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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 
davčna št. SI26279266, matična št. 5729963 
ki ga zastopa direktorica  Irena Šinko (v nadaljevanju: naročnik)  
 
in 
 
Naziv družbe:________________ 
Naslov:______________________ 
davčna št.: _____________, matična številka: ____________________ 
ki jo zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 
 
 

Pogodbo za izvedbo del – dokončanje prenosa nepremičnin na  
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS in ureditev evidenc v ROS- 2 

  št. V_26/15/S 
 
 
 
 

Uvodne določbe 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata da: 
 

- je naročnik v skladu s 25. členom ZJN-2, dne 6.10.2015 na portalu javnih naročil pod št. JN_6927/2015 
objavil javno naročilo z nazivom »Dokončanje prenosov zemljišč na Sklad in ureditev evidenc v ROS-2« 
(dalje: javno naročilo); 
 

- je bil na osnovi odločitve o oddaji naročila št. _________________ z dne ________________, izvajalec  izbran kot 
najugodnejši ponudnik  za izvedbo javnega naročila; 
 

- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne _____________. 
 

- se ta pogodba sklepa z namenom ureditve medsebojnih pravic in dolžnosti med obema pogodbenima 
strankama ter z namenom dokončanja izvajanja prenosov zemljišč na naročnika in ureditve Skladove 
evidence ROS. 

 
 

Predmet pogodbe 
2. člen  

 
Predmet pogodbe je oprava naslednjih storitev: 

a) pregled in opredelitev do 230.000 zemljišč, ki so v seznamu zemljišč, za katere zakonsko lastništvo še ni 
opredeljeno (dalje: seznam LNO), ki je priloga te pogodbe, in ureditev obstoječih in novo nastalih zemljišč  
(posledica parcelacij in drugih geodetskih sprememb) do skupnega obsega 250.000 zemljišč. Na zemljiščih, 
ki so predmet urejanja, v zemljiški knjigi še ni vknjižena lastninska pravica v korist Republike Slovenije.  

b) Ureditev evidenc zemljišč v registru osnovnih sredstev naročnika (dalje: evidenca ROS), kar pomeni  
pregled in ureditev stanja, oziroma evidenc za cca 16.660 zemljišč, (oziroma do 17.000 zemljišč  
upoštevajoč morebitne parcelacije). 

 
Predmet pogodbe  je podrobneje opredeljen v Vsebinskih specifikacijah: Dokončanje prenosa zemljišč na Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in ureditev evidenc ROS-2, št. 024-2/2015 z dne 5.10.2015 (dalje: 
Vsebinske specifikacije), ki so bile del razpisne dokumentacije javnega naročila in so tudi priloga te pogodbe.  
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Vsebina in način izvedbe storitev po tej pogodbi 
3. člen 

 
Vse storitve, ki jih je izvajalec dolžan opravljati po tej pogodbi, torej postopkovni koraki za realizacijo končnih ciljev 
opravljanja storitev po tej pogodbi, to je dokončanje prenosov zemljišč na naročnika in ureditev evidence ROS, 
vsebina in način izvajanja posamičnih opravil, so navedeni v Vsebinskih specifikacijah, ki so priloga te pogodbe. 
 
Tudi dolžnosti naročnika, vezane na izvedbo izvajalčevih storitev po tej pogodbi, vse v smislu nudenja strokovne 
pomoči pri izvajanju izvajalčevih storitev po tej pogodbi, izhajajo iz Vsebinskih specifikacij, ki so priloga te pogodbe. 
   
 
 

Rok za izvedbo naročila 
4. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bodo vsa dela, navedena v 2. členu te pogodbe, izvedena najkasneje do 31.12.2016.  
 
 

Pravice in obveznosti izvajalca 
5. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo svoje pogodbene obveznosti opravljal strokovno, s skrbnostjo dobrega 
gospodarstvenika in kvalitetno, ter da jih bo opravljal s pomočjo strokovnega kadra, kot je zahteva razpisne 
dokumentacije javnega naročila (razpisni obrazec št. 4).  
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zamenjave kadrov, ki so navedeni v razpisnem obrazcu št. 4, naročniku 
sporočil podatke o novih kadrih, ki pa morajo izpolnjevati pogoje iz razpisa. 

Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti po tej pogodbi izvajal tako, da bodo storitve, ki so predmet te pogodbe, v 
končnem obsegu izvršene v pogodbenem roku ter med trajanjem pogodbe za posamična opravila tudi v okviru  
terminov, ki bodo med pogodbenima strankama dogovorjeni ob oz. po sklenitvi pogodbe. 

Storitve, ki so predmet te pogodbe, je dolžan izvajalec opravljati tudi v skladu z usmeritvenimi navodili naročnika, 
vse v cilju kontinuiranega, hitrejšega in kakovostnejšega izvajanja storitev po tej pogodbi. Izvajalec je dolžan izvajati 
obvestilno dolžnost in tako naročnika pisno opozoriti  na nastop okoliščin, ki bi lahko otežile ali onemogočile 
kvalitetno,  pravilno in pravočasno izvedbo storitev, in sicer takoj, ko te okoliščine nastopijo. 

Izvajalec je storitve po tej pogodbi dolžan opravljati ali v svojih lastnih poslovnih prostorih ali pa na sedežu 
naročnika, oziroma v skladu z dogovorom z naročnikom. 

 
Izvajalec izjavlja, da bo naročniku za škodo, ki bi slednjemu nastala zaradi nepravilnega izvrševanja te pogodbe, 
odgovarjal po splošnih načelih odškodninskega prava. 
 
Izvajalec izjavlja, da ima zavarovano svojo poslovno odgovornost.  

 
V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen, kot je določeno v 
10. členu te pogodbe. 
 
Izvajalec ni odgovoren za zamudo pri izvedbi storitev po tej pogodbi v primeru, da naročnik ne zagotovi pogojev za 
izvajanje teh storitev (npr. dostop do programskih aplikacij naročnika, dostava vzorcev pogodb o prenosu itd.), ali 
če naročnik ne bo pravočasno izpolnjeval svojih obveznosti, na katerih temeljijo storitve, ki jih mora opraviti 
izvajalec. 

 
Izvajalec tudi ne  odgovarja za zamudo pri izvedbi storitev po tej pogodbi v kolikor zamuda nastane zaradi 
neodzivnosti strank (pravnih oseb, s katerimi se sklepa pogodba o prenosu itd.), katerih sodelovanje je nujno za 
izvedbo storitev po tej pogodbi (npr. odklonitev podpisa parafirane pogodbe s strani župana). 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo določene podatke glede naročnika in tudi strank, katerih sodelovanje je nujno za izvedbo 
storitev po tej pogodbi (pravnih oseb, s katerimi se sklepajo pogodbe o prenosih itd.), s katerimi se bo seznanil 
potom opravljanja storitev po tej pogodbi (osebne podatke, morebitne poslovne skrivnosti, poslovne in druge 
zaupne ter tajne podatke), ves čas trajanja te pogodbe in tudi kasneje varoval kot občutljive oz. zaupne ter tajne. 
Glede teh podatkov bo izvajalec z naročnikom ob sklenitvi pogodbe podpisal tudi Izjavo o zaupnosti, ne razkritju 
informacij in nelojalni konkurenci, ki je priloga te pogodbe. 
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Pravice in obveznosti naročnika 
6. člen 

 
Naročnik se zaradi možnosti izvajanja  storitev, ki so predmet te pogodbe, zavezuje izvajalcu ob sklenitvi te pogodbe 
posredovati seznam parcel, ki so predmet ureditve (seznam LNO), pri čemer je ta seznam priloga te pogodbe.  
 
Naročnik se zavezuje izvajalcu vse potrebne informacije, podatke in navodila izvajalcu posredovati v pisni obliki 
(lahko tudi po elektronski pošti) ter nadalje skrbeti za koordinacijo in sklic delovnih sestankov. Za posamezna 
vsebinska in procesna področja, bodo s strani naročnika naknadno določene osebe, ki bodo za naročnika izvajale 
aktivnosti po tem odstavku (lahko tudi poleg oseb, ki so  v 15. členu navedene kot skrbniki te pogodbe). 
 
Naročnik je dolžan zagotavljati kritje stroškov pridobivanja potrdil iz uradnih evidenc, morebitnih stroškov 
parcelacij in podobnega, vse za potrebe izvajanja storitev po tej pogodbi. 
 
Naročnik si pridržuje možnost sklenitve aneksa k tej pogodbi (oddaje dodatnih storitev itd.) skladno z določili 
veljavne zakonodaje. 
 
Naročnik lahko v primeru, da  izvajalec zamuja z izvajanjem storitev po tej pogodbi v taki meri, da bi lahko 
naročniku iz tega razloga nastala škoda ali da bi izvedba storitev po tej pogodbi izgubila svoj smisel oz. pomen ali bi 
bil ta smisel oz. pomen zaradi zamude bistveno zmanjšan, nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na 
stroške izvajalca, lahko pa od pogodbe odstopi in zahteva povrnitev nastale  škode. V primeru naročila nadomestne 
storitve pri drugem izvajalcu, se izvajalec izrecno strinja, da se lahko strošek te nadomestne storitve, ki ga je dolžan 
nositi izvajalec, poračuna z zneskom plačila za opravljene storitve po tej pogodbi.  
 
Naročnik se nadalje zavezuje da bo:  

 izpolnjeval vse svoje obveznosti v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način; 

 izvajalcu omogočil dostop do baz podatkov, strojne opreme, komunikacijske infrastrukture in ostalega, 
kar je potrebno za izvedbo storitev po tej pogodbi, vse v dometu podatkov, s katerimi naročnik že 
razpolaga, oz. ki jih lahko pridobiva; 

 v kolikor pride med izvajanjem projekta oz. storitev po tej pogodbi do potrebe po spremembi te 
pogodbe glede morebitnega podaljšanja rokov ali finančnega ovrednotenja storitev po tej pogodbi, te 
spremembe ustrezno upošteval, vse v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neodzivnosti ali 
zavlačevanja oprave storitev s strani tretjih oseb  (npr. glede sklepanja pogodb o prenosu, pridobivanja 
potrdil o namenski rabi itd.), na kar pogodbeni strani nimata vpliva, bo naročnik te okoliščine upošteval 
pri podaljšanju rokov izvedbe projekta, vse v dometu  veljavne zakonodaje; 

 plačeval naročene, izvršene in prevzete storitve, ki so predmet te pogodbe, v dogovorjenih zneskih in 
rokih. 

 
Naročnik se zavezuje, da bo na vse napake pri izvrševanju te pogodbe izvajalca opozarjal pisno, ter mu tako določil 
naknadni rok za odpravo napak. Opomin oz. poziv za odpravo napak mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu 
ali elektronski pošti. V primeru nastopa neopravičljive zamude izvajalca, za katero pogodbeni stranki določata 
pogodbeno kazen, naročniku ustrezni znesek pogodbene kazni po 4., 5 in 6. odstavku 10. člena te pogodbe pripada 
ne da bi pred tem moral izvajalca pisno opozoriti in mu določiti rok za odpravo napak.    
 

Delovni čas in način opravljanja del 
7. člen 

 
Izvajalec bo storitve večinoma opravljal v svojih lastnih prostorih in s svojo opremo, ali pa na sedežu naročnika, v 
skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. Delovni čas izvajanja del oz. storitev po tej pogodbi v primeru 
da izvajalec ta dela opravlja na sedežu naročnika, je ob delavnikih v času delovnih ur naročnika, in sicer na sedežu  
naročnika, Dunajska 58, Ljubljana, med 8:00 in 16:00 uro, izjemoma tudi ob drugem času po vnaprejšnjem dogovoru 
z naročnikom. 
 
 

Količina in pogodbena vrednost oz. cena 
 

8. člen 

 
Tabela št.1: Ponudbena oz. pogodbena vrednost oz. cena/obračun del: 
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zap.št VSEBINA Enota Količina Cena 
Parcela 
/enoto 
(brez 
DDV) 

Cena 
skupaj 
(brez 
DDV) 

 
DDV 

Cena 
skupaj 

(z DDV) 

I. Ureditev zemljiško 
knjižnega stanja na 
podlagi pogodbe o 
prenosu za cca 45.000 
zemljišč 

parcela 45.000 
 

(40.000+ 
5.000 

parcelacija)  

    

II Ureditev stanja zemljišč 
na podlagi uradnega 
zaznamka za cca 
185.000 zemljišč 

parcela 185.000 
 

(170.000 + 
15.000 

parcelacija) 

    

III Priprava seznama 
zemljišč za izvedbo 
parcelacije (za cca 
20.000 zemljišč) 

parcela 20.000 
 

 
 

   

IV Odprava napak v ROS parcela 17.000 
 

(16.660 + 
340 

parcelacija)  

    

 SKUPAJ  parcela 267.000 
 

(246.660 + 
20.340 

parcelacija) 

    

 DDV       

 
 

Ponudbena oz. pogodbena vrednost oz. cena/obračun del  za postavke I. II. in III tabele št. 1 predstavlja končno 
ponudbeno vrednost za opravljena dela v skladu z Vsebinskimi specifikacijami, ki so priloga te pogodbe do 
obsega 250.000 parcel. 
 
Ponudbena oz. pogodbena vrednost oz. cena/obračun del za postavko IV tabele št. 1 predstavlja končno 
ponudbeno vrednost za opravljena dela v skladu z Vsebinskimi specifikacijami, ki so priloga pogodbe, do obsega 
17.000 parcel. 
 
Količine, ki so v tabeli št. 1 navedene kot posamične postavke I, II, III in IV, so deli celotnega posla oz. javnega 
naročila in so le ocenjene količine. Naročnik si pridržuje pravico, da bo navedeni obseg posamičnih postavk v 
tabeli št. 1 odstopal od dejanskega in da bodo na podlagi dejanske realizacije razmerja med temi posameznimi 
deli celotnega posla oz. predmeta javnega naročila, lahko odstopala od ocenjenih količin v tej tabeli.   
 
Skupna ponudbena oz. pogodena vrednost se ne spreminja oz. je fiksna do dogovorjenega obsega zemljišč, ki so 
predmet izvajanja storitev po tej pogodbi in sicer do obsega 250.000 zemljišč  (230.000 in povišanje obsega 
zaradi morebitnih parcelacij v obsegu 20.000 zemljišč-tabela št. 1 – postavke I,II, in III) ter do obsega 17.000 
zemljišč (tabela št. 1 – postavka IV).  
 
V primeru da del zemljišč, ki so predmet izvajanja storitev po tej pogodbi, ne bo mogoče dokončno urediti zaradi 
vzrokov na katere izvajalec ne more vplivati, se končni obračun v tem delu korigira, upoštevajoč sorazmerni 
delež,, ki je naveden v 3. odstavku 9. člena te pogodbe. 
 

 
Podlaga za obračun in plačilo storitev po tej pogodbi 

9. člen 
 

Plačilo za opravljene storitve po tej pogodbi bo potekalo mesečno, pri čemer bo naročnik izvedbo teh storitev 
izvajalcu plačeval mesečno, na podlagi mesečnega poročila o delu, potrjenega oz. prevzetega s strani Sklada.  
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Podlaga za obračun je: 
I. točka tabele št. 1: Pogoj: s strani odgovorne osebe naročnika verificirana, vsestransko podpisana in 

notarsko overjena  pogodba, ki bo sposobna vpisa v zemljiško knjigo 
 

II. točka tabele št. 1: Pogoj: podpisan uradni zaznamek s strani odgovorne osebe naročnika 
 

III. točka tabele št. 1: Pogoj: potrditev seznama zemljišč, ki bodo predmet parcelacije, s strani odgovorne osebe 
naročnika 

 
IV. točka tabele št. 1: Pogoj:  

 
a. Seznam parcel, ki sodijo v upravljanje naročnika, skupaj z informacijo in dokumentacijo, ki je 

podlaga za vpis naročnika kot upravljavca; 
b. Seznam parcel, ki ne sodijo v upravljanje naročnika, skupaj z informacijo in dokumentacijo , ki je 

podlaga  za izbris parcele iz ROS; 
c. Priprava nabora zemljišč, ki bi jih bilo potrebno izvzeti iz javnega dobra, skupaj z informacijo in 

dokumentacijo, ki utemeljuje ta izvzem; 
d. Priprava seznama oz. predloga zemljišč (skupaj z informacijo in dokumentacijo), kjer bi bila 

smiselna parcelacija pred uvrstitvijo zemljišča v nabor za izvzem iz javnega dobra. 
 
V primeru, da posamezna dela v skladu s to pogodbo ne bodo dokončana, vendar ne po krivdi izvajalca, izvajalec 
obračuna opravljene storitve na naslednji način: 
 
- Do faze predaje popolne dokumentacije naročniku v primerih, ko dela ni mogoče zaključiti iz objektivnih razlogov 
(npr. odklonitev podpisa pogodbe o prenosu s strani druge pogodbene stranke), se šteje kot da je delo zaključeno; 
- Do faze oddaje popolnega zahtevka za pridobitev potrdila o namenski rabi – vrednostno se to šteje kot ureditev ½ 
parcele, če kljub posredovani urgenci (poslani priporočeno in s povratnico) v roku 30 dni od posredovane urgence 
ni odgovora občine; 
- V primeru, da izvajalec prejme potrdilo naknadno oz. kasneje, se poračuna razlika po verifikaciji uradnega 
zaznamka ali po vložitvi zemljiškoknjižnega predloga na podlagi overjene pogodbe o prenosu; 
- V primerih ko se ugotovi da je zemljišče ki je predmet prenosa obremenjeno s hipoteko, izvajalec to zemljišče 
izvzame iz dokončnega urejanja, ter pridobljeno dokumentacijo v zvezi s tem zemljiščem posreduje Skladu v 
dokončno ureditev. Ne glede na navedeno je potrebno za vsa zemljišča ki so predmet urejanja, pridobiti potrdilo o 
namenski rabi na presečne datume (11.3.1993, 20.7.2004 in sedanje stanje). 
 
V primeru, da obseg  zemljišč, ki je predmet izvajanja storitev po tej pogodbi, iz objektivnih razlogov ne doseže 
prvotno dogovorjenega obsega, navedenega v tabeli št. 1, se končni obračun naredi na podlagi števila urejenih 
zemljišč. 
 
Končni obračun se opravi po potrditvi in podpisu končnega primopredajnega zapisnika (elaborata-končnega 
poročila) s strani izvajalca in naročnika, po zaključku vseh opravljenih del.  
 
Rok plačila – 30 dni od izdaje ter prejema pravilno izstavljenega posameznega računa izvajalca. 
 

Naročnik bo plačilo za opravljene storitve po tej pogodbi izvrševal na  TRR izvajalca, št. 
…………………………………………………………., odprt pri banki_______________________________.   
 
 

Finančna zavarovanja  
10. člen 

 
Izvajalec se zavezuje naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naslovljeno na 
naročnika, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe ali najkasneje v osmih (8) dneh po podpisu pogodbe v višini 
10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost bančne garancije mora biti še šestdeset (60) dni po 
prejemu in potrditvi elaborata-končnega poročila, ki ga pripravi izbrani ponudnik. Če se bo rok za izvedbo javnega 
naročila podaljša se izvajalec zavezuje izročiti naročniku novo bančno garancijo z veljavnostjo, ki jo bo določil 
naročnik, glede na podaljšanje roka za izvedbo naročila. Bančno garancijo po tem odstavku se izvajalec naročniku 
zavezuje predložiti v enaki vsebini kot je zajeta v razpisnem obrazcu (Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti) kot delu razpisne dokumentacije javnega naročila.   
 
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec svojih 
obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo in vsebino celotne razpisne dokumentacije, če obveznosti ne 
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izpolni pravočasno in pravilno oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati. 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem predložitve bančne garancije po tem členu. V primeru ne 
predložitve le te v roku iz 1. odstavka tega člena, lahko naročnik unovči oz. izkoristi izvajalčevo zavarovanje za 
resnost ponudbe, podano v postopku javnega naročila.    
 
V primeru zamude z izvrševanjem storitev po tej pogodbi, se izvajalec zavezuje naročniku plačati pogodbeno kazen 
v višini 2‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti po tej pogodbi za vsak zamujeni koledarski dan, pri čemer 
najvišji znesek tako določene pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti po tej 
pogodbi. Če je škoda, ki je naročniku nastala zaradi izvajalčeve zamude po tem odstavku, večja od zneska  
maksimalne pogodbene kazni po tem odstavku, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 
 
Izvajalec se izrecno strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota z zapadlimi finančnimi 
obveznostmi, ki jih ima v razmerju do izvajalca po tej pogodbi.  
 
V primeru, ko je skladno z določili te pogodbe zamuda izvajalca opravičljiva, slednji ni povržen sankcijam v zvezi s 
pogodbeno kaznijo. 
 
 

Višja sila 
11. člen 

 
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih 
strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter ki kakorkoli vplivajo na izvedbo 
pogodbenih obveznosti.  
 
Dogodek višje sile se pravno upošteva le, če je prizadeta pogodbena stranka o tem pisno obvestila drugo pogodbeno 
stranko, in to najkasneje v roku 7 (sedem) dni po nastanku višje sile. 
 
Kot enakovredni vpliv višje sile na izvedbo storitev po tej pogodbi, se upoštevajo tudi okoliščine, ki nastanejo pri 
strankah, katerih sodelovanje je nujno za izvedbo storitev po tej pogodbi (občine, GURS itd.), in nanje pogodbeni 
stranki nimata vpliva, pri čemer je dolžan izvajalec naročnika  mesečno obveščati  o morebitnih zastojih pri izvedbi 
del po tej pogodbi iz tega razloga.  
 
Če se zaradi višje sile, ali dogodkov navedenih v 3. odstavku tega člena, izvajalcu zamaknejo  roki izvedbe storitev po 
tej pogodbi, se temu ustrezno zamaknejo tudi roki plačil s strani naročnika. 
 
 

Podizvajalci 
12. člen 

 
 
Izvajalec bo pri izvajanju storitev po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi 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 posamični podizvajalec, 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del. 
 
Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku, v petih (5) 
dneh po nastanku take spremembe predložiti: 
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- 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 
- podatke iz 8. odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). 
 
Izvajalec v celoti odgovarja za delo svojih podizvajalcev. 
 
Plačilo za delo, ki ga opravi podizvajalec, 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 7 
(Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem) kot del razpisne dokumentacije javnega naročila. 
 
Alternativno: 
Izvajalec pri sanaciji kmetijskih zemljišč ne bo sodeloval s podizvajalci. 
(opomba: odstavek bo v pogodbi, v kolikor ponudnik v svoji ponudbi ne bo navedel podizvajalcev). 
 
 

Varstvo podatkov 
13. člen 

 
Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki se bo med njima vršila oz. 
predajala zaradi izvajanja storitev po tej pogodbi, in ki bodo označeni za zaupne, varovale kot poslovno oziroma 
uradno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo ali tujo korist, oziroma komercialno izkoriščali ali 
posredovali tretjim osebam, ki niso pogodbene stranke oz. nujno vključene realizacijo predmeta te pogodbe 
(slednjim, npr. občinam, se lahko informacije, do katerih pogodbeni stranki dostopata zaradi izvedbe storitev po tej 
pogodbi, nudijo le v najnujnejšem obsegu, torej toliko, kolikor je potrebno zaradi realizacije predmeta te pogodbe). 
 
Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne 
bosta kakorkoli uporabljali v nasprotju z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.   

Izvajalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov le v okviru naročnikovih 
pooblastil v zvezi z izvedbo storitev po tej pogodbi in osebnih podatkov ne sme obdelovati za noben drug namen. 
Naročnik izvajalcu za potrebe izvajanja pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, dovoljuje vpogled in uporabo 
osebnih podatkov iz podatkovnih baz naročnika, v kolikor je to potrebno za izvajanje storitev po tej pogodbi. 

Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali 
morebitne zlorabe, v smislu določil  zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

V primeru, da izvajalec poslovne informacije, poslovne skrivnosti in osebne podatke, ki jih je pridobil pri izvajanju te 
pogodbe, brez dovoljenja posreduje tretjim osebam, je dolžan naročniku in osebam, na katere se ti podatki nanašajo, 
povrniti vso zaradi tega nastalo škodo. 
 
 

Protikorupcijska klavzula 
14. člen 

 
Ta pogodba je nična, če 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, 
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 
 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 ali posredniku.  
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Skrbništvo pogodbe 
15. člen 

 
Skrbnika pogodbe s strani naročnika sta Lojze Miklavčič in Marina Omahen. 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ______________. 
 
Pogodbeni stranki bosta v kontekstu tega člena izrecno uporabljali naslednja naslova: 
 
Naslovnik pri naročniku:     Naslovnik pri izvajalcu: 
 
 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov           
Republike Slovenije      
Dunajska cesta 58, 1000  Ljubljana   Tel.:  
Tel.: 01 / 4341-115       GSM: 
Tel.: 01/ 4341-104, fax: 01/ 4341-131 
e-naslov: Lojze.Miklavcic@gov.si    e-naslov: ________________________ 
e-naslov: Marina.Omahen@gov.si 
 
Skrbniki te pogodbe na strani naročnika in na strani izvajalca so osebe, ki skrbijo za medsebojno obveščanje med 
pogodbenima strankama, za kontrolo nad izvrševanjem te pogodbe in podobno. Obe pogodbeni stranki lahko po 
medsebojnem dogovoru tudi druge osebe (zaposlene itd.) pooblastita za opravljanje nekaterih ali vseh nalog 
skrbnika te pogodbe.  
 
 

Trajanje pogodbe 
16. člen 

Pogodba stopi v veljavo na dan podpisa s strani obeh pogodbenih strank, sklenjena pa je pod razveznim pogojem iz 
3. odstavka 10. člena te pogodbe   

 
V primeru, da nastopijo okoliščine iz 11. člena te pogodbe, lahko pogodbeni stranki  rok izvedbe oz. ter trajanje te 
pogodbe podaljšata na podlagi aneksa k pogodbi, vse v skladu določil veljavne zakonodaje.  
 
V primeru kršitve določil te pogodbe in če tudi po opominu stranki, ki krši določila te pogodbe, te kršitve ne 
prenehajo, lahko nasprotna stranka odpove pogodbo z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, ki začne teči, ko 
nasprotna stranka prejme pisno odpoved pogodbe. V času odpovednega roka morata stranki še vedno izvrševati 
obveznosti po tej pogodbi, ter tudi poravnati vse medsebojne obveznosti. Ne glede na odpoved, ima vsaka 
pogodbena stranka zaradi kršitve pogodbenih obveznosti nasproti drugi možnost uveljavljati odškodninski 
zahtevek. Odpoved pogodbe je pisna, drugi pogodbeni stranki jo je treba poslati priporočeno, ali pa po telefaksu ali 
elektronski pošti, oboje proti dokazilu o dostavi. 
  
Pogodbeni stranki lahko pisno odpovesta pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom in sicer brez navedbe 
utemeljenega razloga. 
 
 

Reševanje sporov 
17. člen 

 
Naročnik in izvajalec bosta vsa sporna vprašanja, ki izhajajo iz te pogodbe reševala sporazumno in v duhu dobrih 
poslovnih običajev. V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za razrešitev le-tega pristojno stvarno pristojno 
sodišče v Ljubljani. 
 
 
 

Spremembe in dopolnitve pogodbe 
18. člen 

 
O morebitnih spremembah in dopolnitvah te pogodbe se pogodbeni stranki dogovorita pisno v obliki aneksa k tej 
pogodbi. Spremembe in dopolnitve veljajo od dneva podpisa aneksa dalje, razen če se pogodbeni stranki ne 
dogovorita drugače. 
 
 
 

mailto:Lojze.Miklavcic@gov.si
mailto:Marina.Omahen@gov.si


                                                                                                        9 

Število izvodov pogodbe 
19. člen 

 
Pogodba je napisana v dveh (4) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec dva (2) izvoda. 
 
 
 
 
 
 
_____________________                                          ____________________ 
  (Kraj in datum)                 (Kraj in datum) 
 
     
Naročnik:                                                                    Izvajalec: 
 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov                             
Republike Slovenije                              
 
Irena Šinko, direktorica                                                                                             
 
______________________________                                    ______________________________ 
(podpis pooblaščene osebe naročnika)             (podpis pooblaščene osebe izvajalca)  
    

          MP                                                                                   MP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
 

- Vsebinske specifikacije: Dokončanje prenosa zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije in ureditev evidenc ROS-2, št. 024-2/2015 z dne 5.10.2015 

- Izjava o zaupnosti, ne razkritju informacij in nelojalni konkurenci 
- Seznam parcel, ki so predmet ureditve (seznam LNO 
- Razpisni obrazec 7 (Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem) 


