
  Obrazec 14_ Vzorec pogodbe 
 

1 

 

 
 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

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

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

 
in 
 
 

………………………………………………………………………………………………. (točen naziv) 

naslov: ……………………………………………………………………………………...,  

matična številka:……………………. , davčna številka: ……………………… 

ki ga zastopa ……………………..……………………….. 

 
(v nadaljevanju besedila: izvajalec) 

 
skleneta naslednjo 
 

Pogodbo za PRENOVO INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE na SKZG RS  
 št. V_04/14/B za Sklop 1 

 
 
1. člen 

podlaga pogodbe 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je naročnik v skladu s 25. členom ZJN-2, dne ______________ na portalu javnih naročil objavil pod 
št. ___________ naročilo za »Prenovo informacijskega sistema na SKZG RS in Nabava Microsoft 
licenc«. 
 

- je bil na osnovi odločitve o oddaji naročila št. ___________ z dne ___________, izvajalec 
_______________________ izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega naročila, za 
Sklop 1.  
 

- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna in dokončna dne ___________. 
 

 
2. člen 

veljavnost pogodbe 
 

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.  Veljavnosti pogodbe je 12 mesecev po podpisu 
pogodbe, oziroma 60 dni po podpisu končnega primopredajnega zapisnika s strani naročnika, v kolikor je 
izvedba del daljša od 12 mesecev. 
 
Pogodba je lahko predčasno odpovedana v primerih:      

1. Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, katero ugotovi strokovna komisija 
naročnika in/ali skrbnika pogodbe imenovanega 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.  
 

2. Če je unovčeno finančno zavarovanje. Pogodbo naročnik lahko razdre z dnem unovčenja 
finančnega zavarovanja. 

 
3. Doseganje maksimalne pogodbene kazni. Pogodba je razdrta z dnem prejema obvestila naročnika 

o odpovedi pogodbe. 
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4. Brez utemeljitve razloga, naročnik z odpovednim rokom tri (3) mesece, izvajalec z odpovednim 
rokom šest (6) mesecev. 

 
 

  
3. člen 

predmet pogodbe 
 

Predmet pogodbe je prenova informacijske infrastrukture Sklada; zamenjava obstoječe infrastrukture z novo 
in sicer: 

- nabava in implementacije nove opreme (strežniška oprema, diskovno polje,…) 

- konfiguracija opreme, migracija podatkov in okolja, 

- umestitev stare strojne opreme v ločeno okolje za potrebe razvijanja in testiranja aplikacij, 

- po končani selitvi v novo okolje preseliti in odstraniti vse storitve iz starega okolja, 

- Migracija delovnih postaj Microsoft Windows XP na Microsoft Windows 7 ali Microsoft Windows 8.1 

vključno z vsemi potrebnimi poslovnimi aplikacijami. 

 

Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v Prilogi 1 – Prenova informacijske infrastrukture na SKZG, 
vsebinske in tehnične specifikacije,, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je 
določen v teh prilogah in tej pogodbi (v nadaljevanju oprema). 
 

 
4. člen 

količine, cene in izvedbeni pogoji  
 

Oprema se zaračunava po cenah iz ponudbe/predračuna (razpisni obrazec 8). 

 
Skupna pogodbena vrednost znaša ________________EUR (z besedo: __ evrov 00/100) z DDV. 
 
Cene so fiksne in vključujejo davek na dodano vrednost ter vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.  

 
Stroški vodenja in ažuriranja evidenc o posegih v skladu z izvedbo del po tej pogodbi ter oddaja mesečnega 
poročila o opravljenih storitvah v elektronski obliki in ostale predpisane dokumentacije, so vključeni v ceno po 
tej pogodbi. 

 
Rok za izvedbo: _________________. 

 
 

5. člen 
obračun in način plačila 

 
Izvajalec naročniku izstavi račun po opravljenem prevzemu. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, 
na podlagi katere se izstavlja. Podlaga za izstavitev računa je s strani naročnika potrjen prevzemni zapisnik 
in s strani naročnika potrjena dobavnica

1
.  

 
- 1. rok plačila: 30 dni po opravljenem prevzemu, upošteva se datum podpisa primopredajnega 

zapisnika, podpisanega s strani naročnika za opravljene storitve implementacije, na podlagi 
neodvisnega poročila o izvedbi prenove IT sistema s strani zunanjega izvedenca; 80% pogodbenega 
zneska 

- 2. rok plačila: 10% pogodbenega zneska 30 dni po odpravi vseh morebitnih nepravilnosti, 
ugotovljenih in pisno podanih izvajalcu, s strani naročnika, oziroma na podlagi poročila zunanjega 
izvedenca (podlaga podpisan zapisnik s strani naročnika o odpravi napak), 

                                           
1 Naročnik si pridružuje pravico po zaključku izvedbe del in pred podpisom končnega primopredajnega zapisnika 

pridobiti neodvisno mnenje zunanjega izvedenca o skladnosti izvedbe pogodbenih določil z dejanskim stanjem. 
Naročnik bo primopredajni zapisnik podpisal, ko bo zunanji izvedenec potrdil kakovost in vsebino opravljenih del, 
oziroma v primeru danih pripomb, ko bodo le-te odpravljene. 
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- 3. rok plačila: 10% pogodbenega zneska 30 dni po ukinitvi starega sistema (podlaga podpisan 
zapisnik s strani naročnika). 

 
Podlaga za plačilo so podpisani primopredajni zapisniki s strani naročnika s specifikacijo opravljenega posla. 
Računi se morajo sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. 
 
Račun se lahko zavrne iz naslednjih razlogov: 

- Neujemanje mesečnih poročil in primopredajnega zapisnika, 

- Nepopolna dokumentacija izdanega računa, 

- Če cene obračunanega blaga in storitev presegajo pogodbeno dogovorjene cene, 

- Če izvajalec ni ravnal pri izvedbi del kot skrben gospodar. 

 
 

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.  

 

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, 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.  
 

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju. Izvajalec 
je dolžan svojemu računu obvezno predložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  

 

6. člen 
pravice in obveznosti naročnika in izvajalca 

 
1) Naročnik si pridržuje možnost oddaje dodatnih storitev skladno z določili veljavne zakonodaje. 

2) 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. 

3) Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev 
pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, unovči  zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 

4) V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen, kot je 
določeno v tej pogodbi. V kolikor škoda pri naročniku zaradi kršitev pogodbenih določil presega višino 
pogodbene kazni lahko naročnik: 

 Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi 
izvedba bistveno zmanjšala pomen posla (npr. neodzivnost, oziroma prepozna odprava 
napak, na katere opozori naročnik in zaradi katerih je delo naročnika oteženo), lahko 
naročnik nadomestno storitev skupaj z potrebnim materialom naroči pri drugem izvajalcu na 
stroške zamudnika-izvajalca, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode in/ali razdre 
pogodbo in unovči dano finančno zavarovanje v višini razlike do popolne odškodnine glede 
na že uveljavljeno pogodbeno kazen. 

 Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost 
pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in unovči dano finančno 
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zavarovanje v višini razlike do popolne odškodnine glede na že uveljavljeno pogodbeno 
kazen.. 

5) Zgoraj naštete ukrepe, razen pogodbene kazni, lahko naročnik uveljavlja po opominu. Opomin mora biti 
izvajalcu poslan pisno po pošti, po telefaksu 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. 

 
Naročnik se obvezuje:  

 zagotoviti primerne delovne in tehnične pogoje za delo izvajalca; 

 izvajalcu omogočil dostop do računalniške in  strojne opreme, komunikacijske infrastrukture in 
ostalega, kar izvajalec potrebuje pri delu v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili 
varovanja in zaščite podatkov, dostopa do sistema; 

 priskrbeti potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu, uporabniška imena in gesla; 

 na upravičeno zahtevo izvajalca omogočiti sodelovanje kontaktne osebe in drugega naročnikovega 
osebja; 

 plačevati naročene in izvršene storitve v dogovorjenih rokih. 

 

Izvajalec se obvezuje:   

 svoje naloge opraviti strokovno, brezhibno in kvalitetno ter na najracionalnejši način v okviru 
naročnikovih specifikacij;  

 izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih; 

 opraviti storitve v skladu z navodili naročnika; 

 mesečno posredovati naročniku poročilo o opravljenih delih; 

 Način izvedbe storitev izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, vendar v skladu s sodobnimi 
informacijskimi rešitvami, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj 
drugega. 

 pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno 
izvedbo storitev. 

 tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe sodelovati z naročnikom v zvezi s predmetom te pogodbe, 

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

 ob zaključku del in predaji sistema, sistem ustrezno-podrobno dokumentirati, na način, da bo 
zagotovljeno upravljanje, vzdrževanje in pregled nad sistemom vsakemu naslednjemu izbranemu 
ponudniku vzdrževanja strojne opreme; 

 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); 

 izvajati projekt s kadri, navedenimi v razpisni dokumentaciji. V primeru zamenjave kadrov bo 
naročniku sporočil podatke o novih kadrih, ki pa morajo izpolnjevati pogoje iz razpisa. Naročnik 
mora podati pisno soglasje k spremembi kadrov. 

 ob izteku pogodbe, oziroma na zahtevo naročnika predati prenovljen IT sistem v vzdrževanje 
izbranemu izvajalcu; 

 

7. člen 
     podizvajalci 

 
 (Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec  nastopal 
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skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del z 
podizvajalci črta). 
 
Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci navedenimi v izpolnjenem obrazcu prijava, ki je priloga 
te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi. 
 
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. Izvajalec  pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih 
računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi.  
 
Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če  izvajalec sklene za izvajanje predmeta te 
pogodbe pogodbo z novim podizvajalcem, mora  izvajalec v petih dneh po nastanku take spremembe 
naročniku predložiti: 
 

- podatek o tem kateri del izvedbe naročila bo novi podizvajalec izvedel, 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta 

zamenjan, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 
Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali 
storitve po tej pogodbi. 
 
Izvajalec mora imeti, ob sklenitvi te pogodbe oziroma na dan začetka izvajanja te pogodbe in v času njenega 
izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec  
naročnika o tem pisno obvestiti v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti sklenjene pogodbe z novimi 
podizvajalci.  
 
V razmerju do naročnika  izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.  
 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga  izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni 
dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico 
odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli 
preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati 
verodostojne podatke.  

 
 

8. člen 
dobava in prevzem 

 
DOBAVA OPREME 
 
Izvajalec mora izvesti dobavo opreme, ki je predmet te pogodbe, na lokaciji naročnika, ki je določena v 
Tehničnih in vsebinskih specifikacijah iz Priloge 1. 

 
Dobavni roki za opremo oz. roki za izvedbo so določeni v Tehničnih in vsebinskih specifikacijah iz Priloge 1. 
Zaradi višje sile se lahko izvajalcu premaknejo roki za implementacijo. V tem primeru se temu ustrezno, v 
skladu s to pogodbo, premaknejo tudi roki plačil. 

 
Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o nameravani dobavi opreme, vsaj en (1) teden pred dobavo. V 
obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Naročnik mora 
prevzem potrditi najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik opreme, katere dobava ni bila 
najavljena na tak način, ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžen sprejeti. 

 
Izvajalec ob dobavi opreme naročniku izroči : 

 pravilno izpolnjene dobavnice, 

 podpisane in potrjene garancijske liste, 

 tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,  

 licence, dokumentacijo za opremo; 
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 druge dokumente, če so zahtevani.  

 
Ob prevzemu posameznega kosa opreme  pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik na  podlagi 
pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih dodatkov in listin. Osnutek 
prevzemnega zapisnika pripravi izvajalec.  
Ob podpisu prevzemnega zapisnika naročnik podpiše dobavnico. Iz dobavnice morajo biti razvidni:  

 številka dobavnice, 

 številka in datum pogodbe, 

 količina in serijske številke opreme ter njena vrednost, 

 čas garancije (v mesecih). 

 
Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev iz Tehničnih specifikacij iz priloge 1 al i ni 
skladna z določili te pogodbe, bo zavrnjena, zaradi česar bo izvajalec lahko prešel v zamudo. Enako velja, 
če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen. Zavrnitev bo označena 
na prevzemnem zapisniku.  
 

 

IMPLEMENTACIJA OPREME 

 
Implementacija opreme mora biti opravljena na način, da bo delo uporabnikov potekalo nemoteno, oziroma 
izven delovnega časa.  

 
Po opravljeni celotni implementaciji opreme posameznega sklopa v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki so 
priloga te pogodbe in njen sestavni del (Priloga 1), se s prevzemnim zapisnikom opravi prevzem 
implementacije. Osnutek prevzemnega zapisnika pripravi izvajalec. Na podlagi pravilno izročene količinsko 
in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih dodatkov in listin ter ustrezno izvedene implementacije ga 
podpišeta predstavnik izvajalca in predstavnik naročnika. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je 
prevzem implementacije opravljen. 

 
V kolikor se bo ugotovilo, da implementacija kakorkoli odstopa od zahtev iz Tehničnih specifikacij iz priloge 1 
ali ni skladna z določili te pogodbe, bo zavrnjena, zaradi česar bo izvajalec lahko prišel v zamudo. Zavrnitev 
bo označena na prevzemnem zapisniku.  

 
9. člen 

jamstvo izvajalca 

 
Izvajalec naročniku jamči: 

 
 da dobavljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak; 

 da nima pravnih napak; 

 da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru 
razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe; 

 da bodo produkti, ki so predmet te pogodbe, instalirani v skladu z navodili proizvajalca in da bodo vse 
nastavitve v skladu z okoljem naročnika; 

 da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse 
obveznosti, ki so vezane na opremo. 

 
Jamstvo izvajalca za skrite napake opreme velja še eno leto po implementaciji. Če se v tem roku pri 
kateremkoli kosu dobavljene opreme pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik odpove 
naročilo delno ali v celoti.  
 
V primeru odpovedi naročila, naročnik o tem pisno obvesti izvajalca in navede, na kateri lokaciji in v katerem 
času mu bo predana že dobavljena oprema na razpolago, določi rok za vrnitev kupnine in uveljavi dano 
zavarovanje za dobro izvedbo. 

 
10. člen  

garancija za kvaliteto opreme in odpravo napak v garancijskem roku 
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Izvajalec jamči, da bodo storitve in produkti izvedeni kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi 
in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika. 

Za vso opremo daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje v skladu z zahtevami naročnika v 
tehničnih specifikacijah (Priloga 1) za obdobje ___ let. V kolikor da izvajalec daljšo garancijo od zahtevane, 
velja čas trajanja le te.  
 
Doba zagotavljanja rezervnih delov za vso opremo je 5 let po izteku garancijske dobe. 
 
Izvajalec je dolžan za vso dobavljeno opremo izdati naročniku garancijski list z garancijskimi pogoji 
principala, ki so dopolnjeni in usklajeni z garancijskimi določbami naročnika za posamezen sklop iz tehničnih 
specifikacij (Priloga 1). V garancijskem listu morajo biti navedeni tudi podatki oseb za prijavo napak v 
garancijskem roku (ime priimek, e-naslov in telefonska številka). 
 
Garancijski rok teče od dneva, ko je v skladu z 8. členom pogodbe prevzeta celotna oprema posameznega 
sklopa.  
 
Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova 
in je izvajalec  dolžan izdati nov garancijski list.  

 
 

11. člen  
           odprava napak 

 
Naročnik je dolžan vse napake javiti izvajalcu pisno, z vnosom v sistem prijave napak Sklada – help desk. V 
primeru telefonske prijave napake je naročnik dolžan prijavo vnesti v sistem. 

 
Odprava napake pomeni popravilo, oziroma zagotovitev nadomestne opreme z najmanj enakimi 
karakteristikami. 
 
Izvajalec se zaveže, da bo za popravila dobavljene opreme v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal 
servis na lastne stroške na lokaciji uporabnika. 

 
Rok za odpravo napake začne teči od trenutka, ko je bil  izvajalec o okvari obveščen, oziroma je prijava 
napake vnesena v sistem Help desk Sklada. Obvestilo mora vsebovati vsaj nujno potrebne podatke za 
identifikacijo opreme, kratek opis napake in kontaktne podatke odgovorne kontaktne osebe naročnika. 
 

12.  člen  

odzivni čas
2
 za odpravo napak 

 
Storitve se izvajajo v treh časovnih pasovih: 

 
Tabela št.3: časovni pasovi 

 

Delovni čas Časovni pas 

Redni delovni čas ponedeljek – petek 7.00 – 17.00 

Podaljšani delovni čas ponedeljek – petek 17.00 – 20.00 

Izredni delovni čas ponedeljek – petek 20.00 – 7.00 in sobota, nedelja, praznik 

 

 
Storitve se praviloma izvajajo v rednem delovnem času. V podaljšanem delovnem času ne tečejo roki za 
odpravo napake, lahko pa se izvaja storitve po naročilu ali preventivne aktivnosti. 

                                           
2 Odzivni čas pomeni čas, ko izvajalec posreduje povratno informacijo kontaktni osebi naročnika. 
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Odzivni časi in časi za odpravo napake ob upoštevanju stopnje resnosti 

Stopnje resnosti 

Stopnje resnosti so določene glede na vpliv napake na poslovanje lokacije. Pri tem se upoštevata dva vidika 
poslovanja: 

 potek poslovnih procesov uporabnika, 

 delovanje IT storitev in aplikacij. 

 
Stopnje resnosti so opredeljene z vrednostmi od 1 do 4 glede na kritičnost poslovnega procesa ali IT storitve 
oziroma aplikacije in glede na obseg motnje, ki jo je povzročila okvara / napaka: 

 zastoj poslovanja, 

 omejeno delovanje, izpad posebej pomembnih funkcij, 

 omejeno delovanje, vendar ni kritično, 

 prerazporeditev delovnih opravil, dodatne storitve. 

 
Tabela št.4 opredelitev stopnje resnosti: 

 

učinek na uporabnika 
kritični poslovni procesi ali IT 

storitve 
nekritični poslovni procesi 

ali IT storitve 

zastoj 1 2 

omejeno delovanje 2 3 

motnje pri delovanju 3 4 

dodatne storitve 4 

 

 

Tabela št. 5: Standardni časi in časi za odpravo napake 

stopnja resnosti 1 2 3 4 

odziv 
(oddaljeno) 

15 minut 30 minut 2 uri 4 ure 

odziv 
(na lokaciji) 

2 uri 2 uri 4 ure 8 ur 

max. čas razrešitve 
(delna funkcionalnost) 

nenehno 
poskušanje 

1 dan 2 dni 3 dni 

max. čas razrešitve 
(polna funkcionalnost) 

1 dan 3 dni 5 dni 5 dni 

 
V tabeli so navedene zgornje meje porabe časa v postopku razreševanja. Opredeljeni časi se upoštevajo 
kumulativno od prejema zahtevka naprej. 
Prijava sprejeta v rednem delovnem času se prične reševati isti dan, sicer pa v naslednjem delovnem dnevu. 
Izjema je stopnja resnosti 1, kjer se v vsakem primeru prične s takojšnjim reševanjem. 
 
V primeru, da v navedenem času ni mogoče odpraviti napake, mora  izvajalec vzpostaviti delujoče stanje z 
nadomestno ekvivalentno opremo. 

 
Če odprava napake ni možna v roku za odpravo napak ali če se ista napaka pojavi najmanj 2-krat na istem 
kosu opreme, mora  izvajalec  ta kos opreme zamenjati z novim ekvivalentnim kosom. 
 

 
V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je  izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne 
stroške in škodo, ki bi jo naročnik zaradi tega utrpel.  

 

 
13. člen 
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          višja sila 

 
1) 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. 

2) Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po 
nastanku le te. 

3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz 
razlogov, ki so izven njenega nadzora. 

 

14.  člen 
         zavarovanje posla 

 
Izvajalec mora naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 
odpravo napak v garancijskem roku 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. 
Vzorec bančne garancije je sestavni del razpisne dokumentacije. Veljavnost bančne garancije traja ves čas 
veljavnosti pogodbe in še 6 mesecev po končnem prevzemu in podpisu primopredajnega zapisnika 
podpisanega s strani naročnika. 
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 bančno 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  izvajalec 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 v garancijskem roku po pisnem pozivu naročnika; 

 če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov. 

 

Če izvajalec naročniku ne izroči naročene opreme v pogodbenem roku, se šteje, da je izvajalec v zamudi. 
Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo le na zahtevo oziroma predlog naročnika (predvsem zaradi 
razpoložljivosti kadrovskih resursov naročnika pri sodelovanju ob implementaciji IT opreme), 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; 

 

15. člen 
       pogodbena kazen 

 
V primeru zamude pogodbenih rokov, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, naročnik lahko od  izvajalca 
zahteva plačilo kazni v višini pol odstotka (0.5%) pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, do 
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vključno 20 dni zamude. Za nadaljnjo zamudo (več kot 20 dni) lahko naročnik  izvajalcu unovči garancijo za 
dobro izvedbo  pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi..  
Naročnik lahko tudi odpove naročilo v celoti, če  izvajalec z dobavo (delno ali v celoti) zamuja za več kot 40 
dni. 
 
Če  izvajalec zamuja z izvajanjem storitev/dobav toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba 
izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev/dobavo naroči pri drugemu izvajalcu na stroške 
zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo. 
 
Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se lahko obračuna pri naslednjih izplačilih  izvajalcu 
oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova lahko izstavi račun, ki ga mora  izvajalec plačati v 
roku osem dni od prejema. 
 
Izvajalec j ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni svojih obveznosti, 
ki so predpogoj za izvajalčevo pravočasno izvedbo storitev. 
 
 

16. člen 
varnostne določbe 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju 
te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni dobavi oziroma storitvi.  
 
Informacije v zvezi s strežniško infrastrukturo, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme 
uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe. 
 
Vse pogodbene obveznosti bo  izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter 
vednostjo naročnika. Vse aktivnosti, ki jih bo izvajal  izvajalec ne smejo ogroziti nemotenega poslovanja 
Sklada. V primeru ogrožanja delovanja informacijskega sistema ali na zahtevo naročnika mora  izvajalec 
takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.  
 
Za morebitne kršitve obveznosti, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, je  izvajalec 
odškodninsko odgovoren. 
 
 Izvajalec se je dolžan seznaniti z internimi predpisi naročnika glede varovanja in zaščite podatkov ter ravnati 
v skladu z njimi. Naročnik je dolžan  izvajalca obvestiti o vsaki spremembi, dopolnitvi, oziroma razveljavitvi 
svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. 
 
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 podizvajalca, ki opravlja za izvajalca pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način 
varovanja podatkov, kot zavezuje izvajalca. 

 

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.  
 
 

18. člen 
varstvo osebnih podatkov 

 
Izvajalec se zavezuje, da v primeru, da pri opravljanju storitev po predmetni pogodbi  pridobi 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 
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naročniku, da bo pri ravnanju s temi podatki upošteval Zakon o varstvu osebnih podatkov in notranja pravila, 
ki so dosegljiva pri naročniku. 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 notranjih predpisov naročnika. 
 

19. člen 

protikorupcijska klavzula 

Vsak poskus ali dejanje katerekoli osebe, ki bi v imenu ali za račun ponudnika predstavniku ali posredniku 
naročnika obljubila, ponudila ali dala kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 

nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku, 

ima za posledico ničnost sklenjene pogodbe. 
 

20. člen 
        skrbniki pogodbe 

 
Skrbnik pogodbe za naročnika je:  
……………………………………………………………………………………………. (ime, priimek, funkcija) 
tel: ………………….…., fax: ………………..…..,  e-pošta: …………………………..………..  
 
Skrbnik pogodbe za  izvajalca je: 
……………………………………………………………………………………………. (ime, priimek, funkcija) 
tel: ………………….…., fax: ………………..…..,  e-pošta: …………………………..………..  

 

Skrbnik pogodbe in/ali komisija, ki jo imenuje naročnik za spremljanje izvajanja pogodbe je dolžna spremljati 
pogodbo na način, da se preverja kvaliteta storitve v skladu s ponudbo izvajalca in določili te pogodbe, kot 
tudi roke, v katerih mora izvajalec nadgraditi informacijski sistem Sklada, ki je predmet te pogodbe.  

V primeru, da izvajalec ne izvaja pogodbe po postopku in na način ter v rokih, kot je določeno s to pogodbo, 
strokovna komisija oz. skrbnik pogodbe na to pisno opozori izvajalca ter mu postavi jasna in nedvoumna 
navodila in roke, katerih se mora izvajalec držati, vse pa z namenom doseganja in končanja pogodbe na 
način, kot je to določeno s pogodbenimi določili. 

 
21. člen 

        končne določbe 

1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če je v tej pogodbi zahtevano 
zavarovanje posla in izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo listin za zavarovanje 
posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. 

2)  Izvajalec mora na poziv naročnika pri izvajanju predmeta javnega naročila oziroma te pogodbe v roku 
osmih dni od prejema poziva naročniku posredovati podatke o: 

a. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

b. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so z njim povezane družbe. 
 

V primeru sodelovanja podizvajalcev in v kolikor bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec 
izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 EUR brez DDV, bo moral  izvajalec na poziv naročnika zgoraj 
navedene podatke, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca. 

 
3) 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. 
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4) Podaljšanje navedenih rokov za izvedbo pogodbenih obveznosti je možno le na podlagi pisne 
utemeljitve izvajalca in ob pisnem soglasju naročnika.  

5) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z 
neposrednimi 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.  

6) Pogodba je sestavljena v dveh (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in izvajalec dva (2) 
izvoda. 

 

 
Naročnik: Izvajalec: 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS                                     

 

Direktorica: 

Irena Šinko 

 

Podpis: _________________________      

 Ljubljana, dne _____________ 

_______________________________ 

 

Direktor: 

________________________________ 

 

Podpis:__________________________ 

Kraj, dne:________________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priloge: 
- Prenova informacijske infrastrukture na SKZG, vsebinske in tehnične specifikacije (Priloga 1) 
- Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila 
- Ponudbeni predračun 

 


