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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5729963, davčna številka: 26279266 

ki ga zastopa direktorica  Irena Majcen (v nadaljevanju besedila: naročnik) 

 
in 
 
 

Ponudnik 

 
skleneta naslednjo 
 
 

Pogodbo za Vzdrževanje in nadgradnjo informacijskega sistema Urbar za 4 leta 
 V_3/2020/S 

 
1. člen 

PODLAGA POGODBE 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je naročnik po odprtem postopku, v skladu z ZJN-3 izvedel javno naročilo »Vzdrževanje in nadgradnja 
informacijskega sistema Urbar za 4 leta«, 

- je bil na osnovi odločitve o oddaji naročila št. ______ z dne _______, izbran ponudnik za izvedbo predmetnega 
naročila, ____________________, 

- sta razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca sestavni del pogodbe. 
 

2. člen 
VELJAVNOST POGODBE in Uvedba izvajalca v delo 

 
Pogodba začne veljati dne ______________, pod pogojem, da je obojestransko podpisana in je predloženo zahtevano 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba je sklenjena za obdobje 48 mesecev od 
začetka veljavnosti pogodbe oziroma do porabe zagotovljenih sredstev naročnika. 
 
Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo. Če izvajalec ne pristopi k uvedbi v 
delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti, lahko naročnik 
enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko 
izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naročnik enostransko ugotovil, se šteje, da je 
izvajalec uveden v delo. Naročnik pošlje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporočeno po pošti. 

Če izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pričel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in del ne bo izvajal 
skladno s terminskim planom, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. Naročnik bo v tem primeru upravičen do popolnega poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, 
ki bi mu nastala zaradi ravnanja izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z 
drugim izvajalcem, stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroški in škodo. 
 
Predčasna odpoved / razdrtje pogodbe iz razlogov:        
                  

1. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, katero ugotovi strokovna komisija naročnika in/ali 
skrbnik pogodbe imenovan s strani naročnika, v tem primeru se šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe. 
Pogodba je razdrta z dnem vročitve pisnega obvestila o odstopu drugi pogodbeni stranki.  
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3. člen 
PREDMET POGODBE 

 
Predmet pogodbe je vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema Urbar za 4 leta, skladno z razpisno 
dokumentacijo in ponudbo izvajalca in na način: 
 
Osnovno vzdrževanje in podpora naročniku:  

 zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov; 

 vzdrževanje razvojnega okolja; 

 izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe; 

 vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške); 

 sodelovanje z naročnikom in poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih in odvisnih 
sistemov; 

 odprava motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, koordinacija in 
obveščanje), izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah, glede na zahteve 
naročnika;  

 priprava statističnih in analitičnih izdelkov. 

 uvoz podatkov podatkovno zbirko URBAR za potrebe Sklada iz drugih podatkovnih zbirk 

 druge storitve v povezavi z vzdrževanjem. 
 
Nadgradnje, spremembe in ostale storitve z nadgradnjami informacijskega sistema:  

 prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih lastnosti 
delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika; 

 prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter 
glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov; 

 sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za 
dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme; 

 različne spremembe na informacijskem sistemu, preko uporabniškega vmesnika ali s posebnimi orodji, 
prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, posegi na bazi, migracije podatkov; 

 nadgradnja sistema URBAR z novimi moduli, ki jih bo Sklad potreboval zaradi svojih poslovnih potreb; 

 preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih z 
vzdrževano programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za izboljšanje zanesljivosti in optimalnosti 
njenega delovanja; 

 komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki, glede možnih nadgradenj vzdrževane programske 
opreme; 

 sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za 
dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme; 

 druge storitve v povezavi z nadgradnjami. 
 
Obseg vzdrževanja in nadgradenj je odvisen od potreb naročnika in načrtovanih letnih sredstev za ta namen. 
 
Vzdrževanje aplikacije je navzgor omejeno na 40ur/mesec, obračun ur vzdrževanja na mesečni ravni pa bo opravljen na 
podlagi dejansko opravljenih ur. 
 
V obdobju od podpisa do izteka pogodbe, se vse morebitne težave in dela, ki bi bila potrebna zaradi nedelovanja 
aplikacije, kar je posledica aktivnosti pri nadgradnjah aplikacije in posledično nedelovanje prej že delujočih 
funkcionalnosti, ne smatrajo kot vzdrževalna dela, niti kot nadgradnja. Aplikacija mora delovati brezhibno, vsa dodatna 
dela za zagotavljanje nemotenega dela iz navedenih razlogov bremenijo izvajalca.  
 
Naročnik izda zahtevke za izvedbo nadgradenj in v njem opredeli dela, ki jih bo potreboval. Izvajalec v roku, ki ni daljši 
od 3 (treh) delovnih dni pošlje pisno ponudbo, rok se lahko na predlog izvajalca podaljša (pisno), glede na obseg 
nadgradnje in potreben čas za pripravo ponudbe. Naročnik, v kolikor se strinja, ponudbo potrdi. Izvajalec opravi dela v 
roku, ki je vsakokrat opredeljen glede na nujnost in zahtevnost naročila. Naročnik vsakokrat dela prevzame s 
prevzemnim zapisnikom, kar je osnova za izdan račun.  
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4. člen 
KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI  

 
Tabela 1: specifikacija in okvirna vrednost pogodbenih del za 4 leta 
 

Opis vzdrževanja 
Predvidena 
količina v 

urah 

 
Enota Cena na 

enoto 
v EUR 

brez DDV  

Cena na 
enoto 

v EUR z DDV 

Cena za 
celotno 

predvideno 
količino 

skupaj v EUR 
brez DDV 

Cena za celotno 
predvideno 

količino 
skupaj v EUR z 

DDV  

Osnovno vzdrževanje 
in podpora naročniku 1920 

 
čl.-ura       

 
      

 
            

Nadgradnje, 
spremembe in ostale 
storitve z 
nadgradnjami 
informacijskega 
sistema 

5000 

 
 
 

čl.-ura       

 
 
 

      

 
 
 

            

 
SKUPNA PONUDBENA CENA v EUR  za 4 leta 

  
            

 
Navedeni obseg delovnih ur za nadgradnjo in vzdrževanje predstavlja le oceno in ne predstavlja dejanske količine, saj je 
ta v času podpisa pogodbe vnaprej neugotovljiva. Naročnik ni zavezan k porabi celotnega obsega ur, navedenih v tabeli 
št.1. 
 
V kolikor se pokaže potreba, se stranki z aneksom lahko dogovorita, da se sredstva za vzdrževanje in sredstva za 
nadgradnjo v času trajanja te pogodbe lahko medsebojno prerazporejajo, upoštevajoč dejanske potrebe naročnika. 
 
Specifikacija in okvirna vrednost v posameznem letu trajanja pogodbe bo odvisna sprejetega finančnega načrta Sklada 
za posamezno leto. 
 
Lokacija realizacije je sedež naročnika in območne izpostave naročnika. 
 
Cene na enoto so fiksne za obdobje trajanja pogodbe. 
 
Plačilo za mesečno vzdrževanje: račun se izstavi do 15. dne tekočega meseca za pretekli mesec.  
Nadgradnje se obračunajo 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa.  
 
Plačilo za izvedeno storitev se izvrši v skladu z določili veljavnega zakona v trenutku izplačil. 
 
 

5. člen 

IZVEDBA 
 

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v tej pogodbi opredeljene storitve, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to 
plačal s to pogodbo dogovorjeno ceno. 
 
Naročnik si pridržuje možnost oddaje dodatnih storitev skladno z določili veljavne zakonodaje. Storitve, ki so predmet 
pogodbe, opravlja izvajalec v skladu z navodili naročnika.  
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Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati na podlagi svoje strokovne presoje, vendar v skladu s sodobnimi 
informacijskimi rešitvami, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 
 
Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in 
pravilno izvedbo storitev. Če tega ne stori, je odškodninsko odgovoren za škodo, ki nastane naročniku. 
 

6. člen 
Obveznosti naročnika 

 
Naročnik se obvezuje, da bo:  

 izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način; 

 izvajalcu omogočil dostop do baz podatkov, strojne opreme, komunikacijske infrastrukture in ostalega, kar je 
potrebno za izvedbo dogovorjenih storitev; 

 v kolikor pride med izvajanjem projekta do spremembe vsebine naročila, upošteval spremembe pri 
morebitnem podaljšanju rokov ali morebitnem finančnem ovrednotenju. Vsak predlog za podaljšanje roka 
izdelave mora biti podan v pisni obliki in podpisan s strani naročnika in izvajalca. 

 plačeval naročene in izvršene storitve v dogovorjenih rokih. 

 

7. člen 

Obveznosti izvajalca 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo:   

 svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;  

 izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih; 

 da je predhodno, do podpisa pogodbe, skrbno pregledal področje dela, od naročnika pridobil vse potrebne 
dokumente, podatke in informacije, za zagotavljanje prihodnjega nemotenega izvajanja pogodbenih 
obveznosti in da kasneje ugotovljena dejstva, ki bi lahko otežile izvajanje izdelave aplikacije, nadgradenj in 
vzdrževalnih del, ne vplivajo na že dane ponudbene vrednosti izdelave, vzdrževanja in nadgradenj aplikacije in 
ne bremenijo naročnika,  

 da je pred oddajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno proučil zahteve in potrebe naročnika glede 
na obstoječe stanje programske opreme in IT sistema Sklada in da naknadno ugotovljena dejstva ne morejo 
vplivati na višino ponudbene vrednosti,  

 seznanjal naročnika z vsemi izboljšavami in nadgradnjami programske opreme, ki jo uporablja naročnik in 
glede na dogovor z naročnikom, dostavil izboljšave in nadgradnje ter jih vključil v obstoječi sistem naročnika, 

 nudil naročniku pomoč pri ponovnih ali novih namestitvah programske opreme na strojni opremi naročnika, 
ter po potrebi zagotovil za uvajanje potrebno izobraževanje uporabnikov in svetovanje, 

 varoval s predpisi varovane kategorije podatkov, 

 zagotavljal revizijsko sled na način, ki bo zagotavljala pregled nad vpogledi v osebne podatke v skladu z 
zahtevami veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov, 

 sistem ustrezno dokumentiral, 

 pripravil in oddal naročniku vsa navodila za delo pred nadgradnjo aplikacije, 

 da bo vse nadgradnje aplikacije opravil na podlagi lastnega znanja, 

 pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal najbolj ustrezne informacijske tehnologije in metode glede na 
opremljenost naročnika; 
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 pred začetkom izdelave rešitve predal naročniku v potrditev podroben algoritem rešitve, ravno tako pa tudi 
vse ekranske poglede, vnosne maske in morebitne izpise iz programa; 

 v kolikor bo naročnik med izvajanjem projekta spremenil vsebinske specifikacije, bo začel te spremenjene 
specifikacije nemudoma upoštevati. V tem primeru lahko izvajalec poda oceno o povečanem časovnem in 
finančnem obsegu del na podlagi sprememb specifikacije; 

 opise posameznih opravljenih sprememb (release notes) predajal najkasneje do izstavitve računa; 

 v roku, ki ne bo krajši od dveh (2) delovnih dni, na zahtevo naročnikovega skrbnika pogodbe, naročniku 
poročati o poteku del v obliki zbirnih poročil (specifikacija opravljenega dela); 

 da bo zagotovil ustrezno nadomeščanje in da bo poznavanje dela Sklada s strani nadomestnega kadra v 
primeru dopustov in bolniških odsotnosti ključnih kadrov na nivoju, ki bo zagotavljalo nemoteno delo Sklada 
v povezavi z delom po predmetni pogodbi. 

 
8. člen 

 
Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali 
tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če 
naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora 
izvajalec naročnika na to dejstvo pisno opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot 
mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja. 
 
Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, 
zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 
 

8.a 
 
Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo le v soglasju z naročnikom, kar se vsakič pisno potrdi po e-pošti. 

Šteje se, da je izvajalec prišel v zamudo, če se ob prevzemu ugotovi (ob vsaki fazi prevzema), da programska oprema 
kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe oziroma je ta ob prevzemu zavrnjena. 
Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen. Zavrnitev bo 
označena na prevzemnem zapisniku; 

 
Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih ali sporazumno podaljšanih rokih, je dolžan 
plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0.3 % od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan, vendar 
največ do višine 30 % pogodbene vrednosti. 
 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve v višini 30 % pogodbene vrednosti 

del. 

Za vsako spremembo podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, ali v 
primeru, če izvajalec brez soglasja naročnika posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi 
oziroma pogodbi, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 5.000,00 (pettisoč) EUR. Skupni znesek takšne 
pogodbene kazni ne more presegati 5% ocenjene pogodbene vrednosti. 
 
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda 
presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti 
izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati v eventuelnih sporih, nastalih 
zaradi zamude ali neizpolnitve izvajalca. 
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9. člen 
 
V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen, kot je določeno v tej 
pogodbi. 

 Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba 
izgubila pomen (npr. neodzivnost oziroma prepozna odprava napak, na katere opozori naročnik in zaradi 
katerih je delo naročnika oteženo), lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na 
stroške zamudnika-izvajalca, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode in/ali razdre pogodbo. 

 Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene 
kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode. 

 Če zamuda izvajalca ali napake v izvedbi bistveno zmanjšajo pomen posla, lahko naročnik razdre pogodbo 
in uveljavlja škodo. 

Zgoraj naštete ukrepe, razen pogodbene kazni, lahko naročnik uveljavlja po opominu. Opomin mora biti izvajalcu 
poslan pisno po pošti ali elektronski pošti. V opominu je opredeljen rok za izvedbo opredeljene storitve, oziroma 
odpravo napak.  
 
Naročnik pride v zamudo, če v predvidenem roku ne opravi svojih obveznosti. 
 

10. člen 

PREVZEM 

 

Pred prevzemom del in podpisom zapisnika o prevzemu del, bo naročnik pregledal izvršena dela. 

Izvajalec se zavezuje, da bo pred vsako fazo implementacije programske opreme obvestil naročnika vsaj pet (5) 
delovnih dni prej, oziroma se z njim uskladil za termin izvedbe. 
 
Pri prevzemu vsake faze nadgradnje se podpiše primopredajni zapisnik. 
 
Izvajalec se obveže, da bo ob predaji/izvedbi vsake nadgradnje aplikacije predal naročniku vso dokumentacijo o 
storitvah in izdelkih, vključno z dokumentacijo o nastavitvah, izvorno kodo in dokumentacijo izvorne kode.  
 
Izvajalec mora izdanemu računu za opravljena dela priložiti specifikacijo z opisom opravljenih storitev, pripadajočo 
dokumentacijo (tehnično in uporabniško dokumentacijo, vključno z dokumentacijo o nastavitvah ter izvorno kodo) ter 
mora dela prikazati po dejansko opravljenih delovnih urah ali delovnih dneh z datumom in časom izvedbe (poročilo) 
ter s strani naročnika podpisan primopredajni zapisnik. 
 
Izvajalec se zaveže, da bo uporabniško in tehnično dokumentacijo posodabljal v primeru sprememb glede na obstoječe 
delovanje oziroma ob primopredaji. 
 
Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku osem (8) delovnih dni le te pregledal, ter izvajalcu 
sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo 
dokumentacijo v roku osem (8) delovnih dni po prejemu. 
 
Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik oziroma s strani naročnika potrjen skrbnik 
pogodbe, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega 
storitev ter izdelkov v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in zunanji svetovalec, po 
potrebi, na način: 

 primerjava z vsebino predmeta pogodbe, 

 primerjava z dostavljenimi mesečnimi poročili. 

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Dokumentiranje je lahko v pisni 
ali elektronski obliki. 

 



   
 

7 

 

11. člen 

NAČIN PLAČILA 

Naročnik bo pogodbeno vrednost izvajalcu plačeval na način, kot je navedeno v četrtem členu pogodbe. 
 
Če naročnikov skrbnik pogodbe, v roku osem (8) delovnih dni od prejema računa, poročila o opravljenih delih ter s 
strani naročnika podpisanega primopredajnega zapisnika, računa in poročila ne zavrne delno ali v celoti, je naročnik 
dolžan račun plačati. Če specifikacija opravljenih del ni priložena ali pa je  pomanjkljiva in iz specifikcije del ni razviden 
obseg in količina opravljenega dela, je to zadosten razlog za zavrnitev računa. Račune bo naročnik plačeval v rokih, kot 
je navedeno v tej pogodbi. 
 
Naročnik poravnava svoje obveznosti z nakazili na transakcijski račun izvajalca ______________________. V primeru 
zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.  
 
V primeru, da bo izvajalec nastopal s podizvajalci in da ti zahtevajo neposredna plačila, je obvezna priloga te pogodbe 
tudi obrazec  »Podatki o podizvajalcih in soglasje o neposrednih plačilih«, v katerem so navedeni vsi podatki o 
podizvajalcu, kot so naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, predmet, količino, 
vrednost, kraj in rok izvedbe del, kot to določa 71. člen Zakona o javnem naročanju.  
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec 

predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe. 

V tem primeru mora izvajalec računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjene račune oziroma situacije teh 

podizvajalcev in izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih 

ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev. 

Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo. 

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki 
niso navedeni v pogodbi. 

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in 
poslati informacije o novih podizvajalcih, kijih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih 
dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati 
tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, pridobiti pisno 
soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v 
katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga 
vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem. 

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. 
Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru 
predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej 
navedenih pogojev. 

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca. 

Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru izpolnjevanja pogojev 

izda soglasje k predlogu izvajalca. 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej 

sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. 

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej 
pogodbi. 

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v 
ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 
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12. člen 

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

Izvajalec jamči, da bodo storitve in produkti izvedeni kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, v skladu s 
specificiranimi zahtevami naročnika ter v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in ponudbe izvajalca 

 

13. člen 

ODPRAVA NAPAKE 

Izvajalec zavezuje odpraviti vse morebitne napake, ki bi nastale v zvezi s predmetom te pogodbe, brez dodatnega 
plačila v celotni garancijski dobi (še 1 mesec po izteku te pogodbe).  
 
Naročnik je dolžan vse napake javiti izvajalcu pisno, po elektronski pošti. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo zagotovil razpoložljivost svojih kadrov vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure, po dogovoru 
z naročnikom in na podlagi izdanega naročila pa tudi izven tega časa. V primeru napake na storitvah in izdelkih se 
izvajalec obvezuje napako odpraviti na lokaciji naročnika v pogodbenem roku po prejemu prijave napake s strani 
naročnika.  
 
Naročnik prijavlja napake v delovanju pisno, preko telefona ali elektronske pošte. V primeru telefonske prijave napake 
je naročnik dolžan prijavo potrditi tudi pisno. 
 
Vsaka napaka se kategorizira po sledeči tabeli za kategorizacijo pomembnosti napak (v rok odprave napake ni vključen 
odzivni čas): 
 
 

Vrsta 
problema 

 
Opis problema 

 
Čas odprave 
napake 

 

Kritični 
problemi (K) 

Kritični problemi so tisti, ki onemogočajo uporabo več kot enemu 
uporabniku sistema, ali pa je odprava napake nujna zaradi izvajanja 
nemotenega delovnega procesa  

 
4 ure 

Resen problem 
(R) 

Vsi problemi, ki niso kritični in ki povzročijo, da:  
1. Sistem deluje, ampak zmogljivosti so močno omejene. 
2. Sistem ne deluje pravilno, ampak obstaja možnost obhoda 

napake.  
3. Sistem se ustavlja ali zmrzuje. 
4. Izgube ali napake v podatkih, namenjenih interni uporabi in 

zunanji uporabi, kateri niso nujno potrebni za nemoten 
zakonsko predpisan zajem podatkov). 

5. Problem predstavlja resno grožnjo delovanju sistema 

 
1 dan 

Manj 
pomemben 
problem (MP) 

Vsi ostali problemi, ki niso kritični ali resni in povzročijo, da:  
1. Sistem deluje, problem predstavlja le manjšo neprijetnost 

uporabniku. 
2. Manjše napake na uporabniškem vmesniku.  
3. Sistem deluje, obstaja možnost obhoda napake. 

 
3 dni 

 

 

 



   
 

9 

 

14. člen 

VIŠJA SILA 

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 kakorkoli vplivajo na izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le te. 
 
Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven 
njenega nadzora in so posledica višje sile. 

 

15. člen 

ZAVAROVANJE POSLA 

Izvajalec mora naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer hkrati s 
podpisanimi izvodi pogodbe, oziroma najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po podpisu pogodbe, v višini 10% od 
skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, 
vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma se podaljša njena 
veljavnost. Naročnik lahko garancijo unovči v naslednjih primerih: 
 

 če se obveznosti ne bodo pravočasno in pravilno izvajale v skladu s pogodbo ali zahtevami razpisne 
dokumentacije, oziroma jih bo izbrani ponudnik prenehal izvajati (neskladnost izvedbe del s pogodbenimi 
določili), 

 če izvajalec ne preda pogodbenih del in dokumentacije v skladu s pogodbenimi določili, 

 če izvedbo del po tej pogodbi ne opravlja izvajalec v skladu z opredelitvijo nalog in odgovornosti posameznih 
izvajalcev, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in ponudbi izvajalca, 

 če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 

 če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude, oziroma, če izvajalec dela ne opravlja v skladu z dogovorjenimi 
roki, če izvajalec zamuja z izvedbo posameznih faz v skladu z dogovori, internimi naročili ali pogodbeno 
dogovorjenimi roki za več kot 7 dni. Za zamudo se ne šteje, če zamuda nastane zaradi ravnanja naročnika, 
oziroma v primeru sporazumnega dogovora med naročnikom in izvajalcem; 

 če izvajalec ne odpravi napak, ki so nastale po pisnem pozivu naročnika; 

 če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov. 

Če izvajalec naročniku ne izroči naročenih storitev v pogodbenem roku, se šteje, da je izvajalec v zamudi.  

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od: banke v državi naročnika ali zavarovalnice v 
državi naročnika ali zavarovalnice v državi naročnika. 

15.a 

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te pogodbe, v 
času trajanja garancijskega roka. 

Garancijski rok začne teči z dnem sklepa naročnikove komisije izdanega po izvedbi pregleda izvedenih del.  

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora biti izdana od: banke v državi naročnika ali zavarovalnice v državi 
naročnika. 
 
Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo predmetnega javnega 
naročila. 

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV bo 
Izvajalec dostavil naročniku pred izdajo podpisanega zapisnika o izvedbi. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana 
in ne bo podpisan zapisnik o izvedbi, bo naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 



   
 

10 

 

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko 
naročnik unovči, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varščino v višini, ki je določena za Garancijo za 
odpravo napak v garancijskem roku. 

Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in zapisniško ugotovila stanje izvedenih del. 

 

16. člen 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 

Izvajalec je po vsaki nadgradnji aplikacije kot pogoj za končni prevzem dolžan naročniku izročiti dopolnjeno izvedbeno 
in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo (brez dodatnega plačila) in sicer na podlagi prevzemnega zapisnika za 
prevzem kode, ki ga podpišeta obe strani. 
 
Izvajalec mora naročniku kadarkoli v času trajanja pogodbe na pisno zahtevo dostaviti v last in posest, naložiti in 
preizkusiti brezhibno delujočo izvorno kodo za aplikacije in pripadajoče podatke iz te pogodbe. Kot izvorna koda je 
mišljena zadnja prevzeta izvorna koda. 
 
Sklad  razpolaga s pravico brezplačne uporabe licenčne opreme IXTLAN Team EAF in licenčne opreme  
Giselle. 
 

16.a 
 

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe: 

a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi, 

b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in 

kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vplivalo na 

dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo. 

 

 
16. b 

 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru: 

a) ko je v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji tako določeno, 

b) če izvajalec opusti dela ali drugače pokaže jasno namero, da ne bo nadaljeval z izvajanjem svojih obveznosti po 

pogodbi 

c) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3, 

d) v primeru začetka stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave izvajalca, razglašene insolventnosti 

izvajalca ali uvedenega likvidacijskega postopka izvajalca, 

e) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca brez soglasja naročnika 

f) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni svoje obveznosti, 

g) če preneha potreba za izvedbo del. 

Neizpolnitev manjšega dela pogodbenih obveznosti ni razlog za odstop od pogodbe. 

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu 
primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno določenem roku ni opravil 
pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob odstopu od pogodbe ne postavlja 
samo v primeru, če izvajalec izjavi, da pogodbenih del noče ali ne more pravočasno opraviti. 

Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja plačila izvajalcu za že 
izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh stroškov izvedbe, dokončanja del in 
odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki 
jih je utrpel. 
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16.c. 
 
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru: 
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del. 

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal naročniku 
primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa niti v tem roku svojih 
obveznosti ni izpolnil. 
 

16.d. 
 
Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni stranki nemudoma, 

najkasneje pa v roku 5 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe. Pisno izjavo o odstopu od 

pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico. 

 

17. člen 

POSLOVNA SKRIVNOST 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno 
skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, 
do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku pogodbe.  
 
Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih 
obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo 
naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.  
 
Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja 
podatkov, kot jih ima naročnik. 
 
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve 
določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno 
škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev. 
 
Stranki sta sporazumni, da se poročanje nadzornim institucijam ne šteje kot kršitev tega člena. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo za realizacijo nalog po tej pogodbi upošteval določila notranjih navodil naročnika, če mu jih 
bo ta predložil. 
 

18. člen 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Izvajalec se zaveda, da bo pri opravljanju storitev iz te pogodbe dobil dostop do občutljivih osebnih, poslovnih in 
drugih zaupnih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi 
lahko povzročilo veliko materialno in moralno škodo naročniku. Izvajalec se še posebej zavezuje, da bo ob tem 
upošteval Zakon o varstvu osebnih podatkov in notranja pravila, ki so dosegljiva pri naročniku. Izvajalec se zavezuje, da 
bo vse podatke skrbno varoval in jih uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe. Za varovanje podatkov v zvezi z 
opravljanjem pogodbenih storitev je izvajalec odškodninsko odgovoren, morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi 
kazensko odgovornost kršiteljev.  
 
Šteje se, da je izvajalec s podpisom pogodbe seznanjen z vsebino internih aktov naročnika. 
 
V primeru da izvajalec dobi dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka, se po zakonu šteje, da je pogodbeni 
obdelovalec naročnika. Glede na to se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot je določen z 
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namenom te pogodbe. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke, po izpolnitvi namena te pogodbe ali v primeru spora med pogodbenima 
strankama, nemudoma vrnil upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa uničil ali jih – če bodo za to izpolnjeni 
zakonski pogoji – posredoval državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali 
drugemu državnemu organu. 
 
Pogodbeni stranki se s podpisom te pogodbe zavezujeta, da zagotavljata ustrezne postopke in ukrepe iz 24. in 25. člena 
Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
 
Pogodbeni stranki se posebej dogovorita, da izvajalec kot pogodbeni obdelovalec ne bo spreminjal medija zapisa (vsi 
morebitni osebni in drugi občutljivi podatki bodo ostali v elektronski obliki), ter da bo prenos občutljivih osebnih 
podatkov, ki bo preko telekomunikacijskih omrežij, zavarovan s kriptografijo in elektronskim podpisom, če bo sistem to 
omogočal. 
 
Naročnik oziroma upravljavec bo pri izvajalcu kot pogodbenem obdelovalcu ves čas nadzoroval izvajanja postopkov in 
ukrepov iz prejšnjega točke tega člena, kar mu bo izvajalec omogočil. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo vsako spremembo zaposlenih na projektu, ki imajo dostop do podatkov naročnika, javil 
naročniku in sicer: začetek odpovednega roka, konec odpovednega roka, premestitev na druge projekte in druge 
spremembe statusov oseb na projektu. 
 
 

19. člen 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

Pogodbeni stranki  se zavezujeta, da: 

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga 

določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali 

poslovnih združenjih; 

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem 

predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku 

ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične 

stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, 

stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega 

pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali 

njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi; 

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem 

naročanju; 

- ne bosta sklenili pogodbe, 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 sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji 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. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno 
sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske 
klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. 

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim 
sodiščem v Republiki Sloveniji. 
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20. 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 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. 
 

21. člen 
SKRBNIKI POGODBE 

 
Skrbniki pogodbe za naročnika so:  
 
- (Urbar) Martin Brus, tel: 01/ 434 11 24, e-pošta: martin.brus@gov.si 
- (Prenosi) Lojze Miklavčič,  tel: 01/ 434 11 15, e-pošta: lojze.miklavcic@gov.si 
- (ROS) Petra Drobež,  tel: 01/ 434 11, e-pošta:  petra.drobez@gov.si; 
- (HMS) Kaja Kržan, tel: 01/ 434 11 25, e-pošta:  kaja.krzan@gov.si 
- (Pravnik) Barbara Šter Breginc, tel.: 01/ 434 11 17, e-pošta:  barbara.ster-berginc@gov.si 

 
 
Skrbnik pogodbe za  izvajalca je:  
 
_________________________________     tel:_______________ fax:__________ e-pošta:___________ 
 

 

22. člen 

(končne določbe) 

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in 
skladno s to pogodbo listin za zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. 
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če 
katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna 
določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 
 
Podaljšanje navedenih rokov za izvedbo pogodbenih obveznosti je možno le na podlagi pisne utemeljitve izvajalca in 
ob pisnem soglasju naročnika.  
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi 

mailto:martin.brus@gov.si
mailto:lojze.miklavcic@gov.si
mailto:petra.drobez@gov.si
mailto:kaja.krzan@gov.si
mailto:barbara.ster-berginc@gov.si
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pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil 
mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.  
 
Pogodba je sestavljena v dveh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in izvajalec en (1) izvod. 
 
 
Kraj in datum: Ljubljana,____________ 

 

Izvajalec: 

 

 

Kraj in datum: Ljubljana, ____________ 

 

Naročnik: 

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

Irena Majcen 

Direktorica 

 

 

 

 

Priloge: 
- Ponudbeni predračun z dne ____________ 
- Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila 
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