
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27. člen 

Ob prevzemu izvršenih del investicije, ki je predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati 

izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in 

se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. 

 

Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku jih je, po načelu dobrega gospodarja, 

upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno 

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

28. člen 

V času koncesijskega razmerja je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse 

pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki so predmet te pogodbe ter na materialu in opremi, ki so 

predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme. 

 

29. člen 

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen 

odpraviti naročnik, na račun izvajalca. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take 

pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z 

nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove 

izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 

Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 

 

XIII. ODSTOP OD POGODBE 

 

30. člen 

Odstop od te pogodbe se izvede pod pogoji in način, kakor določa Koncesijska pogodba za 

opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne 

razsvetljave v Občini __________ št. ______________ z dne __.__.20__. 

 

 

XIV. POOBLAŠČENE OSEBE 

 

31. člen 

Pooblaščena oseba s strani naročnika za izvrševanje te pogodbe in podpis zapisnika o končnemu 

obračunu in prevzemu del je _____________________, ki je tudi skrbnik/ca te pogodbe. 

 

 

32. člen 

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je: 
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_______________________________. 

 

Odgovorni vodja del izvajalca in odgovorni vodja gradbišča je: 

 

________________________________. 

 

33. člen 

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 31. člena te pogodbe v roku 

treh dni po njihovi zamenjavi. 

 

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 32. člena te pogodbe pisno 

obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru 

zamenjava ni mogoča. 

 

XV. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU 

 

34. člen 

Izvajalec je dolžan v času izvajanja del upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva 

pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij. 

 

Za varnost svojih delavcev je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi 

nobene odgovornosti. 

 

Izvajalec je dolžan ves čas izvedbe del zagotavljati varnost in funkcionalno uporabnost obstoječega 

objekta in zunanjih površin. Za zavarovanje svoje odgovornosti proti tretji osebi in za gradbeno 

zavarovanje za obseg del po tej pogodbi, je izvajalec dolžan skleniti ustrezno zavarovanje gradbišča 

pri izbrani zavarovalnici. 

 

Izvajalec mora dokazilo o zavarovanju predložiti v roku 7 dni po podpisu te pogodbe na vpogled 

naročniku (kopija). 

 

XVI. POSLOVNA SKRIVNOST 

 

35. člen 

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen 

podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost. 

 

36. člen 

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s 

soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem 

arhivu. 
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XVII. TRAJANJE POGODBE 

 

37. člen 

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank, v veljavo pa stopi in se 

začne izvajati ko izvajalec: 

1. predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 
2. predloži dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca. 
 

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca 

izvedbe del, to je do dne 15.8.2013. 

 

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del iz te pogodbe podaljšalo, v skladu z dogovorom z 

naročnikom, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del. 

 

Pogodbene obveznosti iz te pogodbe so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so 

odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku. 

 

XVIII. REŠEVANJE SPOROV 

 

38. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali predvsem 

sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu 

naročnika. 

 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje 

predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti te pogodbe. Posebne gradbene uzance so 

izključene. 

 

 
XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN OSTALE OBVEZNOSTI 

PO ZAKONU O PREPREČEVANJU KORUPCIJE 
 

39. člen 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

o pridobitev posla ali 

o za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

o za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe ali 

o za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
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Pred sklenitvijo te pogodbe je izvajalec predal vso dokumentacijo in dokaze, ki so predvideni po 

Zakonu o preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 2/04, št. 92/05 Skl.US: U-I-263-05-6, 97/05 Odl.US: U-

I-163/05-36, 100/05 Skl.US: U-I-296/05, 20/06-ZNOJF-1, 33/07 Odl.US: U-I-57/06-28), da ne obstojijo 

omejitve po tem zakonu, kar naročnik s podpisom te pogodbe potrjuje. 

 

XX. DRUGE DOLOČBE 

 

40. člen 

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo, razen 

če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika. 

 

41. člen 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve te pogodbe, kar se 

dogovori in uredi pisno v obliki aneksov k tej pogodbi. 

 

42. člen 

Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih 

vsaka pogodbena stranka prejme po 2 (dva) izvoda. 

 

43. člen 

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika 

iz prve alineje 1. odstavka 1. člena te pogodbe, prijava izvajalca, na podlagi katere je bil izvajalec 

izbran, določila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje 

gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe. 

 

 

V __________, dne _________  V __________, dne _________ 

 

 
  

Izvajalec:  Naročnik: 

  
Občina Miren-Kostanjevica 

 

 

Zakoniti zastopnik 
 

 

Zakoniti zastopnik 

 

 
 

Župan Zlatko Martin Marušič 
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