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OSNUTEK POGODBE JE INFORMATIVNEGA ZNAČAJA 
 
 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ki 
ga zastopa direktorica Irena MAJCEN 
(v nadaljevanju: naročnik) 
matična številka: 5729963000 
davčna številka: 26279266 
transakcijski račun: 01100-6030960677 
 
in  
 
_________________________________________________________________________,  

(naziv in naslov izvajalca) 
 

ki jo/ga zastopa _________________________________________________________________________ 
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika izvajalca) 

(v nadaljevanju te pogodbe: izvajalec) 
matična številka: _______________ 
davčna številka: _______________ 
transakcijski račun: _______________ 
 
 
sklepajo 
 
 

POGODBO št. __________ 
o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vzdrževanjem osuševalnega sistema za 

leto 2020 
 
 

I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata: 
- da je naročnik na podlagi Odločbe o imenovanju izvajalca državne javne službe na 

osuševalnih in namakalnih sistemih št. 3313-223/2018/3 z dne 6.12.2018, izvajalec javne 
službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (dalje: javne službe); 

- da so dela, ki so predmet te pogodbe, zajeta v letnem programu vzdrževanja za osuševalni 
sistem ________________ za leto 2020, ki ga je pripravil Sklad (dalje: Program); 

- da v skladu s 5. členom Uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in 
namakalnih sistemih (Uradni list RS 82/2018, dalje: Uredba) naročnik kot izvajalec javne 
službe po Uredbi lahko za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja sklene s 
podizvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 8. člena Uredbe in 
izbranim po predpisih o javnem naročanju, ustrezno pogodbo; 

- da je naročnik izvedel postopek javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po 
odprtem postopku: Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2020, ki je bil objavljen na 
Portalu javnih naročil dne __. __. 2020, številka objave JN________/2020, 

- da je naročnik v postopku javnega razpisa iz prejšnje alineje z Obvestilom o odločitvi o 
oddaji javnega naročila številka __________________, z dne __. __. 2020, izbral izvajalca kot 
najugodnejšega ponudnika za vzdrževanje naslednjega osuševalnega sistema: 
o ime HMS,    št. HMS, 
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- da so sredstva za vzdrževanje navedenega osuševalnega sistema, ki je predmet te pogodbe, 

zagotovljena in sicer: 
o v proračunu Republike Slovenije preko odmere višine nadomestila za kritje stroškov 

za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih (v 
nadaljevanju: odmera), in sicer na namenski proračunski postavki 822710 Vzdrževanje 
hidromelioracijskih sistemov, konto 4025, NRP 2330-___-00___; 

o da skupna pogodbena vrednost znaša ________ EUR z DDV, oziroma ________ EUR brez 
DDV; 

- da so cene za vzdrževalna dela po tej pogodbi določene v skladu s ponudbenim 
predračunom izvajalca z dne ______________, ki je sestavni del te pogodbe. 
 
 

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
S to pogodbo izvajalec prevzame vzdrževanje naslednjega osuševalnega sistema v letu 2020: 

- __________ (ime HMS), __________ (št. HMS). 
 
Natančen seznam vzdrževalnih del in njihova količina sta razvidna iz razpisne dokumentacije 
naročnika in ponudbenega predračuna izvajalca, z dne _____, ki je priloga te pogodbe.  
 
(Kjer je predmetni  osuševalni  sistem znotraj zavarovanih območij je mnenje Zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave, s št. mnenja in datumom izdaje le-tega, ki je priloga programa 
vzdrževanja tudi priloga te pogodbe.) 
 
Če izvajalec zamuja glede na rok za dokončanje del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika. 
 
Izvajalec se zavezuje z deli, ki so predmet te pogodbe pričeti nemudoma po podpisu pogodbe.  Z 
izvedbo del, za katera po Zakonu o lovstvu in divjadi izhaja, da se v času podpisa te pogodbe še ne 
smejo izvajati, mora izvajalec pričeti nemudoma po tem, ko poteče obdobje  v katerem se del ne 
sme izvajati. Izvajalec se zavezuje vsa s to pogodbo določena dela dokončati čimprej, 
oziroma najkasneje do 31.12.2020, pri čemer mora dela prilagoditi tudi kmetijski proizvodnji, 
ki poteka na zadevnih zemljiščih.  
 
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe, v celoti upoštevati vse pogoje in 
zahteve naročnikovega javnega naročila _________, ki je sestavni del te pogodbe. 
 
 

3. člen 
 
 
Skladno s 2. odstavkom 10. člena Uredbe se lahko na zahtevo naročnika zmanjša obseg del 

vzdrževanja osuševalnih sistemov, ki so predmet te pogodbe, in sicer glede na dejansko višino 

razpoložljivih sredstev, zaradi česar je naročnik dolžan pripraviti spremembe Programa in le te 

poslati MKGP. Naročnik si tako pridržuje pravico korekcije obsega dela, in stroškov vzdrževanja, 

v primeru, da bo potrjen programa vzdrževanja za leto 2020 spremenjen.   

  
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da iz razloga vezanosti sredstev za plačilo del, ki so predmet 
te pogodbe, na proračunske prejemke, ki so navedeni v predzadnji alineji 1. člena te pogodbe, 
lahko zaradi same narave stvari pride do okoliščin, ko ta sredstva ne bodo več na voljo, ali pa do 
raznih okoliščin, zaradi katerih bi bilo potrebno zmanjšati obseg nalog vzdrževanja, ter v posledici 
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tudi spremeniti Program. Zaradi navedenega si Sklad, tako kot navedeno v prejšnjem odstavku, 
pridržuje pravico s pisno izjavo izvajalcu odpovedati opravljanje del oziroma zmanjšati obseg oz. 
količino posameznih vzdrževalnih del na osuševalnem sistemu, ki je predmet te pogodbe. 
Izvajalec v tem primeru prejme plačilo samo za dela, ki so bila opravljena do prejema izjave 
naročnika. 
. 
 
V kolikor bi bilo potrebno obseg del vzdrževanja skladno s prejšnjim odstavkom povečati ter 
posledično spremeniti Program, izvajalec takšnega povečanega obsega del vzdrževanja po tej 
pogodbi nima pravice izvajati, razen tedaj, ko pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi, vse 
v kolikor za to obstoji pravna podlaga skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.  
 

 

III. CENA STORITEV 
 

4. člen 
 
Cene za posamezno vrsto storitev vzdrževanja, ki so predmet te pogodbe, so razvidne iz 
ponudbenega predračuna izvajalca ter veljajo in so fiksne ves čas veljavnosti te pogodbe.  
 
Upoštevajoč navedena vzdrževalna dela iz 2. člena te pogodbe ter cene storitev iz tega člena, 
skupna vrednost vzdrževalnih del po tej pogodbi znaša do _____________ EUR brez DDV (z besedo: 
__________ EUR in __/100 EUR) oziroma do _______ EUR z vključenim DDV (z besedo: ______ EUR in 
___/100 EUR). 
 
 
 

IV. NAČIN PLAČILA 
 

5. člen 
 
Dela po tej pogodbi se, kot je navedeno v predzadnji alineji 1. člena te pogodbe, financirajo iz 
namenske proračunske postavke. Prejemnik sredstev iz navedene proračunske postavke 
vzdrževalnih del za osuševalni sistem po tej pogodbi je naročnik, slednji pa je prejeta denarna 
sredstva dolžan plačati izvajalcu. Izplačila za vzdrževalna dela, ki so predmet te pogodbe, se iz 
navedene proračunske postavke na TRR naročnika izvedejo na podlagi s strani MKGP potrjenega 
zahtevka naročnika in poročila naročnika o opravljenih delih za posamezni osuševalni sistem. V 
zapisniku morajo biti opravljena vzdrževalna dela navedena na način, da je razvidna vrsta, 
količina ter navedba datuma, ko je bilo posamezno delo opravljeno, in sicer na način, ki naročniku 
omogoča, da preveri, ali so bila dela opravljena skladno s to pogodbo, zaradi česar mora izvajalec 
voditi delovodnik opravljenih del. Zapisnik o nadzoru in prevzemu opravljenih del, ki ga podpišeta 
izvajalec in naročnik ter ki ne vsebuje pripomb glede pravilnosti izvršitve del, ki so predmet 
prevzema, je priloga poročilu, ki ga naročnik o opravljenih delih posreduje na MKGP skupaj z 
zahtevo naročnika po izplačilu sredstev. Poročilo mora vsebovati zapisnik o nadzoru in prevzemu 
opravljenih del vzdrževanja po tej pogodbi za osuševalni sistem, z opredelitvijo vrste in količine 
teh del, ki ga podpišeta izvajalec in naročnik ter ki ne vsebuje pripomb glede pravilnosti izvršitve 
del, ki so predmet prevzema in sestavni del katerega je tudi grafična priloga z označeno lokacijo 
in vrsto opravljenih del.  
 
Pregled in prevzem del, slednje v kolikor so bila ta dela opravljena skladno s to pogodbo, izvede 
naročnik. Kot prevzeta veljajo le tista dela, v zvezi s katerimi zapisnik iz prejšnjega odstavka ne 
vsebuje pripomb glede pravilnosti izvršitve del, ki so predmet prevzema. Morebitne napake pri 
izvedbi del, ki so zapisane v zapisniku, je dolžan izvajalec odpraviti v roku, ki se sporazumno 
dogovori in se zapiše v zapisnik.  
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Izvajalec je dolžan tedaj ko naročnik to zahteva, slednjemu predložiti  natančnejšo specifikacijo 
vrste in količine opravljenih del ter dodatne dokumente glede opravljenih del.   
 

6. člen 
 
Izvajalec izda račun za opravljena dela na podlagi in skladno z zapisnikom iz prejšnjega člena, ki 
ne vsebuje pripomb glede pravilnosti izvršitve del, ki so predmet prevzema. Reklamacijski čas za 
naročnika je pri tem 8 dni od prejema računa. 
 
Rok za plačilo računa iz prejšnjega odstavka, ki ga naročnik ni reklamiral, znaša 5 delovnih dni od 
dne, ko MKGP izvede izplačilo na TRR naročnika skladno s 1. odstavkom 5. člena te pogodbe. Pri 
tem je izvajalec seznanjen, da je MKGP dolžno izplačilo teh sredstev na TRR naročnika izvesti v 
roku 30 dni.  
 
Na podlagi navedenega se izvajalec izrecno strinja, da se izplačilo za vzdrževalna dela, ki so 
predmet te pogodbe, s strani MKGP izvrši le tedaj, ko slednje na prejet zahtevek in poročilo 
naročnika po 1. odstavku 5. člena te pogodbe nima pripomb. V primeru pripomb se plačilo zadrži 
do odprave vzrokov za pripombe.  
 

7. člen 
 
Naročnik se obvezuje, da bo plačilo storitev po tej pogodbi izvršil na enega izmed TRR izvajalca, 
ki je naveden v glavi te pogodbe.  
 

 
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK POGODBE 

 
8. člen 

 
Naročnik se obvezuje: 

- da bo sodeloval  z izvajalcem z namenom, da se dela po tej pogodbi izvršijo pravočasno, 
- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev del 

po tej pogodbi, 
- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke, da bo le-ta dela po tej pogodbi lahko 

izvršil pravočasno, v dogovorjenem obsegu in rokih. 
 

9. člen 
 
Izvajalec se obvezuje: 

- vsa dela izvesti strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, v dogovorjenem obsegu in rokih, 
- vsa dela izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, tehničnimi normativi in standardi, 

skladno s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji, svojo ponudbo in navodili 
naročnika, to pogodbo in splošno veljavnimi pravnimi predpisi, 

- sodelovati z naročnikom, 
- da bo tekoče pisno obveščal naročnika o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na 

izvršitev del po tej pogodbi, 
- izvesti dela po tej pogodbi pravočasno, na podlagi in skladno s sprejetim programom 

vzdrževanja osuševalnih sistemov s čimer ga seznani naročnikov skrbnik pogodbe, 
- dajati naročniku morebitna potrebna tolmačenja, pojasnila in dokumentacijo, 
- pričeti z delom takoj po podpisu pogodbe in pri tem upoštevati vse veljavne predpise, ki 

urejajo področje vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, 
- nositi vso odgovornost tako po predpisih o varnosti in zdravju o delu, kot tudi 

odškodninsko odgovornost proti naročniku, svojim zaposlenim in tretjim osebam, ter 
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odgovornost v morebitnem inšpekcijskem postopku, v neposredni ali posredni zvezi z 
opravljanjem del po tej pogodbi. 

- pričeti z delom takoj po podpisu pogodbe in pri tem upoštevati vse veljavne predpise, ki 
urejajo področje vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov in zahteve oz. priporočila iz 
priloženega mnenja Zavoda RS za varstvo narave. 

 
 

10. člen 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _______. Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ________________. 

 
11. člen 

 
Izvajalec bo pri vzdrževanju osuševalnih sistemov tekom izvajanja naročila sodeloval z 
naslednjimi svojimi podizvajalci: ___________________________.  
(opomba: izvajalec se je že prijavil na razpis s podizvajalci) 
 
Priloga te pogodbe so podatki o izvajalčevih podizvajalcih, iz katerih morajo biti razvidni najmanj 
naslednji podatki: 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun), 
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del. 
 
 
Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je 
sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v primeru 
- spremembe podizvajalca), 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu 
 
Izvajalec v celoti odgovarja za delo svojih podizvajalcev. 
 
Plačilo za delo, ki ga opravi podizvajalec izvajalca, naročnik  na podlagi računa, ki ga izstavi 
podizvajalec, nakaže neposredno na transakcijski račun podizvajalca.  
 
V kolikor izvajalec pri izvedbi te pogodbe sodeluje s podizvajalci, je priloga te pogodbe tudi 
razpisni obrazec : izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem. 
 
Alternativno: 
 
Izvajalec pri vzdrževanju osuševalnega sistema ne bo sodeloval s podizvajalci. 
(opomba: odstavek bo v pogodbi, v kolikor ponudnik v svoji ponudbi ne bo navedel podizvajalcev) 
  
 
 

VI. MENIČNO JAMSTVO 
 

12. člen 
 
Izvajalec jamči za kakovostno in dobro izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Izvajalec se zavezuje 
ob podpisu te pogodbe izročiti naročniku podpisano in žigosano bianco menico in podpisano, 
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izpolnjeno in žigosano menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz te pogodbe v višini 10 
odstotkov od pogodbene vrednosti naročila v EUR z DDV.   
 
Menična izjava za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe mora biti veljavna do vključno 60 dni od 
končnega roka za izvedbo del po tej pogodbi. 

 
Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da se obveznosti 
po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale oziroma jih bo izvajalec prenehal ali niti ne 
pričel izvajati. 
 
V kolikor bo naročnik unovčil posamično menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo 
moral izvajalec naročniku v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja menice predložiti novo 
menično izjavo v enaki višini in z enako veljavnostjo kot je bila prvotna menična izjava za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in novo bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Menično zavarovanje po tem členu velja le do skupnega maksimalnega zneska v višini 10 % od 
skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Menično varstvo je tako po tej pogodbi omejeno 
navzgor, za višek škode, ki bi naročniku morebiti nastala iz razloga kršitve izvajalčeve zaveze po 
dobri izvedbi obveznosti po tej pogodbi, pa izvajalec naročniku odgovarja po splošnih pravilih 
odškodninskega prava. 
 
 

VII. PRENEHANJE POGODBE 
 

13. člen 
 
Pogodba preneha z iztekom obdobja za katerega je sklenjena, lahko preneha ali sporazumno ali 
potom odstopa od pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi ali pa delno odstopi od te pogodbe, 
če: 
- naročnik preneha biti nosilec javne službe po Uredbi ali nosilec javne službe v zvezi z 

osuševalnim sistemom, na katerem se opravljajo dela po tej pogodbi,  
- izvajalec preneha s poslovanjem, 
- izvajalec ne pristane na morebitne spremembe te pogodbe, ki bi bile posledica spremembe 

predpisov, ki urejajo kmetijstvo in kmetijska zemljišča oz. področje upravljanja in vzdrževanja 
osuševalnih sistemov, 

- izvajalec iz neupravičenih razlogov prekine izvajanje del za več kot 20 dni, 
- izvajalec ne izvaja prevzetih storitev kvalitetno in v skladu s to pogodbo ali 
- izvajalec ne upošteva zahtev naročnika in določil te pogodbe. 
 
Naročnik bo o odstopu s pisno izjavo obvestil izvajalca in sicer:  
- o takojšnjem odstopu od pogodbe (brez predhodnega pisnega opozorila iz naslednje alineje) 

v primeru od 1. do 4. alineje prejšnjega odstavka oziroma, 
- v primeru ostalih kršitev bo naročnik izvajalca najprej pisno opozoril in mu napovedal odstop 

od pogodbe, v kolikor izvajalec v primernem roku ki ga bo določil naročnik, ne bo odpravil 
pomanjkljivosti pri izvrševanju te pogodbe, pa bo naročnik od pogodbe odstopil. 

 
V primeru naročnikovega neizpolnjevanja določil te pogodbe ima tudi izvajalec pravico odstopiti 
ali delno odstopiti od te pogodbe. Pred podajo pisne izjave o odstopu je dolžan izvajalec naročnika 
pisno opozoriti in ga pozvati k odpravi pomanjkljivosti pri izvrševanju te pogodbe ter mu za 
odpravo teh pomanjkljivosti določiti rok, ki ne sme biti krajši od 3 mesecev. Od pogodbe lahko 
izvajalec odstopi tedaj, ko naročnik v postavljenem roku ne odpravi pomanjkljivosti pri 
izvrševanju te pogodbe.  
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VIII. POVRAČILO ŠKODE ZARADI ODSTOPA V CELOTI  
ALI DELNEGA ODSTOPA OD POGODBE 

 
14. člen 

 
Če naročnik zaradi razlogov na strani izvajalca odstopi od te pogodbe ali njenega dela, je za 
nedokončana oziroma neopravljena vzdrževalna dela naročnik upravičen do razlike med ceno 
storitev izvajalca po tej pogodbi in ceno storitev novega, nadomestnega izvajalca, določene v 
skladu z njegovim ponudbenim predračunom, v kolikor je le ta višja. V primeru nastanka višje 
škode zaradi okoliščin iz tega odstavka, izvajalec naročniku odgovarja po splošnih načelih 
odškodninskega prava. 
 
Če izvajalec zaradi razlogov na strani naročnika odstopi od te pogodbe ali njenega dela, mora 
naročnik skladno s to pogodbo plačati izvajalcu vsa do tedaj opravljena dela. Količino in vrednost 
opravljenega dela naročnik in izvajalec ugotovita skupno in na način, kot je predviden po tej 
pogodbi.  
 
V primeru, da  naročnik odstopi od te pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca, ima naročnik 
pravico izpolniti in unovčiti bianco menico za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe. 
 
 

IX. DRUGI VZROKI PRENEHANJA POGODBE 
 

15. člen 
 
Pogodba preneha tudi:  

- če naročniku preneha funkcija upravljavca in vzdrževalca osuševalnega sistema, katerega 
vzdrževanje je predmet te pogodbe, 

- če se osuševalni sistem prenese na lokalno skupnost ali zadrugo, 
- če se osuševalni sistem ukine. 

 
S prenehanjem te pogodbe zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena se plačilo opravljenih del 
izvajalcu izvede v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena te pogodbe.   
 
V primeru, da se v času trajanja pogodbenega razmerja osuševalni sistem prenese na lokalno 
skupnost ali v primeru da se ukine, pogodbeno razmerje, (delno ali v celoti) preneha veljati z dnem 
prenosa ali ukinitve sistema. 
 
 
 

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

16. člen 
  
Ta pogodba, je nična, če  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku naročnika, organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakršno 
koli 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,  
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s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku. 

 
 

XI. TRAJANJE IN UVELJAVITEV POGODBE 
 

17. člen 
 
Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in pod odložnim pogojem 
predložitve meničnega zavarovanja skladno z 12. členom te pogodbe.  
 
 

XII. REŠEVANJE SPOROV 
 

18. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali 
sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

 
 

XIII. PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV 
 

19. člen 
 
Izbrani ponudnik je v skladu z 91.členom ZJN-3 dolžan v roku osmih dni od prejema 
naročnikovega poziva posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in 
podatke o deležih navedenih oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona šteje, da so z njim 
povezane družbe. 
 
 

                                     XIV. DRUGE DOLOČBE 
 

20. člen 
 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve te pogodbe, ki se 
dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksa k tej pogodbi. 
 

 

21. člen 

RAZVEZNI POGOJ 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo 
kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali 
podizvajalca ali 

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali 
podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s 
plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb 
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civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 
zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, 
 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest 
mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen s 94. členom 
ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje, da je pogodba 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O 
datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se 
šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 
22. člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank 
prejme po dva (2) izvoda. 
 
Obvezne priloge te pogodbe so: 

- razpisni obrazec 9 – Ponudbeni predračun, 
- razpisni obrazec 10 – Izjava o neposrednih plačilih izvajalcem izvajalca, 
- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. 

 
23. člen 

 
Za presojo morebitnih sporov iz te pogodbe, se kot njen sestavni del uporablja razpisna 
dokumentacija naročila ________ ter tudi splošni pravni predpisi, v kolikor niso v izrecnem 
nasprotju z določili te pogodbe in razpisne dokumentacije kot njenega sestavnega dela.  
 
 
Izvajalec:     Naročnik: 

                                       Št. dok.: 430-____/2020-___ 
      SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 
      REPUBLIKE SLOVENIJE 
        
      Irena MAJCEN, 
      DIREKTORICA 
 
     
 
_______________, dne __________   Ljubljana, dne _______________ 
 
 
       
         
 
Priloga: 
- ponudbeni predračun izvajalca z dne _______ 
- razpisni obrazec 10 – Izjava o neposrednih plačilih izvajalcem izvajalca, 
- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave 

 


