
POGODBA O IZVEDBI NAROČILA 
»REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBSTOJEČEGA GASILSKEGA DOMA FORMIN« 

 
sklenjena med 
 
 
Naročnikom: OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica,  

ki jo zastopa župan, g. Jožef KOKOT  
  ID za DDV SI81877790 

Matična št.5883962000 
(v nadaljevanju naročnik) 

 
in 
 
 
Izvajalcem:  
 
 
 

UVODNA DOLOČILA 
 

1. člen 
 

Naročnik je izvedel postopek naročila male vrednosti za oddajo naročila za investicijo »REKONSTRUKCIJA IN 

PRIZIDAVA OBSTOJEČEGA GASILSKEGA DOMA FORMIN« v skladu z določili Zakona o javnem naročanju 

(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

covid-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/2020).  

Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izpolnitvijo pogodbenih 
obveznosti. 
 

2. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 je naročnik izvedel postopek naročila male vrednosti, 

 je izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in da je naročnik dne __________ sprejel odločitev o oddaji 
naročila. 

 
PREDMET POGODBE 

 
3. člen 

 
Naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela »Rekonstrukcija in prizidava obstoječega gasilskega 
doma Formin« in sicer: 

- gradbeno obrtniška dela  
- strojne instalacije 
- elektro instalacije 

 
Pogodbena dela se izvajajo v obsegu in v kvaliteti po: 

 zahtevah iz razpisne dokumentacije za to naročilo 

 ponudbi izvajalca št. ________, z dne ___________ 

 predračunskem popisu, 

 in ostalih zahtevah iz razpisne dokumentacije. 
 
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del te pogodbe. 
 



4. člen 
 
Izvajalec se zavezuje opraviti za investitorja in po njegovem naročilu morebitna presežna, manjkajoča in 

nepredvidena dela. 

Za sestavljanje predračuna za to delo se bodo upoštevali elementi ponudbe, ki so sestavni del te pogodbe, pri 

čemer se cena ne spreminja tudi, če se obseg spremeni za več kot 10 % predvidenih del. 

   
POGODBENA CENA 

 
5. člen 

 
Pogodbena cena za vsa pogodbena dela  znaša: 
 

Ponudbena cena brez DDV:  

Znesek DDV 22%  

Skupaj ponudbena cena z DDV:  

Z besedo: _______________________________________ evrov 00/100 

 
Naročnik in izvajalec se dogovorita, da dinamika izvajanja investicije upošteva finančna sredstva Proračuna Občine 
Gorišnica. 
 

6. člen 
 
Pogodbena cena vsebuje vse elemente cene in krije vse stroške za izvedbo pogodbe, vključno z davkom na dodano 
vrednost (DDV) v višini 22%, ki ga mora obračunati izvajalec, drugimi davki, taksami, carinami, prispevki oziroma 
dajatvami. 
 
V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo pogodbenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, 
predračunskim popisom in ponudbo izvajalca, ureditev gradbišča, dostopa do gradbišča, gradbene pomoči, 
koordinacije, vse v skladu z razpisno dokumentacijo. 
 

7. člen 
 
Pogodbene stranke soglašajo, da je pogodbena cena nespremenljiva in fiksna do dokončne izvedbe pogodbenih 
del ter, da gre s tem riziko eventualnega zvišanja cen za elemente, na podlagi katerih je bila določena pogodbena 
cena materiala in dela v času izvajanja pogodbenih del, na račun izvajalca, in da takšne podražitve ne vplivajo na 
pogodbeno dogovorjeno ceno.  
 

ROKI 
 

8. člen 
 
Izvajalec se zaveže dela po tej pogodbi začeti takoj po uvedbi v delo, ki se izvede najkasneje do 1.8.2021 ter jih 
končati do 30.11.2021 oziroma v skladu z dogovorjenim terminskim planom. 
Za dokončanje pogodbenih del se razume uspešno opravljen sprejem in izročitev pogodbenih del. 
 
 
 



9. člen 
 
Če izvajalec ne izvede predmeta pogodbe v roku iz 8. člena te pogodbe, mu lahko naročnik določi primeren poznejši 
rok. Če izvajalec ne izpolni svoje obveznosti niti v tem poznejšem roku, lahko naročnik odstopi od pogodbe, s čimer 
nastopijo posledice odstopa od pogodbe po krivdi izvajalca. 
 
Izvajalec ima pravico podati zahtevo za podaljšanje roka za izvedbo pogodbenih del iz prvega odstavka tega člena, 
kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. 
 

10. člen 
 
Za vzroke, zaradi katerih se po 10. členu lahko zahteva podaljšanje rokov, se štejejo zlasti: 

 naravni dogodki (kot so: požar, poplava, potres, izjemno slabo vreme, nenavadno za letni čas in za kraj v 
katerem se dela izvajajo, itd.), 

 ukrepi, določeni z akti pristojnih organov, 

 zamuda na strani naročnika pri uvedbi v posel, 

 v primerih, ko se dela lahko začasno zaustavijo, skladno s 30. do 34. členom te pogodbe, 

 zamuda pri dobavi opreme, če jo nabavlja naročnik ali tisti, ki je za to določen, 

 nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel vedeti, da se morajo 
izvajati. 

 
11. člen 

 
Izvajalec ne more zahtevati podaljšanja roka zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastale po preteku roka za 
izvajanje del. 
 

12. člen 
 
Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku pisno takoj, ko izve za vzrok, zaradi katerega se 
lahko rok podaljša, najkasneje pa v roku 3 dni, od kar je izvedel za takšen vzrok. V nasprotnem primeru se takšen 
vzrok ne bo upošteval in takšen vzrok ne bo mogel biti razlog za podaljšanje roka. 
 

OBRAČUN IN PLAČILA 
 

13. člen 
 
Izvedena dela bo izvajalec zaračunaval glede na napredovanje del.  
 
Izvedena dela se plačajo na podlagi začasnih situacij in končne situacije. Začasne situacije se obračunavajo do 
največ 90 % pogodbene vrednosti. 
 
 

14. člen 
 
Izvajalec je dolžan začasno situacijo, pred predložitvijo naročniku, uskladiti z gradbenim nadzorom, ki jo mora tudi 
potrditi. 
 
Začasno situacijo izda izvajalec v 5 (petih) izvodih do 5. (petega) v mesecu za dela, izvedena v preteklem mesecu. 
 
Naročnik potrdi nesporni del situacije v roku 8 dni od prejema, sporni del situacije pa se zavrne (za ta del mora 
izvajalec predložiti naročniku dobropis) in ga naročnik in izvajalec razrešita do izstavitve naslednje situacije. Za 
datum prejema se šteje uradni prevzem po pošti na naslov naročnika.  
 



Pri vsaki začasni situaciji se zadrži 10 % obračunane vrednosti in sicer bodo zadržana sredstva nakazana v roku 
30 dni od potrjenega primopredajnega zapisnika in predane finančne garancije za odpravo napak v garancijskem 
roku, vendar ne prej kot 30. dan od prejema končne situacije. 
 
 

15. člen 
 
Naročnik bo nesporni del situacije poravnal trideseti dan od dneva uradno evidentiranega e-računa in situacij v 
papirni obliki. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z 
dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. 
 
V primeru zamude plačila je izvajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti. 
 

16. člen 
 
Izvajalec izda končno situacijo po izvedbi dokončnega obračuna. Končna situacija se plača v roku po 15. členu te 
pogodbe, če je izdana skladno z določili te pogodbe in če ni drugih zadržkov iz naslova zadržanih sredstev v korist 
naročnika. 
 

17. člen 
 
Plačila se bodo izvajala na poslovni račun izvajalca: 
 
TRR _______________________, odprt pri ________________________. 
 
 

MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

18. člen 
 
Vsak pogodbenik je dolžan pri izpolnitvi svoje obveznosti ravnati s pazljivostjo, ki se zahteva v poslovnih razmerjih 
(pazljivost dobrega gospodarstvenika). 
 
Pogodbenik ne more zahtevati od drugega pogodbenika, da izpolni obveznosti, če je sam ni izpolnil ali je ni 
pripravljen izpolniti, razen če ni v tej pogodbi drugače določeno. 

 
OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCA 

 
19. člen 

 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da mu je objekt, na katerem se bodo dela izvajala, znan. 
 

20. člen 
 
Vse obveznosti in odgovornosti proti tretjim osebam gredo v breme izvajalca. 
 

21. člen 
 
Izvajalec je dolžan pogodbena dela izvesti na način in v rokih, ki so določeni v pogodbi, predpisih in pravilih stroke. 
 
Izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo. 
 
 

22. člen 
(garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) 



 
Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik pri vsaki začasni situaciji zadržal 
10 % obračunane vrednosti situacije in sicer do dokončnega obračuna ter prevzema izvedenih del. Zadržana 
sredstva se izplačajo po končni situaciji. 
 

23. člen 
(garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku) 

 
Garancijska doba za izvedena dela je 5 let, ki prične teči z dnem primopredaje objekta naročniku in bo o tem 
opravljen primopredajni zapisnik. Po opravljeni primopredaji oz. potrjenem primopredajnem zapisniku izvajalec 
izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.  Izvajalec bo moral predstavniku 
naročnika v roku 30 dni po podpisu zapisnika o prevzemu del, predati finančno zavarovanje (menično izjavo in 
menico) v višini 5 % vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del z DDV, veljavno še najmanj trideset (30) dni po 
poteku garancijskega roka. Naročnik bo vnovčil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če 
izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način kot bo opredeljeno v pogodbi. 

 

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo 
izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi. 
 
Naročnik izrecno opozarja izvajalce, da mora biti izjava brezpogojna.  
 

24. člen 
(obveščanje) 

 
Izvajalec je dolžan o vseh aktivnosti, ki lahko kakorkoli vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje 
pravic pogodbenih strank iz te pogodbe, pisno obvestiti skrbnika pogodbe naročnika Občina Gorišnica, Gorišnica 
83 a, 2272 Gorišnica. 
 
Obvestila, ki niso sporočena v skladu s tem členom, nimajo pravnega učinka. 
 

25. člen 
(druge obveznosti izvajalca) 

 
Izvajalec se zaveže, da bo izvedel dela v skladu z veljavnimi predpisi. Poleg tega se zaveže da bo: 

 gradbišče označil z ustrezno gradbiščno tablo, 

 uskladil terminski plan s podizvajalci in upravljalci/lastniki komunalne infrastrukture ter lastniki/uporabniki 
sosednjih zemljišč in objektov, 

 poskrbel za ustrezen načrt organizacije gradbišča, 

 poskrbel za zavarovanje objekta, ljudi, opreme in komunalne infrastrukture, 

 poskrbel, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom, 

 za vgrajene materiale in za izvedena dela predložil naročniku predpisane izjave o skladnosti, certifikate o 
ekološki neoporečnosti in/ali opravil predpisane preizkuse v skladu z nacionalnimi standardi, 

 v primeru, kadar bo naročnik to zahteval pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne analize. 
Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer 
pa naročnik, 

 vgrajeval samo prvovrstne, okolju prijaznejše materiale, v nasprotnem primeru bo zamenjal neustrezen 
material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke v skladu z 
nacionalnimi standardi, 

 ob dokončanju del seznanil naročnika z opremo in ga poučil o uporabi in navodilih za vzdrževanje opreme,  

 pravočasno zagotovil in izročil vse potrebne podatke, načrte, ateste oziroma druga dokazila o skladnosti 
za vgrajene materiale in naprave, navodila in druge listine oziroma stvari, potrebne za vgradnjo oziroma 
montažo, uporabo in vzdrževanje opreme, vključno z navodilom za varno delo in vzdrževanje v 



slovenskem jeziku, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za 
dobavljeno in vgrajeno oziroma montirano pogodbeno blago, 

 med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva 
okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa 
prevzema polno odgovornost, 

 priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, proizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti 
in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in 
kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, če te ne bodo že plačane neposredno s strani 
naročnika, 

 zagotovil stalno prisotnost odgovornega vodje del na objektu pri izvajanju del;  

 hranil vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jo po uspešno opravljenem 
sprejemu in izročitvi del izročil naročniku, 

 ves čas izvajanja pogodbenih del omogočil naročniku vpogled v celotno dokumentacijo in mu jo na njegovo 
zahtevo tudi nemudoma posredoval; 

 naročniku predložil v soglasje za nove podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del, ki niso bili 
navedeni v ponudbi, 

 pred morebitno menjavo podizvajalcev pridobil pisno soglasje naročnika; 

 naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upošteval njegova navodila, 

 redno vodil gradbiščno dokumentacijo v skladu z zahtevami Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 
72/17 – popr. in 65/20), 

 za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, pridobil 
pisno soglasje naročnika, 

 ob dokončanju del izročil naročniku tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, 
certifikati, garancijski listi DZO, NOV, ipd.), pisna navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta in naprav, 

 izvedel nepredvidena in poznejša dela, če bo naročnik to zahteval, 

 zagotovil jamstvo za odpravo vseh morebitnih napak v dogovorjenih rokih,  

 v okviru dogovorjene pogodbene cene izvedel vse transportne in druge pomožne storitve ter dobavil vse 
materiale in proizvode, potrebne za izvedbo pogodbenih del te pogodbe, kot tudi prevzel vsa zavarovanja, 
odgovornost za varnost in zdravje pri delu v prostorih na objektu in za splošno varnost v zvezi s predmetom 
pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi, 

 odgovarjal za kvalitetno izvedbo pogodbenih del v celoti, in sicer tako za delo, ki ga sam opravi, kot tudi 
za delo svojih podizvajalcev. 

 
 

OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČNIKA 
 

26. člen 
 
Naročnik se zaveže: 

 pravočasno zagotoviti izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti 
obseg del potrebne; 

 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, 

 plačevati pogodbene obveznosti v skladu s to pogodbo, 

 tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in odločati o predlaganih spremembah in dopolnitvah, ki so 
usklajene s projektantom, nadzorom in naročnikom, 

 zagotoviti gradbeni nadzor. 
 

ZAČASNA ZAUSTAVITEV DEL 
 

27. člen 
 



Izvajalec ima pravico začasno zaustaviti izvajanje del, če zaradi naročnikovega ravnanja ne more izvajati del ali je 
zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno oteženo. 
 
Izvajalec zaustavi dela zaradi neizpolnitve obveznosti naročnika šele, ko preteče primeren rok, ki ga je pustil 
naročniku za izpolnitev obveznosti. Takšen rok ne more biti krajši od 15 dni. 
 

28. člen 
 
Izvajalec je dolžan nadaljevati izvajanje del, ko prenehajo ovire, zaradi katerih so bila dela ustavljena. 
 

29. člen 
 
V primeru, da izvajalec upravičeno zaustavi dela, je pri ustavitvi del dolžan že izvedena dela zavarovati pred 
propadanjem z ukrepi, ki so nujni. Poleg tega mora zagotoviti, da so stroški v zvezi s tem čim manjši. 
 
Stroški zavarovanja izvedenih del in druge izdatke, ki jih je imel izvajalec s tem v zvezi, trpi naročnik. Izvajalec trpi 
le stroške in izdatke v primeru, da je sam odgovoren za zaustavitev del. 
 

30. člen 
 
Pogodbenik, ki je odgovoren za zaustavitev del, je dolžan drugemu pogodbeniku povrniti škodo, ki jo je ta utrpel 
zaradi zaustavitve del. Povrnitev škode obsega tudi izgubljeni dobiček. 
 

31. člen 
 
Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti o okoliščinah, ki onemogočajo ali otežujejo izvajanje del, o ustavitvi 
del, svojih ukrepih za zavarovanje izvedenih del in o nadaljevanju del po prenehanju ovir, zaradi katerih je bilo 
izvajanje del ustavljeno, vse pa najkasneje v roku 3 dni od nastanka okoliščin oz. od kar je izvajalec izvedel za 
okoliščine ali so ovire nastale. 
 

SPREJEM IN IZROČITEV IZVEDENIH DEL 
 

32. člen 
 
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvesti naročnika, da so dela, ki so predmet pogodbe, končana. 
 

33. člen 
 
Naročnik in izvajalec sta dolžna takoj po obvestilu izvajalca, da so dela končana, izvesti sprejem in izročitve 
izvedenih del ter pripraviti dokončen obračun. 
 
O sprejemu in izročitvi opravljenih del se sestavi zapisnik. 
 
Šteje se, da je sprejem in izročitev izvedenih del uspešen, ko: 

 izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti in napake glede kvalitete in količine izvedenih del; 

 izvajalec naročniku izroči vso tehnično dokumentacijo, ki jo je prejel ob podpisu pogodbe, kakor tudi vso 
ostalo dokumentacijo; 

 izvajalec naročniku izroči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem kot je 
zapisano v 23. členu te pogodbe. 

 
34. člen 

 
Če je začel naročnik uporabljati objekt iz te pogodbe pred sprejemom in izročitvijo, se šteje, da sta bila sprejem in 
izročitev opravljena z dnem začetka uporabe. 
 



35. člen 
 
O sprejemu in izročitvi izvedenih del se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje podatke, ki izkazujejo: 

 ali so bila dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke, 

 ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma, katera dela je izvajalec dolžan na svoj 
strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti, 

 o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki 
pogodbenikov, 

 ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in atestov, izjav o skladnosti, finančnih garancij in 
drugih potrdil, 

 datum dovršitve del in datum sprejema in izročitve. 
 

36. člen 
 
Zapisnik o sprejemu in izročitvi izvedenih del lahko sestavi tudi en sam pogodbenik brez drugega, če drugi 
pogodbenik neopravičeno odkloni sodelovanje v sprejemu in izročitvi ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da 
sodeluje pri sprejemu in izročitvi. Takšen zapisnik se pošlje drugemu pogodbeniku. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, 
nastanejo posledice v zvezi s sprejemom in izročitvijo. 
 

37. člen 
 
Če je v zapisniku o sprejemu in izročitvi izvedenih del obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek 
dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj. 
Če izvajalec ne izvede del iz prejšnjega odstavka tega člena v primernem roku, ki je lahko največ 8 dni (razen če 
naročnik in izvajalec skupaj ocenita, da je potreben daljši rok), lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede 
na račun izvajalca. 
 

DOKONČEN OBRAČUN 
 

38. člen 
 

Z končnim obračunom se razrešijo vsa razmerja med pogodbeniki in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in 
obveznosti iz pogodbe. 
 
Končni obračun se opravi po uspešno izvedenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Delo s končnim obračunom 
se začne takoj po uspešno izvedenem sprejemu in izročitvi, konča pa najkasneje v 30 dneh od uspešno 
opravljenega sprejema in izročitve. 
 

39. člen 
 
S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, vključujoč nepredvidena, presežna in poznejša 
dela, ki jih je bil izvajalec dolžan izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi situacijami. 
 

40. člen 
 
Končen obračun vsebuje: 

 vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah, 

 znesek razlike v ceni, 

 znesek, izplačan po začasnih situacijah, 

 končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna, 

 znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti, 

 podatke, ali je objekt izveden v pogodbenem roku in morebitne zamude, 

 podatke o morebitnem uveljavljanju pogodbene kazni, 

 skupen znesek cene izvedenih del, 



 podatke o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov. 
 

41. člen 
 
Če naročnik brez opravičenega razloga odkloni sodelovanje pri dokončnem obračunu ali s svojim sodelovanjem 
zavlačuje izdelavo obračuna, lahko izvajalec opravi obračun in o tem obvesti naročnika. Ta pravica pripada tudi 
naročniku. 
 

42. člen 
 
Vsak pogodbenik nosi stroške svojega sodelovanja pri izdelavi dokončnega obračuna. 
 

POGODBENA KAZEN 
 

43. člen 
 
V primeru zamude pri izvajanju del po pogodbenem roku in terminskem planu po krivdi izvajalca se pri dokončnem 
obračunu obračuna pogodbena kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) pogodbene cene za vsak dan zamude z 
omejitvijo, da tako določena pogodbena kazen ne sme presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene cene z DDV. 
 

44. člen 
 
Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje do konca dokončnega obračuna. 
 

45. člen 
 
Če presega škoda, ki jo je naročnik utrpel zaradi neredne izpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, znesek 
pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi povračilo škode. 
 

46. člen 
 
Izvajalec je oproščen plačila pogodbene kazni, če je prišlo do neizpolnitve ali neredne izpolnitve pogodbene 
obveznosti zaradi vzroka, za katerega ni odgovoren. 
 

47. člen 
 
Izvajalec plača pogodbeno kazen na osnovi izdanega računa s strani naročnika. Naročnik lahko obračuna (pobota) 
pogodbeno kazen ob plačilu denarnih obveznosti do izvajalca (začasnih situacij in končne situacije), ki zanj izvirajo 
iz te pogodbe. 
 
 

PODIZVAJALCI 
 

48. člen 
 
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na število 
podizvajalcev. 
 
Izvajalec, ki v izvedbo pogodbenih obveznosti vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe 
z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ob podpisu pogodbe z izvajalcem od njega zahteva predložitev podizvajalskih 
pogodb. 
 



(Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost 
zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca in sicer mora: 
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo 
terjatev do ponudnika, 
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 
potrdil. 
 
Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca 
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem 
določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega 
odstavka 112. člena ZJN-3.) 
 

49. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da izvajalec ob podpisu te pogodbe nastopa s podizvajalcem 
____________________________. Podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila. 
 

50. člen 
 
(Izvajalec sme imenovane podizvajalce zamenjati ali nominirati nove podizvajalce le po predhodnem obvestilu in 
pisnem soglasju naročnika. V tem primeru mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam podizvajalcev 
s podizvajalskimi pogodbami in vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje 
usposobljenost novih podizvajalcev. V kolikor izvajalec zamenja posameznega podizvajalca ali sklene pogodbo z 
novim podizvajalcem brez predhodnega obvestila oz. pisnega soglasja naročnika, lahko naročnik odstopi od te 
pogodbe.) 
 

51. člen 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce izvajalca (ali 
podizvajalce, ki opravljajo delo. Vsi delavci na objektu so naročniku dolžni dati verodostojne podatke).  
 
(Izvajalec ima lahko na objektu samo podizvajalce, ki so na seznamu podizvajalcev. Če naročnik ugotovi, da dela 
izvaja podizvajalec, ki ni na seznamu, lahko naročnik odstopi od te pogodbe). 
 

KAKOVOST DEL IN MATERIALA 
 

52. člen 
 
Izvajalec je dolžan vgrajevati samo tiste proizvode, materiale, opremo, inštalacije in tehnološke naprave, ki 
ustrezajo nameravani uporabi in pogodbeni kakovosti ter so dani v promet skladno s predpisi o dajanju proizvodov 
v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in takšne naravne surovine, za katere 
obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s predpisi. 
 

53. člen 
 
Če izvajalec ne izvaja del po dogovorjeni projektni dokumentaciji, tehničnih predpisih in standardih ter po rezultatih 
lastnih preizkušanj in pravilih stroke, ima naročnik pravico zahtevati ustavitev nadaljnjega izvajanja del oziroma 
zahtevati spremembo materiala ali uporabo materiala in opremo ustrezne kakovosti.  
 

54. člen 
 



Izvajalec je dolžan naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, listine o skladnosti in dokazila o pregledih 
in meritvah ustreznosti izvedbe del. 
 

GARANCIJA ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL 
 

55. člen 
 
Izvajalec jamči, da bodo izvedena dela ob dokončnem prevzemu in ves čas trajanja garancijskega roka v skladu s 
to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo napak, ki bi onemogočile ali zmanjšale njihovo vrednost ali njihovo 
primernost za redno uporabo. 
 

56. člen 
 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, ki se pokažejo med garancijskim rokom 
in so nastale zaradi tega, ker ni upošteval svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, ki izhajajo iz projektne 
dokumentacije in pogodbenega popisa. 
 
Naročnik določi izvajalcu primeren rok za odpravo pomanjkljivosti in napak. 
 
Naročnik ima pravico tudi do povrnitve škode, nastale zaradi pomanjkljivosti in napak, nastalih v garancijski dobi. 
 

57. člen 
 
Izvajalec je dolžan, na poziv naročnika, pristopiti k odpravi svojih pomanjkljivosti in napak kot sledi: 

 pomanjkljivosti in napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta ali sosednjih objektov in napake, 
ki povzročajo škodo – takoj, 

 pomanjkljivosti in napake, ki niso nujne in ne povzročajo škode - v primernem roku, ki ga določi naročnik. 
 

58. člen 
 
Če izvajalec v primernem roku, ki mu ga je postavil naročnik, ne odpravi pomanjkljivosti in napake in se z 
naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na 
stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar).  
 
Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % pribitek na vrednost teh del (z DDV) za kritje svojih 
manipulativnih stroškov.  
 

59. člen 
 
Če izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti in napak ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči 
finančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.  
 

60. člen 
 

Izvajalec daje, na podlagi te pogodbe, naročniku polno pravico, da lahko naroča na račun izvajalca delo za odpravo 
pomanjkljivosti in napak, ki izvirajo iz pogodbenih obveznosti, ki bi se pokazale v garancijskem roku, če jih izvajalec 
ne bi odpravil v dogovorjenem roku.  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo račune, ki bi nastali iz zgoraj navedenega vzroka, plačal v 15 (petnajstih) dneh po 
prejemu, sicer bo naročnik za poplačilo teh stroškov unovčil finančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak 
v garancijskem roku. 
 

61. člen 
 



Z namenom, da se objekt po preteku garancijskega roka izroči naročniku v takšnem stanju, kot na začetku 
garancijskega roka (izključena ja obraba zaradi normalne rabe), mora izvajalec izvršiti vsa popravila, zamenjave, 
rekonstrukcije in odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu objekta, ki se bo opravil ob prisotnosti izvajalca in 
naročnika. 
 
Naročnik je dolžan najkasneje 30 dni pred iztekom garancijskega roka odposlati pisni poziv izvajalcu k pregledu 
objekta. Izvajalec se je dolžan odzvati na poziv naročnika k pregledu objekta najkasneje 10 dni od prejema 
naročnikovega poziva. 
 
Rok za odpravo pomanjkljivosti in napak, ugotovljenih po pregledu objekta iz tega člena, določita izvajalec in 
naročnik glede na naravo napake. 
 

62. člen 
 
Garancijski roki za izvedena dela so naslednji: 

- za kakovost izvedenih del in vgrajene materiale, pet let šteto od dne primopredaje 

- za solidnost gradnje in varnost pet let, šteto od dne primopredaje. 
 

63. člen 
 
Izvajalec je dolžan izročiti naročniku vso dokumentacijo o garancijah proizvajalca oziroma dobavitelja opreme, 
skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje ter listinami, ki izkazujejo ustreznost opreme. 
 

ZAVAROVANJE IN VAROVANJE OBJEKTA 
 

64. člen 
 

Od začetka pogodbenih del do njihove izročitve naročniku mora izvajalec primerno zavarovati in varovati objekt, 
ljudi na objektu, odgovornost proti tretjim osebam, dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, 
odnašanjem in uničenjem na lastne stroške. 
 
Če izvaja na istem objektu dela več izvajalcev, mora vsak izmed njih zavarovati in varovati svoja dela, opremo in 
material. 
 
Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem (plačilo zavarovalne premije) in varovanjem objekta, ljudi na objektu, 
odgovornosti proti tretjim osebam, del, opreme in materiala ter v tej zvezi riziko in polno odškodninsko odgovornost.  
 

65. člen 
 
V primeru razveze pogodbe preide takoj, ob trenutku nastopa razveze pogodbe, obveznost varovanja objekta in 
posest na naročnika. Izvajalec se ob razvezi pogodbe odpoveduje vsakršnim zahtevkom in ugovorom iz naslova 
posestnega varstva objekta in odškodninskim zahtevkom ter se zavezuje takoj fizično umakniti iz objekta in njegove 
okolice.  
 

66. člen 
 
Do prevzema in izročitve izvedenih del trpi riziko in nosi polno odgovornost za vsakršno škodo, naključno 
propadanje, uničenja, odnašanja in okvare, ljudi na objektu, tretjih oseb, del, materiala in opreme izvajalec. 
Naročnik trpi riziko za material in opremo, ki ju je nabavil, do njune izročitve izvajalcu. Po sprejemu in izročitvi 
pogodbenih del trpi riziko naključnega propadanja in okvare naročnik. 
 
 

ODSTOP OD POGODBE IN POSLEDICE 
 

67. člen 



 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če: 

 izvajalec ne bi začel izvedbe pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku niti v naknadnem roku, ki 
mu ga določi naročnik, 

 izvajalec brez razloga zaustavi delo v nasprotju s terminskim planom, 

 izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki 
mu ga določi naročnik, 

 izvajalec brez razloga prekine dela, 

 izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi roki in končnim rokom za izvedbo pogodbenih del in teh zamud ne bi 
nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, 

 naročnik ali nadzor odredi izvajalcu zaustavitev nadaljevanja del, 

 naročnik ali nadzor izda opozorilo, da ne odprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, 
izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor, 

 izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti, 

 je izvajalec z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v 
pogodbi, 

 izvajalca zamenja odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo gradbišča brez prehodnega soglasja 
naročnika, 

 izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novega ne pridobi pisnega soglasja naročnika, 

 naročnik ugotovi, da izvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval 
pisnega soglasja naročnika, 

 
V primeru odstopa naročnika od pogodbe je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene 
cene (z DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in celotne škode ne poravna, je naročnik upravičen za 
plačilo pogodbene kazni in škode unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (zadržana 
sredstva). 
 

68. člen 
 
V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi 
pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo. 
 

69. člen 
 
Če se pogodba razdre, je naročnik dolžan plačati izvajalcu izvedena dela tudi v primeru, ko je izvajalec odgovoren 
za to, da se je pogodba razdrla. 
 

70. člen 
 
Pogodba se po krivdi izvajalca razdre, poleg zakonskih določil in ostalih določil iz te pogodbe, tudi iz razlogov: 

 če izvajalec postane insolventen po določilih ZFPPIPP,  

 če je začet postopek prisilne poravnave ali stečaja (postopka zaradi insolventnosti), 

 če je začet postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali prisilna likvidacija (postopka prisilnega 
prenehanja) 

 če izvajalec sam predlaga katerega od postopkov po ZFPPIPP,  

 če izvajalec sprejme sklep o svoji likvidaciji ali prenehanju poslovanja, kjer ni izvajalčevega univerzalnega 
pravnega naslednika.  

 
 

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 
 

71. 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:  

 pridobitev posla ali  

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

 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, posredniku, 

je nična.  
 
Na podlagi 3. alineje 4. odst. 67. člena ZJN-3, ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani, da je pristojni 
državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s 
strani izvajalca pogodbe o izvedbi naročila ali njegovega podizvajalca. 
 

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE 
 

72. člen 
 

 
Izvajalec mora najkasneje pri sprejemu in izročitvi objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo 
proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve. 
 
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi naročila, 
začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.  
 

DRUGA DOLOČILA 
 

73. člen 
 
Obseg del, časovni roki izvedbe del ter plačilni pogoji se med izvajanjem lahko spremenijo, vendar ne tako, da bi 
ogrozili rok za dokončanje del. Naročnik in izvajalec uredita spremembe z dodatkom k tej pogodbi, kjer se 
dogovorita glede del, cene, roka in plačilnih pogojev. 
Spremembe in dopolnitev te pogodbe so veljavne samo, če so sklenjene v obliki pisnega dodatka k tej pogodbi in 
s katerimi soglašata obe pogodbeni stranki.  
 
Če se pokaže potreba za spremembo ali dopolnitev predmeta pogodbe iz kakršnihkoli razlogov, morata izvajalec 
in naročnik pisno ugotoviti razloge za nastale spremembe ter soglasno uskladiti besedilo dodatka k tej pogodbi iz 
prejšnjega odstavka.  
 

74. člen 
 
Izvajalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da ne bo prenašal (cediral) denarnih terjatev iz naslova te pogodbe 
na druge, zato takšni prenosi nimajo pravnega učinka. Prav tako se izvajalec s podpisom te pogodbe zavezuje, da 
ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika prenesel na tretjo osebo te pogodbe, dela pogodbe, ali 
kakršnokoli drugo pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.  
82. člen 
 
Pogodbene stranke so sporazumne, da če pride do kolizije oz. nejasnosti med uporabo določil iz te pogodbe in 
razpisne dokumentacije in določil iz Posebnih gradbenih uzanc, ZGO-1 in Obligacijskega zakonika, se uporabljajo 
po vrstnem redu določila te pogodbe in razpisne dokumentacije, Obligacijski zakonik, Posebne gradbene uzance 
in ZGO-1. 
 

75. člen 
 



Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo eventualna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če 
v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno stvarno pristojno sodišče na Ptuju. 
 

76. člen 
 
Za izpolnjevanje te pogodbe so odgovorne naslednje osebe: 

na strani naročnika:  Matevž CESTNIK 

na strani izvajalca:  

odgovorni vodja del  

na strani nadzora:  

 
77. člen 

 
Ta pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko je izvajalec uveden v delo ter predloži usklajen terminski in 
finančni plan. 

 
78. člen 

 
Sestavni del in priloge pogodbe so: 

 razpisna dokumentacija, 

 ponudba izvajalca št.: ____________, z dne ____________, z vsemi obrazci in prilogami, 

 predračunski popis iz razpisne dokumentacije. 
 

79. člen 
 
Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 /dva/ izvoda in izvajalec 2 /dva/ izvoda. 
 
 
 
 

Kraj, datum podpisa: Gorišnica, _________________ 
 

     
 

Št. pogodbe: 430 – 4/2021 
IZVAJALEC: NAROČNIK: 

 OBČINA GORIŠNICA 
 
 
 

Jožef KOKOT, župan 
 


