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

(naziv in naslov izvajalca) 
 

ki jo/ga zastopa 
_________________________________________________________________________ 

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika izvajalca) 
(v nadaljevanju te pogodbe: izvajalec) 
matična številka: _______________ 
davčna številka: _______________ 
transakcijski račun: _______________ 
 
 
sklepajo 
 
 

POGODBO št. __________ 
o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vzdrževanjem hidromelioracijskega 

sistema za leto 2014   
 
 

I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
Stranki pogodbe uvodoma ugotavljajo: 
 
- da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na podlagi 5. člena 

Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih 
sistemov (Uradni list RS, št. 31/14; v nadaljevanju: Uredba) izvajalec javne službe 
upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, 

- da je bila Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije izdana Odločba o 
usposobljenosti za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih 
sistemov št. 3313-116/2011/2, z dne 23. 12. 2011, 

- da v skladu s 5. členom Uredbe naročnik kot izvajalec javne službe po Uredbi lahko za 
opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja sklene s podizvajalcem, 
registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 7. člena Uredbe in izbranim po 
predpisih o javnem naročanju, ustrezno pogodbo, 

- da je naročnik izvedel postopek javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po 
odprtem postopku: Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2014 , ki je bil objavljen 
na Portalu javnih naročil dne __. __. 2014, številka objave JN________/2014 in v 
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka objave ____________, z dne __. __. 
2014, 



- da je naročnik v postopku javnega razpisa iz prejšnje alineje z Obvestilom o odločitvi o 
oddaji javnega naročila številka __________________, z dne __. __. 2014, izbral 
izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za vzdrževanje naslednjega osuševalnega 
sistema: 

- ime HMS,    št. HMS, 
 

- da so sredstva za vzdrževanje navedenega osuševalnega sistema, ki je predmet te 
pogodbe, zagotovljena in sicer: 

- v proračunu Republike Slovenije preko odmere višine nadomestila za kritje stroškov za 
vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih (v 
nadaljevanju: odmera), in sicer na namenski proračunski postavki 822710 Vzdrževanje 
hidromelioracijskih sistemov, konto 4025, NRP 2311-07-0042, v višini do _____ EUR z 
vključenim DDV (z besedo: __________ EUR in ___/100 EUR). 

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

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
S to pogodbo izvajalec prevzame vzdrževanje naslednjega osuševalnega sistema v letu 
2014: 

- __________ (ime HMS), __________ (št. HMS). 
 
Natančen seznam vzdrževalnih del v letu 2014 in njihova količina sta razvidna iz razpisne 
dokumentacije naročnika in ponudbenega predračuna izvajalca. 
 
(*  Ker je predmetni  osuševalni  sistem znotraj zavarovanih območij je mnenje Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo narave, ki je priloga programa vzdrževanja tudi priloga te 
pogodbe.) 
 

3. člen 
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega posameznih del določenega s to 
pogodbo, v kolikor bi se spremenile potrebe po teh delih na terenu, vendar za največ 10% 
razpisanega obsega posameznih del. 
 

 

III. CENA STORITEV 
 

4. člen 
Cene za posamezno vrsto storitev vzdrževanja, ki so predmet te pogodbe, so razvidne iz 
ponudbenega predračuna izvajalca in veljajo ves čas veljavnosti te pogodbe.  
 
Upoštevajoč navedena vzdrževalna dela iz 2. člena te pogodbe ter cene storitev iz tega 
člena skupna vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 znaša do _____________ EUR brez 
DDV (z besedo: __________ EUR in __/100 EUR) oziroma do _______ EUR z vključenim 
DDV (z besedo: ______ EUR in ___/100 EUR). 
 
V primeru spremembe obsega posameznih del iz 3. člena te pogodbe, je cena navzgor 
omejena z višino določeno v 2. odstavku tega člena. V  primeru zmanjšanja obsega 
posameznega dela, pa se cena zmanjša v sorazmerju z zmanjšano realizacijo posameznega 
dela.  
 
 
 
 



 
 

IV. NAČIN PLAČILA 
 

5. člen 
Izplačila za vzdrževalna dela se izvedejo na podlagi potrjenih poročil izvajalca o opravljenih 
nalogah, ki vsebujejo vrsto in količino izvedenih del ter grafično prilogo z označeno lokacijo in 
vrsto izvedenih del. Poročila izvajalca potrdita Inšpektorat pristojen za kmetijstvo in naročnik.  
 

6. člen 
Izvajalec bo izdan račun najprej poslal naročniku v kontrolo in potrditev. 
 
Pred izplačilom vsakega izstavljenega računa bo naročnik opravil: 
- administrativno kontrolo: preverjanje upravičenosti stroškov navedenih na računu in 

spoštovanje določil te pogodbe, 
- finančno kontrolo, v smislu preverjanja pravilnosti izračunov.  
 
Izvajalec mora k vsakemu računu priložiti še poročilo, iz katerega bo razvidna vrsta in obseg 
izvedenih del, ki je podlaga za izstavitev računa ter grafično prilogo z označeno lokacijo in 
vrsto izvedenih del. 
 
Naročnik  prejeto poročilo skupaj z grafično prilogo z označeno lokacijo in vrsto izvedenih del 
potrdi in ju nato predloži v potrditev Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje 
ter ju skupaj potrjenim računom posreduje Ministrstvu za kmetijstvu in okolje. 
 

7. člen 
Kadar sta račun in poročilo popolna in potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje bo 
račun plačan v roku 60 dni od dneva, ko je račun in poročilo prejel naročnik oz. v petih 
delovnih dneh od nakazila sredstev naročniku s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.  
 
Če naročnik ali Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  uveljavlja reklamacijo v zvezi z izstavljenim 
računom ali ne potrdi poročila v zvezi z opravljenimi deli, ali poročila ne potrdi Inšpektorat 
pristojen za kmetijstvo, se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije oziroma nepotrditve 
poročila.  
 
Reklamacija bo podana s strani naročnika v 8 delovnih dneh od prejema račun in poročila oz. 
v nadaljnjih 8 delovnih dneh od izstavitve računa in poročila Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje.  
 

8. člen 
Naročnik bo izstavljene račune izvajalcu plačal na njegov transakcijski račun, številka 
______________________________________, odprt pri ________________________. 
 
V primeru, da bo izvajalec nastopal s podizvajalci, mora izvajalec svojemu računu obvezno 
priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. V tem primeru, bo naročnik plačal 
račun neposredno podizvajalcu na njegov transakcijski račun, številka 
______________________________________, odprt pri ________________________. 

 

 
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK POGODBE 

 
9. člen 

Naročnik se obvezuje: 

- da bo sodeloval s izvajalcem z namenom, da se dela po tej pogodbi izvršijo 
pravočasno, 



- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev 
del po tej pogodbi, 

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke, da bo le-ta dela po tej pogodbi lahko 
izvršil pravočasno, v dogovorjenem obsegu in rokih. 

 
10. člen 

Izvajalec se obvezuje: 
- vsa dela izvesti strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, v dogovorjenem obsegu in po 

pravilih stroke, 
- vsa dela izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, tehničnimi normativi in standardi, 

skladno s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji, svojo ponudbo in navodili 
naročnika, 

- sodelovati z naročnikom, 
- izvesti dela po tej pogodbi pravočasno, skladno s sprejetim programom vzdrževanja 

osuševalnih sistemov,  
- dajati naročniku morebitna potrebna tolmačenja in pojasnila, 
- pisno obvestiti naročniku o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na 

vsebinsko, vrednostno in časovno izvršitev obveznosti po tej pogodbi. 
 

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

 
12. člen 

Izvajalec bo pri vzdrževanju osuševalnih sistemov tekom izvajanja naročila sodeloval z 
naslednjimi svojimi podizvajalci: ___________________________.  
(opomba: izvajalec se je že prijavil na razpis s podizvajalci) 
 
Priloga te pogodbe so podatki o izvajalčevih podizvajalcih, iz katerih morajo biti razvidni 
najmanj naslednji podatki: 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun), 
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del. 
 
Brez predhodnega pisnega soglasja naročnika izvajalec ne sme zamenjati svojih 
podizvajalcev, navedenih v prvem odstavku tega člena. Izvajalec v času izvajanja del po tej 
pogodbi po potrebi, glede na vrsto del po programu vzdrževanja osuševalnega sistema, v 
pisnem dogovoru z naročnikom lahko najema tudi druge podizvajalce, ki niso navedeni v 
prvem odstavku tega člena.  
 
Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, 
ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v primeru 
spremembe podizvajalca), 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 
Izvajalec v celoti odgovarja za delo svojih podizvajalcev. 
 
Plačilo za delo, ki ga opravi podizvajalec izvajalca, naročnik  na podlagi računa, ki ga izstavi 
podizvajalec, nakaže neposredno na transakcijski račun podizvajalca.  
 
V kolikor izvajalec pri izvedbi te pogodbe sodeluje s podizvajalci, je priloga te pogodbe tudi 
razpisni obrazec 7: izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem. 



 
Alternativno: 
 
Izvajalec pri vzdrževanju osuševalnega sistema ne bo sodeloval s podizvajalci. 
(opomba: odstavek bo v pogodbi, v kolikor ponudnik v svoji ponudbi ne bo navedel 
podizvajalcev) 
  

VI. ZAVAROVANJE 
 

13. člen 
Izvajalec jamči za kakovostno in dobro izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Izvajalec  za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obveznosti iz pogodbe) ob podpisu te pogodbe izroči 
naročniku bianco menico in menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz te pogodbe v 
višini 10 odstotkov  vrednosti naročila z DDV opredeljenega v 4. členu te pogodbe.  
 
Menična izjava za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe mora biti veljavna do vključno 60 dni 
po prenehanju izvajanja del po programu vzdrževanja za leto 2014. 

 
Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da se 
obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale oziroma jih bo izbrani 
ponudnik prenehal izvajati. 
 
V kolikor bo naročnik unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral 
izbrani ponudnik izvajalcu v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja menice predložiti novo 
menično izjavo in bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z 
enako veljavnostjo kot prvotna menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

VII. ODSTOP OD POGODBE 
 

14. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe, če: 
- izvajalec preneha s poslovanjem, 
- izvajalec ne pristane na morebitne spremembe te pogodbe, ki bi bile posledica 

spremembe predpisov, ki urejajo kmetijstvo in kmetijska zemljišča, 
- izvajalec neupravičeno prekine izvajanje del za več kot 20 dni, 
- izvajalec ne izvaja prevzetih storitev kvalitetno in v skladu s to pogodbo, 
- izvajalec ne upošteva zahtev naročnika in določil te pogodbe. 
 
Naročnik bo o odstopu s pisno izjavo obvestil izvajalca in sicer:   
- o takojšnjem odstopu od pogodbe v primeru od prve do tretje alineje prvega odstavka tega 
člena oziroma, 
- najmanj 8 delovnih dni pred nameravanim odstopom v primeru četrte in pete alineje tega 
člena. 
 
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika ima izvajalec pravico 
odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece 
pred nameravanim odstopom od te pogodbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. POVRAČILO ŠKODE ZARADI ODSTOPA V CELOTI  
ALI DELNEGA ODSTOPA OD POGODBE 

 
15. člen 

Če naročnik zaradi razlogov na strani izvajalca odstopi od te pogodbe ali njenega dela, je za 
nedokončana oziroma neopravljena vzdrževalna dela naročnik upravičen do razlike med 
ceno storitev izvajalca, določene v skladu s ponudbenim predračunom izvajalca, ki je 
sestavni del te pogodbe in ceno storitev novega, nadomestnega izvajalca, določene v skladu 
z njegovim ponudbenim predračunom. 
 
Če izvajalec zaradi razlogov na strani naročnika odstopi od te pogodbe ali njenega dela, 
mora naročnik plačati izvajalcu vsa do tedaj opravljena dela. Količino in vrednost 
opravljenega dela naročnik in izvajalec ugotovita skupno.  
 
V primeru, da  naročnik odstopi od te pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca, ima 
naročnik pravico izpolniti in unovčiti bianco menico za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe. 
 

IX. DRUGI VZROKI PRENEHANJA POGODBE 
 

16. člen 
Pogodba preneha tudi, če  
- naročniku preneha funkcija izvajalca javne službe upravljanja in vzdrževanja 

hidromelioracijskih sistemov, 
- če naročniku preneha funkcija upravljavca in vzdrževalca osuševalnega sistema, 

katerega vzdrževanje je predmet te pogodbe. 
 
S prenehanjem te pogodbe zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena se plačilo 
opravljenih del izvajalcu izvede v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena te pogodbe.   
 

X. NIČNOST POGODBE 
 

17. člen 
V primeru, da se izkaže, da je izvajalec v zvezi s podatki o lastništvu izvajalca ali o 
povezanih družbah z njim predložil lažno izjavo ali neresnične podatke, je ta pogodba nična. 
 

XI. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

18. člen 
Pogodbeni stranki bosta vse informacije, ki jih bosta pridobili v zvezi s pogajanji in z 
izvajanjem te pogodbe, obravnavali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta posredovali tretji 
osebi izven organizacij, ki so neposredno vključene v izvedbo del po tej pogodbi. 
 
Podatki iz te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, 
se štejejo za poslovno skrivnost, v kolikor to določajo veljavni predpisi.   
 
 

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

19. člen 
Ta pogodba, je nična , če  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku naročnika, organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakršno koli nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 



- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev,  
s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku. 

 

XIII. TRAJANJE POGODBE 
 

20. člen 
Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh  
pogodbenih strank. 
  
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od začetka izvajanja do 31. decembra    
2014. 
 
Vzdrževalna dela na podlagi programa vzdrževanja za leto 2014 se izvedejo do 31. 
decembra 2014.  
 

XIV. REŠEVANJE SPOROV 
 

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

 
 

XV. DRUGE DOLOČBE 
 

22. člen 
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo, razen če 
dobi za to pisno soglasje naročnika. 
 

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

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

- razpisni obrazec 6 – Ponudbeni predračun, 
- razpisni obrazec 7 – Izjava o neposrednih plačilih izvajalcem izvajalca, 
- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. 

 
25. člen 

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija 
naročnika, ponudba izvajalca z dne _____________, na podlagi katere je bil izbran, program 
vzdrževanja za osuševalni sistem, katerega vzdrževanje je predmet te pogodbe, določila 
Obligacijskega zakonika in določila veljavnih predpisov, ki urejajo predmet te pogodbe. 
 
 
izvajalec:     naročnik: 
 
      SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 



      REPUBLIKE SLOVENIJE 
        
      Irena ŠINKO, 
      DIREKTORICA 
 
      številka: ____________________ 
 
_______________, dne __________ Ljubljana, dne _______________ 
 
 
       


