
 

 

 

 

 

 1 
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JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA  
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Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik   
matična št.: 5874483, 
davčna št.: 28232801 
ki jo zastopa župan Marjan Šarec 
 
 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 
matična št.: 1332155, 
davčna št.: 22332570 
ki jo zastopa župan Stanislav Poglajen 
 
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš 
matična št.: 5880483, 
davčna št.: 74039059 
ki jo zastopa župan Franc Jerič 
 
(v nadaljevanju »naročnik«)  
 
 
in 
 
 
.......... ....................., 
matična št.: ..........,  
davčna št.: ...........,  
ki ga zastopa .......... 
 
(v nadaljevanju »izvajalec«) 
  

 
sklepata 

 
 

POGODBO ZA IZVEDBO GEODETSKIH DEL IN   
IZVEDBO AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKEM 

OBMOČJU DRNOVO 
 

št.: 430-0029/2017 
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I. UVODNE UGOTOVITVE  

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata: 

- da naročnik načrtuje izvedbo komasacije in agromelioracije na komasacijskem 
območju Drnovo; 

- da je izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila skladno z 
Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«) in 
z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ...................... z dne ...................... za 
izvedbo geodetskih del in izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju 
Drnovo;  

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod 
številko objave ......................, dne.............. . 

 
 

II. PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa se zavezuje, da bo v pogodbenem roku in za 
pogodbeno ceno izvedel geodetska dela in agromelioracijska dela na komasacijskem 
območju Drnovo. Območje je opredeljeno s pravnomočno odločbo o uvedbi 
komasacijskega postopka Drnovo, ki je sestavni del te pogodbe.  
 
Projekt se na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, št. 33130-23/2016/20, z dne 16. 08. 2017, 
financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), podukrep 4.3 
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na 
komasacijskih območjih. 
 

3. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela iz prejšnjega člena izvedel v 
dogovorjenem roku in v predpisani kvaliteti za pogodbeno ceno, kakor je navedena v 7. 
členu te pogodbe in na podlagi projektne dokumentacije naročnika, in sicer: 
- Projekt izvedbe agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo, št. 

projekta 161-01-17, projektant AIA inženiring d.o.o., Vipavska ulica 21a, 1000 
Ljubljana, februar 2017;  

- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika št.  ………….. z dne 
……………..; 

- ponudbe izvajalca št.  ………..  z dne ………………, ki vključuje potrjeni terminski in 
finančni (tranšni) načrt izvajalca; 

- veljavnih predpisov, pravilnikov, normativov in standardov za tovrstna dela. 
 
Izvajalec je seznanjen s pogoji na območju dela in potrjuje, da je pred podpisom te 
pogodbe skrbno pregledal lokacijo izvajanja del, projektno dokumentacijo in 
dokumentacijo naročnika, na podlagi katere se bodo izvajala pogodbena dela ter, da je 
v celoti seznanjen z obsegom in načrtom izvajanja del. Izvajalec izrecno izjavlja, da se 
strinja z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb ter da pri pregledu 
dokumentacije ni opazil pomanjkljivosti, ki ne bi bile odpravljene ter napak v navedbah 
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materialov ali standardov ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na pravilno in 
pravočasno izvedbo pogodbenih del.  
 
 
III. OBSEG POGODBENIH DEL  

4. člen 
 
Pogodbeno delo za izvedbo komasacije in agromelioracije obsega: 

- ureditev meje na obodu komasacijskega območja; 

- izdelavo elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja; 

- izdelavo, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč; 

- izdelavo, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega 
sklada; 

- priprave, izdelavo, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve 
komasacijskega območja; 

- ureditev meje znotraj komasacijskega območja (gozdovi, trajni nasadi, ohišnice,…); 

- izmero objektov (stanovanjski objekti, gospodarski objekti, itd.); 

- izmero objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve 
zemljišč (terase, elektro drogovi, itd.); 

- izdelavo, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč z lastniki 
zemljišč in komasacijskim odborom;  

- zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov; 

- izdelavo elaborata komasacije  

- izvedbo gradbenih del po projektu navedem v 3. členu te pogodbe;  
  

V obseg pogodbenih del agromelioracije na komasacijskem območju, kakor izhajajo iz 
projektne dokumentacije, navedene v 3. členu te pogodbe, spada tudi: 

- sodelovanje z naročnikom pri koordinaciji del na gradbišču; 
- priprava gradbišča; 
- vsi transporti; 
- odprava vseh pomanjkljivosti pri izvedbi, ki bi jih grajal upravni organ, odgovorni 

nadzornik ali naročnik; 
- izdelava vse dokumentacije, zlasti načrta izvedenih del (PID) in geodetskega 

načrta; 
- odprava vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu. 

 
5. člen 

 
Izvajalec bo opravil tudi morebitna geodetska dela ter dopolnitve elaboratov 
komasacijskega postopka, ki bodo potrebne v fazi reševanja pritožb do 
pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada ter sodeloval 
tudi pri reševanju ugovorov, pripomb in predlogov do izdaje odločb o novi razdelitvi 
zemljišč: 

- na elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, 

- na elaborat obstoječega stanja pred komasacijo, 

- na elaborat vrednotenja zemljišč, 

- na projekt nove razdelitve zemljišč. 
 
Vsa navedena dela v 4. in 5. členu so zajeta v pogodbeni ceni in jih izvajalec ni 
upravičen zaračunavati posebej. 
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IV. ELABORAT 
6. člen 

 
Za izvedbo komasacijskega postopka izvajalec izdela ustrezne elaborate v skladu z 
veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi.  
 
Ob zaključku komasacijskega postopka je izvajalec geodetskih del dolžan sestaviti 
tehnično poročilo v digitalni obliki v 3 (treh) izvodih. 
 
Tehničnemu poročilu je potrebno v digitalni obliki priložiti tudi grafične in opisne 
postopke o parcelah novega stanja v formatih, ki so predpisani s strani Geodetske 
uprave RS ter v SHP formatu, s priloženo DBF datoteko za Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 
 
Po končani izvedbi gradbenih del izvajalec preda projekt izvedenih del (PID) v (3) treh 
izvodih. 
 
Tehnično poročilo se pripravi ob izstavitvi zadnje in končne situacije. 

 
 

V. VREDNOST POGODBENIH DEL 
7. člen 

 
Vrednost pogodbenih del po tej pogodbi znaša: 
 
vrednost brez DDV  .............................................................. ……………………..EUR 
22% znesek DDV  ............................................................................................... EUR 
________________________________________________________________ 
 
SKUPAJ    .......................................................................................................... EUR 
      (z besedo ................................................... eurov ...... /100 EUR) 
 
in je z izrecnim jamstvom izvajalca za njeno pravilnost določena po predračunu 
izvajalca št. ............ z dne ...............  določilom »ključ v roke« s fiksno ter 
nespremenljivo ceno, za celoten čas veljavnosti te pogodbe. 
 
Pogodbena vrednost vključuje tudi vrednost vseh presežnih del in nepredvidenih 
predvidljivih ter nepredvidljivih del, ki se jih izvajalec zaveže izvesti, da bodo opravljena 
dela funkcionalno služila svojemu namenu. Izključen je vpliv manjkajočih del na 
pogodbeno ceno. 
 
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, 
predvideni s projektno dokumentacijo, ostalo dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe in 
to pogodbo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo, ostalo dokumentacijo iz 3. člena 
te pogodbe in s to pogodbo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, 
projektnimi pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev in pravili stroke ali  so potrebna 
za uspešno realizacijo projekta. 
Pogodbena cena, oblikovana na način »ključ v roke«, je nespremenljiva. 
 
V smislu medobčinske pogodbe o vodenju in izvedbi razpisa za pridobitev sredstev za 
izvedbo agromelioracije in komasacije na območju Drnovo z dne 20.10.2017 je 
neposredni plačnik računov po tej pogodbi Občina Kamnik kot nosilka skupnega 
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projekta, ki ima sredstva zagotovljena  na postavki 6235 Komasacija Drnovo, NRP št. 
OB043-14-0032 Komasacija Drnovo. 
 
Javno naročilo se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba 
agromelioracij na komasacijskih območjih na podlagi odločb Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana: Agromelioracija na 
komasacijskem območju Drnovo, odločba št. št. 33130-23/2016/20, z dne 16. 08. 2017.  
 
 
VI. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA POGODBENIH DEL 

 
8. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo z izvajanjem pogodbenih del pričel v roku sedmih dni po 
uvedbi v delo in pogodbena dela opravljal v skladu s terminskim planom, ki je priloga te 
pogodbe in njen sestavni del. Pogoj za uvedbo v delo in pričetek del s strani izvajalca 
je izpolnitev in obojestranski podpis »zapisnika o pričetku del«. 
 
Končni rok za izvedbo pogodbenih del komasacije je 20. 09. 2019.  
 
Kot zaključitev komasacijskih del je v smislu te pogodbe mišljena faza komasacijskega 
postopka, ko izvajalec del preda celoten in v skladu z veljavnimi predpisi usklajen 
elaborat komasacije Upravni enoti in pristojni območni geodetski upravi. To se pravi, da 
je komasacije v upravnem smislu pripeljana do faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da 
lahko upravna enota izda odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada. Po 
končanem delu bo izvajalec predal pristojni geodetski upravi tehnični del elaborata, 
pristojni Upravni enoti pa upravni del elaborata v skladu z zakonskimi predpisi. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela agromelioracije izvedel najkasneje do 
30. 10. 2020.  
 
Pogodbena dela agromelioracije so dokončana, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, 
ugotovljene na pregledu in je opravljen prevzem s strani naročnika.  
 
Prevzem s strani naročnika mora biti opravljen najkasneje v roku 7 dni po pisnem 
obvestilu izvajalca. Prevzem je opravljen s podpisom prevzemnega zapisnika. V kolikor 
prevzemni zapisnik zaradi pomanjkljivosti ni podpisan, se pogodbeni stranki dogovorita 
za odpravo napak v roku 15 dni. 
 
Izvajalec potrjuje, da bo pri izvajanju del upošteval omejitve glede dopustnosti izvajanja 
del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov (npr. 4. odstavka 33. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C), ki določa, 
da je v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, prepovedano sekati zarast 
ob vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja). 
 
Rok za dokončanje del je bistvena sestavina te pogodbe.  
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9. člen 
 

Če bi iz objektivnih vzrokov (vremenski pogoji, sodelovanje strank,….), nastala 
eventualna zakasnitev v komasacijskem postopku brez krivde izvajalca, se pogodbeni 
rok ob soglasju Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja - ARSKTRP lahko 
podaljša. 
 
Rok za izvedbo agromelioracije se lahko podaljša zgolj v primerih, opredeljenih s to 
pogodbo, v primeru višje sile, prekinite izvajanja del na zahtevo naročnika ali če 
naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del.  
 
Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 2 (dveh) dni od nastanka okoliščine, ki je razlog 
za zahtevo po podaljšanju roka, pisno obvestiti naročnika, da zahteva podaljšanje roka. 
Objektivne okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljšanju roka, 
mora naročnik potrditi najkasneje v roku 10 dni od datuma, ko je izvajalec pisno 
zahteval podaljšanje roka, sicer se šteje, da te niso podane.  
 
Vsako podaljšanje roka pogodbeni stranki sporazumno določita v pisni obliki s 
sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.  
 
V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja pogodbenih del, mora izvajalec 
predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 
VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA POGODBENIH DEL  
 

10. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec izstavljal situacije-račune za 
opravljeno delo komasacij v skladu s plačilno dinamiko izvajanja del, določeno v 
pogodbi med ARSKTRP in naročnikom. Občina Kamnik kot nosilka projekta bo 
izstavljene situacije-račune poravnala v roku, ki je skladen z Zakonom o izvrševanju 
proračuna, oz. 30. dan od potrjenega prejema. 
 
V priloženem predračunu del št. _____________ z dne _________ je pogodbeno delo 
opredeljeno po fazah. Izvajalec jamči za pravilen izračun cene. 
 
Pogodbene cene so fiksne. V primeru zamude plačila, gredo izvajalcu zakonske 
zamudne obresti.  
 
VIII. PLAČILO  

11. člen 
 
Občina Kamnik, kot nosilka projekta  poravna pogodbene obveznosti na podlagi računa 
izvajalca na njegov račun št. __________________________________ in to v letu 
2018 v višini do ____________ EUR, v letu 2019 v višini do _____________ EUR in v 
letu 2020 v višini do ____________ EUR. 
 
 
Končna situacija mora biti opremljena z: 
- zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del za postopek agromelioracije; 
- potrdilom o oddaji elaborata komasacije na GURS;  
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- zapisnikom o končnem obračunu; 
- načrti izvedenih del (PID) in geodetskim načrtom novega stanja zemljišča po 

zaključku del. 
 
 
Rok plačila situacije je  30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu 
situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za 
zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. 
 
Občina Kamnik, kot nosilka projekta  bo potrjene situacije izvajalca plačevala na 
transakcijski račun izvajalca številka …………….. pri  ……………………… . 
 
Prodaja ali odstop terjavne izvajalca tretji osebi ni možna, razen v primeru pisnega 
soglasja naročnika. 
 
Občine Komenda in Občina Mengeš se zavezujejo nosilki skupnega projekta Občini 
Kamnik v primeru neuspešne pridobitve sredstev oz. v primeru zahteve po vračilu 
dodeljenih sredstev, povrniti vsaka svoj delež sredstev v višini 1/3 vseh stroškov 
najkasneje v roku 30 dni po prejeti odločbi v kateri bi bilo odločeno, da se stroški 
občinam ne priznajo oz. jih je potrebno vrniti. Na enak način se stroški Občini Kamnik 
povrnejo tudi v primeru, če bodo le-ti višji od pridobljenih nepovratnih sredstev.  
 
 
IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
12. člen 

 
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja pogodbenih del v roku 10 dni od sklenitve 
pogodbe izvajalca uvesti v delo. Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik izroči oz. 
zagotovi: 
- prostorske planske akte za območje komasacije; 
- druge projekte urejanja prostora oz. predhodne elaborate, ki vplivajo na novo 

delitev na komasacijskem območju; 
- kopijo pravnomočne odločbe o uvedbi komasacijskega postopka in drugo 

dokumentacijo o komasaciji; 
- projektno in drugo dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe, s katero razpolaga 

naročnik, po katerih se bodo pogodbena dela izvajala;  
- zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe;  
- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe;  
- izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, 

ki se nanašajo na pričetek del. 
 

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik. Uvedba v delo se evidentira tudi 
v gradbenem dnevniku.  
 

13. člen 
 

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje: 
- da bo izvajalcu dal na razpolago dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga 

in so za prevzeti obseg del potrebne; 
- da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno, v 

skladu z določili te pogodbe; 
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- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente 
in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih; 

- urediti plačilne obveze, izhajajoče iz te pogodbe. 
 
 

X. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

14. člen 
 
Izvajalec se obvezuje: 
- da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je 

seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in 
okoliščine za pravilno izvedbo del; 

- prevzeta dela po pogodbi izvesti strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi 
zakonskimi in tehničnimi predpisi in v skladu z določenim terminskim planom 
izvajanja del; 

- omogočiti naročniku spremljanje dela med izvedbo na sedežu izvajalca in delovišču 
ob predhodni najavi in to tako, da se s tem ne ovira normalnih delovnih procesov; 

- sodelovati s predstavnikom naročnika ter naročnika sproti obveščati o tekočih 
problemih in nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih 
obveznosti, vključno s sodelovanjem pri reševanju morebitnih pritožb v upravnih 
postopkih; 

- izvesti notranjo kontrolo dela na svoje stroške in pogodbeno delo oddati brez 
napak; 

- ob izstavitvi vsake situacije pripraviti poročilo o opravljenem delu; 
- da ima izdelano oceno tveganja z izjavo o varnosti; 
- da bo pred pričetkom del podpisal sporazum o varnostnih ukrepih za vsako 

posamezno gradbišče; 
- da bo dela na gradbišču izvajal skladno s predpisi o varstvu pri delu in s 

programom ukrepov, ki velja za gradbišče. Vsa dela bo opravljal s strokovno 
usposobljenimi in zdravstveno pregledanimi delavci, z ustreznim preizkusom znanja 
iz varstva pri delu; 

- da bodo njegovi delavci opremljeni z zakonsko predpisano osebno varnostno 
opremo; 

- bo poskrbel, da bodo delovni stroji periodično pregledani (dovoljenje za 
obratovanje) ter zavarovani pri zavarovalnici za povzročene škode naročniku ali 
tretjim osebam ali za škodo na stvareh; 

- ima zavarovano odgovornost iz dejavnosti za škodo povzročeno naročniku, 
delavcem, drugim osebam na gradbišču; 

- ima ustrezno potrdilo, da ima izdelano oceno tveganja z izjavo o varnosti in 
dokumentacijo za delavce in delovne stroje ter dokazilo o zavarovanju 
odgovornosti; 

- v celoti prevzema odgovornost za vso, pri izvajanju in vzdrževanju del, eventualno 
nastalo materialno in nematerialno škodo iz naslova nesreč pri delu njegovih 
delavcev ali delavcev njegovih podizvajalcev, katere plačilo bi od naročnika ali 
njegove zavarovalnice zahtevali navedeni delavci, ZZZS, ZPIZ, ostale tretje osebe 
in druge osebe na objektu, ker je odgovornost naročnika za vso škodo nastalo v teh 
primerih izrecno izključena, razen za škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude 
malomarnosti naročnika; 

- jamči naročniku, da zaradi kakršnihkoli zahtevkov drugih ali tretjih oseb, ki bi izvirali 
iz izvajalčeve sfere, ne bo utrpel nobene škode ali stroškov in nobenega sodnega 
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postopka ter se zavezuje povrniti naročniku vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz 
tega naslova nastali; 

- bo ves čas trajanja te pogodbe zagotovil, da izpolnjuje pogoje za izvedbo naročila, 
ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. 
 

15. člen 
 
Elaborat geodetskih meritev in katastrski elaborat mora biti izdelan v obliki, ki je 
zakonsko predpisana. Pravilnost elaborata potrdi odgovorni geodet. 

 
16.  člen 

 
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje: 
- izvršiti vsa dela kvalitetno, v skladu s projektno in ostalo pogodbeno dokumentacijo, 

jih končati v pogodbenem roku in za dogovorjeno ceno po načelu »ključ v roke« in 
odpraviti vse morebitne napake; 

- voditi gradbeni dnevnik ažurno, za ves čas izvajanja del, v skladu s pogodbo in po 
navodilih naročnika oz. gradbenega nadzora; 

- v roku 10 dni po sklenitvi te pogodbe dostaviti naročniku finančno zavarovanje kot 
zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 5 % 
od pogodbene cene;  

- v primeru, da bo na gradbišču več (pod)izvajalcev, skleniti s temi (pod)izvajalci pisni 
dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov 
na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih 
izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do 
gradbišča ter sosednjih zemljišč; 

- izdelati načrte izvedenih del (PID) in geodetski načrt novega stanja zemljišča po 
izvedenih delih; 

- da bo pogodbena dela izvajal skladno z načrti, zakoni, pravili stroke, gradbenimi 
normativi in ostalo tehnično dokumentacijo in predpisi, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji; 

- da bo med izvajanjem gradbenih del redno odstranjeval ves odpadni in pomožni 
material na gradbišču ter očistil okolico in uporabljene transportne poti, če se bodo 
le-te med delom umazale ali zasule. 
 

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku.  
 
Izvajalec se obvezuje izročiti vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo 
pogodbenih del po tej pogodbi. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo ves čas izvajanja te pogodbe imel na voljo ustrezno 
kadrovsko ekipo in mehanizacijo, kot izhaja iz ponudbe izvajalca, oddane v postopku 
oddaje javnega naročila. 

 
 

XI. ODGOVORNOST IZVAJALCA 
17. člen 

 
Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za kakovostno in pravočasno izvedbo 
pogodbenih del in odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku in/ali tretjim osebam in 
izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti do prevzema s strani 
naročnika. 
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Izvajalec mora pred začetkom opravljanja pogodbenih del zavarovati in imeti ves čas 
svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati 
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. 
 
 
XII. DOKONČANJE POGODBENIH DEL 

18. člen 
 
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po 
pogodbi končana.  
 
Naročnik bo pregledal izvršena dela. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in vsa 
nedokončana dela je izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenem roku. 
 
Po pregledanih in potrjenih izvršenih delih izvajalec pristopi k izdelavi dokumentacije, ki 
je podlaga za prevzem s strani naročnika. 
 
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ali preneha z 
izvrševanjem pogodbenih del, ki bi onemogočala uspešno realizacijo projekta, jih je po 
načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. 
 
 
XIII. PODIZVAJALCI 

19. člen 
 
Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. 
Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna. 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno 
z navedbo podizvajalcev v Obrazec št. ........ ponudbene dokumentacije izvajalca 
ponudba št. ________ z dne ____________.  
 
Za izvedbo pogodbenih del so nominirani sledeči podizvajalci: 
 
PODIZVAJALEC  
 
naziv: 
_________________________________________________________________ 
zakonit zastopnik: ______________________________________________________ 
polni naslov: ___________________________________________________________ 
matična številka: _______________________________________________________ 
davčna številka: ________________________________________________________ 
transakcijski račun: _____________________________________________________ 
banka:  _______________________________________________________________ 
 
Vrsta del, ki jih bo opravljal:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Predmet: ___________________________________________________________  
Količina: ____________________________________________________________  
Vrednost: ___________________________________________________________  
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Kraj:       ____________________________________________________________  
rok izvedbe teh del:____________________________________________________  
 
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbenih del naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer 
najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz 
prejšnjega člena ter izpolnjen in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD 
obrazec teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če 
podizvajalec to zahteva. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 
prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog 
za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko 
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje 
pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje 
v desetih dneh od prejema predloga. 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.  
  
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik 
namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.  
 
Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma 
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  
  
Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva 
neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, 

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. 

 
Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku 
najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne 
izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel 
plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno 
povezano s predmetom javnega naročila. 
 
 
XIV. POGODBENA KAZEN 

20. člen 
 
V primeru, če izvajalec zamudi z izpolnitvijo, ima naročnik pravico zahtevati tako 
izpolnitev obveznosti kot tudi pogodbeno kazen. 
 
V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v pogodbeno določenem 
roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v 
višini 1 ‰ (en promil) od skupne vrednosti pogodbenih del iz 7. člena te pogodbe.   
Skupni znesek pogodbene kazni za kršitev izvajalca zaradi neizpolnitve pogodbene 
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obveznosti v pogodbeno določenem roku ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) od 
končne vrednosti pogodbenih del.  
 
Pogodbena kazen se obračuna pri končni situaciji.  
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da pravica obračuna pogodbene kazni po tem členu ni 
pogojena z nastankom dejanske škode naročniku. Za poplačilo pogodbene kazni, 
kakor tudi sicer nastale škode, ima naročnik pravico unovčiti katerokoli predloženo 
garancijo ali pobotati svoje terjatve z drugimi morebitnimi obveznostmi, ki bi jih imel do 
izvajalca. 
 
 
XV. SPREMEMBA IN RAZVELJAVITEV POGODBE 

 
21. člen 

 
V primeru, da se zaradi dokončnega (in pravnomočnega) posamičnega akta, izdanega 
v upravnem (ali drugem) postopku iz razlogov, ki niso na strani pogodbeni strank, 
spremenijo okoliščine tako, da bistveno vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, se 
lahko pogodbeni pogoji pravično spremenijo. 
 
Vsaka pogodbena stranka lahko zahtevata spremembo te pogodbe v primerih: 

- spremembe predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo določb te pogodbe; 

- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu te pogodbe.  
 
Naročnik lahko zahteva spremembo te pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se 
zavaruje javni interes. 
 
Za vsako (celotno ali delno) spremembo dogovorjenega obsega pogodbenega dela ali 
dogovorjenih tehničnih rešitev in postopkov, ki jo predlaga izvajalec, je potrebno pisno 
soglasje naročnika. 
 
V primeru potrebe, da se mora del že opravljenega pogodbenega dela iz kakršnih koli 
razlogov spremeniti, morata naročnik in izvajalec to pisno ugotoviti in istočasno določiti 
rok za dovršitev nadomestnih del. Pisno morata ugotoviti razloge oziroma krivdo za 
spremembo pogodbenega dela ter pisno določiti ali se nadomestna dela plačajo 
posebej. 
 
Za dodatna dela oziroma spremembe navedene v predhodnih odstavkih ter zahtev 
naročnika po drugih dodatnih delih, spremembi pogodbenega dela, spremembi lokacije, 
spremembe površine območja in druge spremembe, se sklenejo aneksi k pogodbi. 
 

22. člen 
 
V kolikor pride do prekinitve pogodbe ali celo do odstopa od pogodbe po krivdi ene od 
pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila 
prekinitev dela ali odstop od pogodbe. 
 

23. člen 
 

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi 
naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po uvedbi izvajalca v delo. 
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Ne glede na spremembo pogodbe je naročnik ob nastopu gornjih primerov dolžan 
plačati izvajalcu škodo in stroške, ki bi jih s tem v zvezi imel izvajalec. 
 
V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve 
pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom. 
 

24. člen 
 

V primeru, da izvajalec: 
- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v 

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

naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; 
- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; 
- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem 

roku, ki mu ga določi naročnik, 
ali v drugih podobnih primerih lahko naročnik odstopi od te pogodbe z navadno izjavo. 
V tem primeru je naročnik upravičen v celoti unovčiti dano finančno zavarovanje za 
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec je naročniku tudi 
odgovoren za vso škodo, ki mu je nastala. 
 
V primeru, če izvajalec ne izpolni obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati bodisi 
izpolnitev obveznosti bodisi unovčiti dano finančno zavarovanje za dobro in 
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Pravico zahtevati izpolnitev obveznosti 
izgubi, če je unovčil dano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti.  
 
V primeru, da ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki 
presegajo unovčeno finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih 
obveznosti, je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da pravica unovčiti dano finančno zavarovanje za 
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti po tem členu ni pogojena z 
nastankom dejanske škode naročniku. 
 
 
XVI. GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK 

 
25. člen 

 
Splošni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 24 mesecev in začne veljati 
z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo kot jamstvo za odpravo napak pri izvedbi 
agromelioracijskih del v garancijski dobi, ki znaša 24 mesecev, ob podpisu 
primopredajnega zapisnika, izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje zavarovalnice kot zavarovanje za odpravo napak pri izvedbi 
agromelioracijskih del v garancijski dobi v višini 3% pogodbene vrednosti z DDV za 
izvedbo agromelioracijskih del, z veljavnostjo 24 mesecev. 
 
Smiselno enako velja za odpravo napak oziroma sanacijo nekvalitetno izvedenih del 
oziroma storitev, ki jih naročnik graja med samim izvajanjem del ali storitev izvajalca, 
oziroma preden je začela teči garancijska doba.  
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XVII. ZAVAROVANJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO DEL 
 

26. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del 
najkasneje v desetih dneh po podpisu te pogodbe izročil naročniku bančno garancijo ali 
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV iz 7. člena te pogodbe, 
unovčljivo na prvi poziv, z veljavnostjo še 60 dni po ponujenem roku za izvedbo, za: 

- kvalitetno izvedbo pogodbenih del; 

- pravočasno izvedbo del v smislu določil te pogodbe; 

- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del; 

- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka; 

- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v 
delo; 

- v primeru do odstopa od pogodbe po 26. členu te pogodbe. 
 
Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno 
izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji: 

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo; 

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe; 

- če izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga določi 
naročnik; 

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni 
pridobil soglasja s strani naročnika; 

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali 

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo. 

- če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali 
dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali 
modificirati. 

 
Naročnik lahko unovči polno vrednost finančnega zavarovanja za kvaliteto izvedenih 
del samo v primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale 
po izvajalčevi krivdi, teh ni odpravil v dogovorjenem roku. 
 
 

XVIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

27. člen 
 

Pooblaščeni predstavniki naročnika so: 

- za Občino Kamnik Angelca Mlakar, 

- za Občino Komenda Marjan Potočnik, 

- za Občino Mengeš Robert Špenko, 
ki so tudi skrbniki pogodbe in imajo pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje del in 
storitev ter dajati operativna navodila izvajalcu. 
 
Gradbeni nadzornik je .................. (ime, priimek, kontaktni podatki). Gradbeni 
nadzornik preverja ali se gradnja izvaja po projektu in potrjuje ustreznost sprememb ter 
dopolnitev projekta. Gradbeni nadzornik nadzoruje kakovost opravljenih del in preverja, 
ali se spoštujejo roki izvedbe in vse ugotovitve dnevno vpisuje v gradbeni dnevnik. 
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Odgovorni vodja del, imenovan s strani izvajalca je  ……………………… (ime, priimek, 
kontaktni podatki), njegov namestnik je ……………………………… . 
 
Pooblašne predstavnik izvajalca je .................., ki je tudi skrbnik pogodbe.  
 
 
XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

28. 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. 
 
 
XX. PREDČASNO PRENEHANJE POGODBE 

 
29. člen 

 
Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 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 pogodbe o 
izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 
V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem 
odstavku, naročnik odstopi od pogodbe skladno z določbami 26. člena te pogodbe. 
 
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. 
 

30. člen 
 

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in 
dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji 
ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral 
partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med 
njimi.  
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XXI. KONČNE DOLOČBE 
31. člen 

 
Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bodo pogodbene stranke 
reševale sporazumno. 
 
Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno 
stvarno pristojno sodišče po sedežu Občine Kamnik, ki odloča po slovenskem pravu. 
 

32. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.  
 
Pogodba začne veljati z dnem predložitve garancije za kvalitetno in pravočasno 
izvedbo del, pod pogojem, da je predložena v skladu z določili pogodbe. 
 

33. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank 
prejme po 1 (en) izvod pogodbe. 
 

34. člen 
 
Za vse ostale pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki niso opredeljene s to 
pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 
 
  
Datum:  
Kraj …………..., dne …….…... 

 
 

  

I Z V A J A L E C : 
… 

Direktor: 
… 

 N A R O Č N I K : 
 

Občina Kamnik 
Župan 

Marjan Šarec 
 
 

Občina Komenda 
Župan: 

Stanislav Poglajen 
 
 

Občina Mengeš 
Župan: 

Franc Jerič 
 
 

 


