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OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, 
ki jo zastopa župan Nejc Smole, 
identifikacijska številka za DDV SI20991517 
 
v nadaljevanju: naročnik 
 
in 
 
……………………………………………………………………………….., 
ki ga zastopa ……………………………………………………………………………….., 
identifikacijska številka za DDV ……………………………………………… 
 
v nadaljevanju: izvajalec 
 
skleneta naslednjo 
 
 
 

POGODBO 
za posodobitev obstoječe evidence zazidanih stavbnih zemljišč v občini Medvode in 

njeno posredovanje na FURS za odmero NUSZ 
 
 

I. PREDMET POGODBE 
 

  
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 

- da je naročnik Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel 
postopek oddaje naročila po postopku male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) za posodobitev 
obstoječe evidence zazidanih stavbnih zemljišč v občini Medvode in njeno posredovanje na 
FURS za odmero NUSZ, 

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil pod številko objave 
…………………………………. z dne ……………………………………, 

- da je bil zgoraj navedeni izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji 
javnega naročila, št. …………………………………….. z dne ……………………………, 

- da ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu na proračunskih postavki 1.4.1.12 
Urejanje na področju fiskalne politike. 

 
 
II. PREDMET POGODBE 
 

  
 
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in posodobitev obstoječe evidence nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za zazidana stavbna zemljišča, priprava odmere in posredovanje podatkov na 
FURS ter reševanje pritožb za leti 2019 in 2020 v skladu s tehnično specifikacijo predmeta javnega 
naročila, ki je del razpisne dokumentacije naročnika. 
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Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjima 
dokumentoma, ki sta sestavni del te pogodbe: 

- ponudba izvajalca št. ……………………….. z dne …………………….., 
- razpisni pogoji naročnika št. ………………………… z dne ……………………. 

 
 
III. VREDNOST POGODBENIH DEL 
 

  
 
Skupna vrednost pogodbenih del je določena na podlagi ponudbe izvajalca št. ……………………………. 
z dne ………………………………..in znaša: 
 
 

Vrednost za leto 2019                            …………………… EUR 
 

 
Vrednost za leto 2020 …………………… EUR 

 
 

Skupna vrednost brez DDV 
 

…………………… EUR 
 

 
Davek na dodano vrednost (22%)  …………………… EUR 

 
 

Vrednost z DDV 
 

…………………… EUR 

 
 
(z besedo: ………………………………………………………………….. …./100 EUR). 
 

  
 
Cena storitev po ponudbi je fiksna in nespremenljiva. 
 

  
 
Pogodbeni stranki se strinjata, da v primeru spremembe zakonodaje v zvezi z obdavčitvijo 
nepremičnin pogodba preneha takoj oziroma se ustrezno uskladi z novo zakonodajo, ne glede na 
določila 22. člena te pogodbe. V tem primeru je izvajalec upravičen zgolj do plačila pogodbene 
vrednosti, ki ustreza izvedenim aktivnostim po 7. členu pogodbe. 
 
 
IV. ROK ZA IZVEDBO IN NAČIN PLAČILA 
 

  
 
Izvajalec bo z izvedbo pogodbenih del začel takoj po sklenitvi pogodbe.  
 
Rok oddaje evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na FURS je 30.5. za posamezno 
leto. V primeru prekoračitve navedenega roka ima naročnik pravico do uveljavitve bančne garancije 
za kvalitetno izvedbo del. Po oddaji evidence nadomestila na FURS, le-to FURS in izvajalec 
medsebojno dodatno uskladita s kontrolo EMŠO-v, matičnih številk, morebitnih pokojnih oseb, ipd.  
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Rok predaje pregledovalnika (aplikacija nadomestila) naročniku je 30.5. za posamezno leto. 
 
Rok zaključka projekta – prejem in podaja mnenja na pritožbe, prejete s strani FURS, je 30.11. za 
posamezno leto. 
 

  
 
Plačila izvajalcu se bodo izvajala v treh fazah. Izvajalec mora o svojih aktivnosti izdelati poročila o 
opravljenem delu, ki jih potrdi pooblaščeni predstavnik naročnika. Iz poročila o opravljenem delu 
mora biti razviden obseg opravljenih pogodbenih obveznosti. Omenjena poročila bodo podlaga za 
posamezno izplačilo pogodbenega zneska in za končno pogodbeno vrednost.  
 
Prva faza plačila na osnovi zgoraj navedenih dokumentov in potrjenih poročil s strani naročnika bo 
izvršena na osnovi izdanega računa izvajalca v višini največ 25 % pogodbene vrednosti z DDV po 
začetku javne razgrnitve podatkov. 
 
Druga faza plačila na osnovi zgoraj navedenih dokumentov in potrjenih poročil s strani naročnika bo 
izvršena na osnovi izdanega računa izvajalca v višini največ 40 % pogodbene vrednosti z DDV. 
Izvajalec lahko izda račun tretji dan po dokončni potrditvi ustreznosti evidence nadomestila s strani 
FURS-a. 
 
Tretja faza plačila na osnovi zgoraj navedenih dokumentov in potrjenih poročil s strani naročnika bo 
izvršena na osnovi izdanega računa izvajalca po zaključku projekta – predviden datum zaključka 
30.11. za posamezno leto. 
 

  
 
Potrditev obračuna na podlagi potrjenih poročil o opravljenem delu s strani pooblaščenega 
predstavnika naročnika je pogoj za izstavitev in potrditev računa. V nasprotnem bo račun izvajalca 
zavrnjen.       
 

  
 
Plačilo za vsa dela in naloge izvajalca po tej pogodbi bo naročnik plačal na podlagi izstavljenih e-
računov, v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, 30. dan od prejema računa na izvajalčev 
transakcijski račun številka …………………………………………………….., odprt pri 
……………………………………. 
 

  
 
(Opomba: Določbe 10. člena veljajo samo v primeru, če izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci. 
V nasprotnem primeru se 10. člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo 
predmeta pogodbe.  
 
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 
naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru 
vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in 
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne 
dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
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podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca 
najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. 
 
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne 
glede na število podizvajalcev. 
 

  
 
(Opomba: Določbe 11. člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. 
V nasprotnem primeru se 11. člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: 

 
Naziv podizvajalca  
Polni naslov  
Podizvajalec zahteva neposredno 
plačilo  DA / NE 

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca   
Matična številka podizvajalca  
Davčna številka podizvajalca  
Transakcijski račun podizvajalca  
Del javnega naročila, ki se oddaja v 
podizvajanje (vrsta/opis del)  

Količina/Delež (%) v podizvajanju  
Vrednost del   
 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 
94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti 
izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne 
ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo 
postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni 
v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev 
podizvajalcev. 
 
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne 
glede na število podizvajalcev. 
 
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 
naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, 
tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 
 
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj 
obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog 
za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na 
nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 
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naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi 
novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva 
neposrednega plačila 
 
Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od 
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo 
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, ki je neposredno 
povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, 
naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega 
odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno 
plačilo/ 
 
Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu 
s 94. členom ZJN-3:  

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno 
plačuje podizvajalcu, 

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca  

 
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na 
podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi 
neposredno na račun podizvajalca ali  

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s 
konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki jih 
obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega 
računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o 
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10). 

 
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do 
višine tako plačanega zneska podizvajalcu. 
 
Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
 
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

  
 
Izvajalec ima pri izvajanju pogodbenih del naslednje obveznosti: 

-  dela mora izvesti v skladu s predpisi, pravili stroke, kvalitetno in pravočasno; 
-  dela mora izvesti v skladu z opisi, zahtevami in pogoji iz Tehnične specifikacije predmeta 

javnega naročila – projektna naloga in razpisne dokumentacije ter navodili naročnika; 
-  naročnika mora sproti ustno in pisno  obveščati o napredovanju del, pomembnejših zadevah 

ali morebitnih problemih; 
- naročniku mora mesečno dostavljati poročilo o izvedenih aktivnostih z vsemi količinami                   

in morebitnimi drugimi relevantnimi podatki, ki bi utegnili vplivati na končno pogodbeno 
vrednost;  
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- ves čas trajanja pogodbenih del mora zagotavljati sodelovanje tistih strokovnih delavcev v 
delovni skupini, ki so navedeni v ponudbi. Med njimi strokovnjakov z usposobljenostjo in 
referencami, ki so razpisni pogoj, ter da bo v primeru morebitne zamenjave delavca v delovni 
skupini, predložil podatke o njegovi usposobljenosti in referencah in sicer najkasneje v 5 
(petih) dneh po njegovi zamenjavi; 

-  podatkov, pridobljenih ob izvedbi projekta, ne sme tekom projekta ali po njegovem 
dokončanju posredovati tretjim osebam. Izvedeno nalogo ali uporabljene podatke lahko 
uporabi zgolj kot referenčni primer; 

-  pri izvedbi del mora upoštevati vhodne podatke naročnika in druge podatke, potrebne za 
izvedbo naloge, ki mu jih bo naročnik izročil (REN, REST, RPE, CRP, davčna evidenca 
nadomestila); 

-  aktivno mora sodelovati s FURS; 
- ob zaključku del mora pripraviti zaključno poročilo o izvedenih delih ter zaključni obračun 

količine opravljenih storitev, ki je podlaga za zaprtje medsebojnih finančnih obveznosti; 
-  upoštevati mora predloge in pripombe naročnika  glede vsebine in načina izvedbe naloge ter 

sproti oziroma v s strani naročnika določenem roku odpraviti napake in pomanjkljivosti, na 
katere ga le ta opozori, oziroma poiskati in izvesti ustreznejše rešitve; 

-  ves čas trajanja pogodbenih aktivnosti mora redno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom 
naročnika; 

-  po posredovanju napovednih obrazcev zavezancem in v času, ko imajo le ti možnost podaje 
pripomb (predvidoma 30 dni), mora izvajalec zagotoviti zadostno ekipo strokovnjakov za 
pomoč zavezancem, ki morajo biti prisotni na lokaciji naročnika za celotno obdobje trajanja 
javne razgrnitve. Pristojni strokovnjaki morajo biti na razpolago za vsa vprašanja, katera 
posredujejo zavezanci ter nanje odgovorijo strokovno, vestno in v celoti; 

- mora pravočasno vzpostaviti spletne aplikacije za pregled odmere nadomestila; 
- izvajalec mora izdelano evidenco oddati na FURS; 
-  naročniku mora na dva računalnika namestiti ustrezno programsko opremo ter aplikacijo za 

pregledovanje grafičnega in atributnega dela evidence nadomestila z vsebino, ki je bila 
predhodno posredovana na FURS. Naročniku sta zagotovljeni vsaj dve licenci za uporabo 
aplikacije, ki omogočata naročniku tudi samostojno nadaljnjo ažuriranje podatkov;  

- izvajalec se zavezuje, da  bo do javne razgrnitve podatkov usposobil dve osebi, ki jih bo 
določil naročnik za delo z aplikacijo za uporabo zbranih podatkov. 

- izvajalec se zavezuje aktivno sodelovati pri razreševanju pritožb, zoper odmerne odločbe ter 
jih po potrebi upoštevati, kar pomeni: 

a.) v primeru, da je pritožba utemeljena, spremembe vnese v evidenco nadomestil in 
jih posreduje FURS-u; 
b.) v primeru, da pritožba ni utemeljena nudi FURS-u vso potrebno strokovno in 
tehnično pomoč pri izdaji zavrnilne odločbe; 

- izvajalec se zavezuje, da aktivnosti v pritožbenem postopku izvede strokovno, vestno in v 
celoti. 

 
 
VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

  
 
Naročnik ima naslednje obveznosti: 
 

-  izvajalcu mora omogočiti dostop do vseh podatkov in dokumentov, s katerimi razpolaga in 
so potrebni za izvedbo pogodbenih del, ter njihovo uporabo za potrebe izvajanja pogodbenih 
del; 

-  organizirati mora vse sestanke in druge oblike sodelovanja s strokovno in drugo javnostjo 
zaradi pridobivanja podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbenih del ter zagotavljati 
koordinacijo med udeleženci sestankov (FURS, GURS, sodelovanje z občani); 
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- zagotoviti prostor in ustrezno strojno opremo v času javne razgrnitve podatkov; 
- sodelovati mora s pooblaščenim predstavnikom izvajalca. 

 
 
VII. KONTAKTNE OSEBE 
 

  
 
Za stike med izvajalcem in naročnikom v zvezi z izvrševanjem te pogodbe določita stranki kontaktne 
osebe: 

- za izvajalca je kontaktna oseba: ………………………………………………., tel.: 
…………………………………… e-mail: ……………………………………………………………… 

 
- za naročnika je kontaktna oseba: Sanja Malej 

 
Skrbnik te pogodbe pri naročniku je: Sanja Malej 
 
V primeru odsotnosti katere od kontaktnih oseb naročnika je kontaktna oseba naročnika tista oseba, 
ki jo nadomešča pri opravljanju delovnih obveznosti. 
 
 
VIII. POGODBENA KAZEN 
 

  
 
V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre 
za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen. Za vsak dan zamude je naročnik 
upravičen zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od celotne mesečne vrednosti z DDV. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do 
pogodbene kazni, če je prevzel storitev potem, ko je izvajalec z njeno izvedbo zamujal. 
 
Če izvajalec zamuja z izvedbo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila 
pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri 
tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev 
dejanske škode ali razdre pogodbo. 
 
Skupni znesek pogodbenih kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene 
vrednosti del z DDV. 
 
Pogodbena kazen ali kritje nadomestne storitve se obračuna pri izdanem računu. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode 
naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
VIII. FINANČNO ZAVAROVANJE  
 

  
 
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj 
za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri 
zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), 
plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (desetih odstotkov) 
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od skupne ocenjene pogodbene vrednosti z DDV, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec 
svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil pravočasno in kvalitetno, to je s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka. 
 
Če izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne bo predložil finančnega zavarovanja 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost 
ponudbe. 
 
Trajanje finančnega zavarovanja mora veljati še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje 
pogodbenih del. 
  
Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost 
pogodbe. Če izvajalec v roku, navedenem v prejšnjem odstavku tega člena, ne predloži finančnega 
zavarovanja, se šteje, da pogodba ni veljavna. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, če izvajalec ne bo pravočasno in pravilno 
izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.  
 

  
 
Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih: 

- če se bo izkazalo, da izvajalec storitev ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali s 
specifikacijami; 

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; 
- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj; 
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov. 

 
Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, 
da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je 
predložil v izplačilo.  
 
IX. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI 
 

  
 
Izvajalec se zaveda, da bo pri opravljanju storitev iz te pogodbe dobil dostop do osebnih, poslovnih 
ali tajnih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno 
ravnanje z njimi lahko povzročilo materialno oziroma moralno škodo 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. 
 
Izvajalec bo vse podatke, do katerih bo imel dostop zaradi izvajanja del in nalog, ki so predmet te 
pogodbe, obravnaval v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi o varovanju tajnih in osebnih 
podatkov Republike Slovenije ter internim predpisom naročnika, zlasti z Zakonom o tajnih podatkih 
in na njem temelječimi podzakonskimi predpisi, z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in na njem 
temelječimi podzakonskimi predpisi in internimi predpisi naročnika oziroma z vsakokrat veljavnimi 
akti, ki urejajo navedena področja. 
 
Pogodbeni stranki bosta vse podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe (in jih kot take 
določita pogodbeni stranki) ali do katere prideta v stik med izvajanjem te pogodbe varovali kot 
poslovno skrivnost oz. informacije, ki niso javnega značaja in jih ne bosta neupravičeno uporabljali 
v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso 
vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe, razen v primerih ko je to določeno z zakonom.  
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Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih 
podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi 
zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne 
zlorabe, v smislu določil navedenega zakona (zlasti zagotovitev, da nepooblaščene osebe ne bodo 
imele dostopa do prostorov in opreme za izvajanje te pogodbe; da izvajalec organizira delo tako, da 
je možno ugotoviti, kateri od njegovih delavcev je opravljal dela v zvezi z izvajanjem te pogodbe v 
določenem časovnem obdobju ipd.). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov se lahko 
podrobneje opredelijo z navodili naročnika, ki mu je po potrebi izvajalec dolžan poročati o varovanju 
osebnih podatkov.  
 
V primeru, ko naročnik oceni, da lahko pridejo pooblaščene osebe izvajalca pri opravljanju dela v 
zvezi s to pogodbo v stik s tajnimi podatki naročnika, se izvajalec obvezuje, da bo na zahtevo 
naročnika za te osebe pridobil ustrezna varnostna potrdila. 
 
Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev 
delovnih obveznosti, ki jih je zoper svojega delavca sprožil izvajalec v zvezi z izvajanem del iz te 
pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca.  
 
 
X. VIŠJA SILA 
 

  
 
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje 
strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o nastanku višje sile nemudoma oz. najkasneje v roku 6 urah 
po nastanku le-te. 
 
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so 
izven njenega nadzora. 
 
 
XI. ODSTOP OD POGODBE 
 

  
 
Pogodba preneha z dnem unovčenja finančnega zavarovanja, če naročnik uveljavi finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in z dnem pravnomočnosti novega javnega 
naročila, če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali 
organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po 
veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika. 
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odstopu pogodbe: 

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega 
načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene storitve; 

- zaradi zamude izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla; 
- zaradi dosežene maksimalne višine pogodbene kazni; 
- v primeru določil iz 96. člena ZJN-3. 
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XII. REŠEVANJE SPOROV 
  

 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno 
pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

  
 
Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. 
Odpovedni rok prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi.  
 
V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravičljivih razlogov (zaradi 
nespoštovanja določil iz te pogodbe ali ponudbe izvajalca) je odgovorna sopogodbeniku za vso 
morebitno nastalo materialno škodo, ki ji je s tem dejanjem nastala. 
 
 
XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

  
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta 
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku 
ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji 
ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe 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, je ta pogodba 
nična. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega 
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka 
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
 
XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

  
 
V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju 
te pogodbe s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta pogodba razvezana po samem zakonu. 
Naročnik bo o prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca. 
 

  
 
Izvajalec soglaša, da odstopi naročniku svoje materialne avtorske pravice na podatkih in 
dokumentaciji, katere bo pridobil tekom izvedbe projekta. Aplikacija, katero ob zaključku projekta 
pridobi naročnik, je njegova last.  
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Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo ali v 
razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika.  
 

  
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta 
obe pogodbeni stranki.  
 

  
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po dva izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati 
z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 16. 
členom te pogodbe. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi. 
 
 
Številka:      Številka:  
 
Datum:                                                                   Datum:  
 
 
 
  Izvajalec: Naročnik: 
  ......................................... Občina Medvode 
  ......................................... Župan 
  ......................................... Nejc Smole 
  
    ......................................... ......................................... 
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