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Naziv pravne osebe: Nepremičnine Celje d.o.o. 
Naslov pravne osebe: Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 
ID za DDV: SI 36092215 
Matična številka: 1468952 
Zakoniti zastopnik/funkcija: Primož Brvar/direktor 
Naziv pravne osebe v tekstu besedila: naročnik 

 
in 
 

Naziv pravne osebe:  
Naslov pravne osebe:  
ID za DDV ali davčna številka:  
Matična številka ali enotna identifikacijska številka:  
Zakoniti zastopnik/funkcija:  
Naziv pravne osebe v tekstu besedila: izvajalec 

 
skleneta 
 

Pogodbo št. 63-6/2018 
za izdelavo projektne dokumentacije za Stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje  
 
Uvodne določbe 
 
1. člen 
 
(1) Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila v skladu z ZJN – 3 (Uradni list RS, št. 91/2015), 
evidenčne oznake javnega naročila:___________________, objavljenega na Portalu javnih naročil RS 
dne __________________ in obvestila o oddaji javnega naročila št. ___________________, z dne 
_______________, se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih 
pri izdelavi projektne dokumentacije za Stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje. 
 
(2) Sestavni del zadevne pogodbe je:  
 

- ponudba izvajalca številka_____________________ z dne _______________, 
- celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila številka _______________.  

 
(3) Naročnik ima zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti po tej pogodbi. 
 
(4) Pravno podlago pogodbe določajo predpisi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.  
 
(5) Naročnik in izvajalec se obvezujeta glede na predmet in trajanje pogodbe izpolnjevati in upoštevati 
tudi vse morebitne spremembe veljavne zakonodaje od dneva uveljavitve sprememb z objavo v 
Uradnem listu RS.  
 
(6) Je izvajalec usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije za izgradnjo garažne 
hiše in večstanovanjskih stavb z zunanjo ureditvijo »Stanovanjske soseske Dečkovo naselje«.  
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(7) Da je naročnik s strani Mestne občine Celje dne __________________ na podlagi Pogodbe o 
ustanovitvi stavbne pravice 3502-290/2011, pridobil stavbno pravico na zemljiščih v k.o. Ostrožno z ID 
znaki: parcela 1075 587/14, parcela 1075 587/22, parcela 1075 587/24, parcela 1075 588/1, parcela 
1075 589/16, parcela 1075 589/18, parcela 1075 589/22, parcela 1075 589/24, parcela 1075 589/26, 
parcela 1075 589/31, parcela 1075 589/37, parcela 1075 588/3, parcela 1075 589/28, parcela 1075 
589/29,parcela 1075 589/32, parcela 1075 592/117, parcela 1075 592/119, parcela 1075 592/122, 
parcela 1075 592/130, parcela 1075 589/34, parcela 1075 589/39, parcela 1075 592/121, parcela 1075 
592/124, parcela 1075 592/128, parcela 1075 592/132, parcela 1075 592/133, parcela 1075 589/35, 
parcela 1075 2562, parcela 1075 589/36, parcela 1075 589/41, parcela 1075 592/126, parcela 1075 
592/135, parcela 1075 589/38, parcela 1075 589/43, parcela 1075 591/8, parcela 1075 589/44, parcela 
1075 591/10 in parcela 1075 592/137.  
 
(8) Da je območje urejeno z:  
 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje - območje DN 10 Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 66/16),  

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Dečkovo naselje - območje DN 10 Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 38/2017). 
 

(9) Da je projekt Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN - 10 sofinancirano v okviru v okviru 
»Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostna naložba 
6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih 
zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in 
spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih 
območjih«. 
 
(10) Da naročnik projekt Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN – 10 izvaja v partnerstvu z Mestno 
občino Celje, pri čemer slednja izvaja investicijo komunalnega opremljanja skladno z OPPN iz osme (8) 
točke tega člena, naročnik pa je investitor v gradnjo šestih večstanovanjskih objektov in garažne hiše. 
 
Predmet pogodbe 
 
2. člen 
 
(1) S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku opraviti storitve projektiranja ter izdelati popolno 
projektno in drugo dokumentacijo v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tem in naslednjih členih za 
izgradnjo »Stanovanjske soseske Dečkovo naselje«. 
 
Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za načrte arhitekture, krajinske arhitekture, 
gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, električnih inštalacij, strojnih inštalacij, telekomunikacij ter 
vseh potrebnih elaboratov in izkazov. 
 
(2) Opredelitev predmeta javnega naročila po sklopih:  

− Idejna rešitev v dveh predlogih, oblikovanih skladno s Projektno nalogo ter dopolnjenih s 
pripombami ter usmeritvami naročnika. 
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− Idejna zasnova (IDZ) na podlagi izbrane Idejne rešitve ter dopolnjena s pripombami in 
usmeritvami naročnika. 

− Idejni projekt (IDP), ki vključuje rekapitulacijo površin in popis GOI del z oceno stroškov in na 
osnovi IDP pripravo vse potrebne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev in soglasij. 

− Podrobna projektna naloga za izdelavo projekta PGD in PZI. 

− Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), s popisom gradbeno obrtniških in 
inštalacijskih del in projektantskim predračunom ter oceno učinkovitosti za ekonomsko dobo 
investicije (analiza spremljanja in vrednotenja življenjskega stroškovnega ciklusa LCCA); 

− Projekt za izvedbo del (PZI), ki vključuje rekapitulacijo površin, s popisom gradbeno obrtniških 
in inštalacijskih del in projektantskim predračunom ter predizmerami. 

− Dokumentacije za razpis izvedbe del s predizmerami in popisi del. 

− Projekt izvedenih del (PID). 

− Projektantski nadzor. 

− Vodenje projektiranja se izvaja skozi vse faze. 

− Izdelava komercialno tehnične in druge dokumentacije. 

− Druge storitve: pridobitev projektnih pogojev in soglasij, sodelovanje in pridobitev gradbenega 
dovoljenja ter uporabnega dovoljenja, sodelovanje v postopkih recenzije, strokovnega pregleda 
naročnika ali njegovega pooblaščenca pri prevzemih objekta in sodelovanje pri pripravi vlog 
naročnika na razpise. 

− Sodelovanje v postopku javnega naročanja GOI del: pregled naročnikove razpisne 
dokumentacije, sodelovanje pri pripravi odgovorov na vprašanja ponudnikov preko Portala 
javnih naročil in sodelovanje pri pripravi odgovorov na morebitne zahtevke v predrevizijskih in 
revizijskih zahtevkih. 

 
(3) Izvajalec bo izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, določeni po veljavni 
zakonodaji in pravilnikih, ki bodo v času izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi 
v Republiki Sloveniji. 
 
(4) Izdelava predmeta javnega naročila, z vsemi relevantnimi in podrobnimi zahtevami ter 
karakteristikami je opredeljena v tej pogodbi in v projektni nalogi. 
 
(5) Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne 
dokumentacije. Izvajalec mora zgotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z 
zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, obveznimi standardi in 
tehničnimi smernicami, zadnjim stanjem gradbene tehnike ter internimi smernicami naročnika, da 
omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta. 
Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z gradbeno 
zakonodajo, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo 
odgovornih projektantov ter drugih strokovnjakov.  
 
(6) Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku.  
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(7) Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z načrti prometne, komunalne in 
energetske infrastrukture predmetnega območja in izven območja, glede obstoječe in novo predvidene 
infrastrukture za zagotovitev kapacitet območja. 
 
(8) Predmet pogodbe je tudi projektantski nadzor v vseh fazah gradnje, ki ga izvaja odgovorni vodja 
projekta projektiranja PGD dokumentacije po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji. 
 
(9) Predmet pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni 
fazi projekta skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni 
list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1). 
 
(10) Projektna dokumentacija ločeno po posameznih sklopih mora biti izdelana skladno s potrjeno 
projektno nalogo za posamezno projektno fazo ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in 
mnenji pristojnih soglasjodajalcev in skladno z veljavnimi predpisi. Projektna dokumentacija bo izdelana 
v obsegu, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo predvidene graditve in pridobitev 
uporabnega dovoljenja, ločeno po sklopih.  
 
(11) Način in obseg predaje dokumentacije je določen s projektno nalogo. 
 
3. člen 
 
(1) Projektantski nadzor pomeni vključuje prisotnost odgovornega vodje projekta in odgovornih 
projektantov posameznih načrtov, študij in elaboratov na gradbišču za obdobje v času gradnje in 
posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekte v času garancije. 
 
(2) Projektantski nadzor obsega: 

− udeležba odgovornega vodje projekta na vseh operativnih sestankih, 

− udeležba odgovornih projektantov na operativnih sestankih v fazi izvajanja posameznih načrtov, 

− redni obiski gradbišča in po potrebi na poziv naročnika ter na poziv odgovornega vodje 
gradbišča,  

− spremljanje poteka izvedbe del, 

− opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,  

− pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo ter elaboratov. 

− potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic in ostalih detajlov ter morebitnih 
sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem, 

− usklajevanje rešitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalcev, 

− potrjevanje manjših sprememb v okviru PGD-PZI in gradbenega dovoljenja s soglasjem 
naročnika, 

− odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih 
sprememb (po predlogu izvajalca), 

− sodelovanje z naročnikom pri izbiri in potrjevanju materialov in barv, 

− priprava izvlečkov iz načrtov, digitalnih izvlečkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne 
dokumentacije ali za pridobitev soglasji in drugih dovoljenj, 
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− opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave skladnosti izvedbe objekta 
oziroma dokazila o skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo, 

− obveznosti odgovornega vodje projektov izhajajoče iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov, 

− obveznosti odgovornega vodje projektov in odgovornih projektantov PGD, PZI posameznih 
načrtov vezano na pregled in podpis PID dokumentacije in spremljajočih izjav skladno z 
veljavnim Pravilnikom o projektni dokumentaciji ter uskladitev navodil za obratovanje in 
vzdrževanje objekta z izvajalcem gradbenih del objekta in 

− obveščanje naročnika o stanju izvajanja projektantskega nadzora vključno s stanjem 
potrjevanja materialov, delavniške in druge dokumentacije in pravočasno opozarjanje na ovire 
za izvedbo naloge. 

 

4. člen 
 
(1) Odgovorni vodja projekta je:  

− zadolžen za imenovanje odgovornih projektantov vseh načrtov, ki sestavljajo projekt, 

− odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,  

− odgovoren za koordinacijo odgovornih projektantov posameznih načrtov (pooblaščeni arhitekti 
in pooblaščeni inženirji) ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne 
dokumentacije, 

− odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta, 

− odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane 
projektne dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole, 

− odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih območjih in mejne javne 
infrastrukture, 

− odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov, 

− odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil veljavne gradbene zakonodaje, ali se 
gradnja izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je gradnja 
izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da je objekt mogoče uporabljati, 

− dolžan zastopati interese naročnika in gospodarnost in 

 

− odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem 
gradbenih toleranc. 

 
5. člen 
 
(1) Naročnik seznanja izvajalca, da je partner v projektu iz točke deset (10) prvega (1) člena,  z izbranimi 
izvajalci že v fazi priprave projektne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture območja. 
 
(2) Izvajalec se zavezuje, da bo rešitve iz projektne dokumentacije uskladil z rešitvami iz projektne 
dokumentacije iz predhodne točke. 
 
(3) Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu omogočil dostop do projektne dokumentacije iz predhodnih 
točk tega člena in uskladil morebitne koordinacijske sestanke. 
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6. člen 
 
(1) Naročnik seznanja izvajalca, da bo nad posameznimi sklopi projektne dokumentacije izvedel 
strokovno presojo oziroma recenzijo racionalnosti projektnih rešitev in usklajenosti projektne rešitve s 
projektno nalogo. 
 
(2) Namen in obseg strokovne presoje je opredeljen v Projektni nalogi.  
 
(3) Postopke in trajanje popravkov in morebitnega dopolnjevanja projektne dokumentacije bo naročnik 
z izvajalcem dogovarjal v posameznih sklopih projektne dokumentacije. 
 
7. člen 
 
(1) Naročnik in izvajalec lahko v času trajanja pogodbe dogovorita pozneje naročena dela v okviru 
predmeta naročila, ki bi se izkazala kot nujna za realizacijo pridobitve PGD in drugih upravnih dovoljenj. 
 
(2) V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se pozneje naročena dela, ki niso opuščena po 
krivdi izvajalca, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v 
sorazmerju s pogodbenimi cenami. 
 
(3) Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika pisno zahtevane spremembe 
izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika in so predlagane po 
potrditvi posameznega sklopa projektne dokumentacije. Skladno z zahtevano spremembo naročnika se 
določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del. 
 
(4) Opuščena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naročnik zahteva v izvedbi, ne štejejo 
za pozneje naročena dela. 
 
(5) V skladu z določili  95. člena, točko dva (2) ZJN – 3 in drugo (2) alinejo predhodne točke tega člena, 
vrednost storitev po tej pogodbi in dodatnih delih iz predhodne točke ne sme presegati 30%.   
 
(6) Kraj izvajanja predmeta naročila: SI034 – Savinjska statistična regija: Mestna občina Celje in Občina 
Štore. 
 
(7) CPV koda predmeta naročila –  71000000 Arhitekturne in inženirske storitve. 
 
Veljavnost pogodbe 
 
8. člen 
 
(1) Pogodba je veljavna od dneva: 

- ko naročnik in izvajalec podpišeta pogodbo, 

- naročnik predloži ustrezno zavarovanje projektantske odgovornosti in 

- naročnik predloži ustrezno finančno zavarovanje pogodbe. 
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(2) Pogodba je veljavna do dne, ko naročnik potrdi izvajalcu izvedbo celotnega predmeta naročila po tej 
pogodbi.  
 
Cena 
 
9. člen 
 
(1) Vrednost del po tej pogodbi je:  ______________________________ EUR 

 
                 z besedo: __________________________________ evrov 

 
in ne vključuje DDV. 
 
(2) V primeru spremembe stopnje DDV, po kateri se obračuna DDV po tej pogodbi, se DDV obračuna 
po vsakokratni veljavni stopnji in pogodbenim strankam zaradi spremembe stopnje DDV ni potrebno 
sklepati dodatka k tej pogodbi. 
 
(3) Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe. 
 
(4) Naročnik bo izvedene storitve plačeval na transakcijski račun številka: 
_________________________ odprt pri ___________________________________. 
 
(5) Za zamudo pri plačilu naročnik plača zamudne obresti, skladno z Obligacijskim zakonikom. 
 
(6) Pogodbene stranke se sporazumejo, da izvajalec ne sme prenesti katerihkoli denarnih terjatev, ki 
bodo nastale na podlagi te pogodbe na drugega. Izvajalec se zavezuje, da bo prepoved prenosa terjatev 
dogovoril v pravnih poslih s podizvajalci, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi. 
 
(7) Naročnik bo prejete račune plačal v 30 dneh od dneva izstavitve. 
 
(8) V primeru morebitnega ugovora na prejet račun mora naročnik najkasneje v 8 dneh od prejema 
računa izvajalcu poslati obrazložen ugovor, izvajalec pa na njega v istem (8 dnevnem) roku odgovoriti. 
 
(9) V kolikor naročnik v roku ne ugovarjata višini računa se šteje, da je račun v celoti nesporen. V 
primeru, da naročnik in izvajalec ne dosežeta dogovora o potrditvi računa iz prejšnje točke, stopijo v 
veljavo določila iz Obligacijskega zakonika. 
 
10. člen 
 
Pogodbena cena ne vključuje: 

− stroškov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med delom 
na podlagi potrjene projektne naloge na zahtevo naročnika, 

− stroškov projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev,  

− stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki niso dogovorjene s pogodbo in projektno nalogo, 

− izdelave dokumentacije v tujem jeziku, 

− izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni 
praksi, razen dogovorjenih s to pogodbo in 

− izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva. 
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11. člen 
 
(1) S tem členom naročnik in izvajalec dogovorita indeksacijo pogodbene vrednosti. 
 
(2) Do spremembe vrednosti pogodbe lahko pride samo v primeru, če glede na terminski plan, ki ga 
dogovorita naročnik in izvajalec po podpisu pogodbe, pride do kasnitve z opravili, ki niso nastale po 
krivdi izvajalca. 
 
(3) Predmet indeksacije je lahko le v delu neizvedenih storitev. 
 
(4) Indeksacija se lahko uveljavlja samo v primeru, da od dneva podpisa pogodbe preteče več kot 2 leti 
in 6 mesecev. 
 
(4) V skladu s predhodnimi točkami si naročnik pridržuje pravico, da pogodbeno vrednost indeksira po 
indeksu rasti »povprečni indeksi za stanovanjsko gradnjo« - Združenja za gradbeništvo in industrijo 
gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije skladno z določbami Pravilnika o načinih 
valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja 
(Ur.l. RS, št. 1/2004).  
 
12. člen 
 
(1) Naročnik bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost na podlagi izdanega računa. 
 
(2) Naročnik si pridržuje pravico, da v obdobju izvajanja pogodbe od izvajalca zahteva predložitev 
izdanega e-računa. 
 
(3) Izvajalec izda račun v naslednji dogovorjeni dinamiki: 
 
Sklop predmeta naročila: % Pogodbene 

vrednosti: 
Znesek plačila z 
DDV: 

V 5 dneh po predaji in potrditvi izbrane Idejne rešitve: 
 3% EUR 

V 5 dneh po  predaji in potrditvi IDZ: 
 2% EUR 

V 5 dneh po  predaji in potrditvi IDP: 
 15% EUR 

V 5 dneh po  predaji in potrditvi PGD:  
15% 

EUR 

V 5. dneh pridobitvi gradbenega dovoljenja oziroma najkasneje 
120 dni po vložitvi popolne vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, v kolikor razlog za nepridobitev dovoljenja ni na 
strani izvajalca: 

10% 

EUR 

V 5. dneh po predaji in potrditvi PZI dokumentacije:  
15% 

EUR 

V 5 dneh po predaji in potrditvi dokumentacije za razpis del s 
predizmerami in popisom del v digitalni obliki za potrebe 
izvedbe javnega naročila in sodelovanje pri izbiri izvajalca GOI 
del oziroma najkasneje 120 dni po predaji in potrditvi PZI 
dokumentacije: 

5% 

EUR 
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V 5. dneh po objavi javnega naročila za gradnjo na Portalu 
javnih naročil oziroma najkasneje 120 dni po predaji in potrditvi 
PZI dokumentacije: 

5% 
EUR 

V 5. dneh po sklenitvi pogodbe z izvajalcem gradbenih del 
oziroma najkasneje 210 dni po predaji in potrditvi PZI 
dokumentacije:  

5% 
EUR 

V 5 dneh po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja 
in prevzemu objekta od izvajalca: 10% 

 

v 5. dneh po predaji Navodil za obratovanje in vzdrževanje 
objekta za skupne dele in posamezne dele stavb ter končnih 
komercialno tehničnih gradiv: 
 

5% 

EUR 

Projektantski nadzor v skladu s točko štiri (4) 12. člena 
pogodbe: 10% 

EUR 

SKUPAJ 100% EUR 
 
(4) Račune za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mesečno, skupaj s poročilom o opravljenih 
aktivnostih in skladno s terminskim planom izvajalca gradbenih del. Podrobnejši način plačevanja 
storitev projektantskega nadzora bosta pogodbeni stranki opredelili z dodatkom k tej pogodbi. 
 
(5) Morebitna neposredna plačila podizvajalcem bo naročnik poravnal po predhodno predloženi pisni 
dokumentaciji skladno z ZJN-3. 
 
Roki 
 
13. člen 
 
(1) Roki za izvedbo pogodbenega dela so določeni z okvirnim terminskim planom. Izvajalec bo v roku 
10 dni po podpisu pogodbe predložil terminski plan, ki ga potrdi naročnik in postane sestavni del te 
pogodbe.  
 
(2) Rok za začetek del je takoj po podpisu pogodbe. 
 
(3) Projektna in druga dokumentacija se izvede v naslednjih rokih: 
 
Idejne Rešitve - 30 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe; 
IDZ – 15 koledarskih dni po potrditvi Idejne rešitve, 
IDP – 45 koledarskih dni po potrditvi IDZ, 
PGD –  60 koledarskih dni po potrditvi IDP, 
PZI - 110 koledarskih dni po potrditvi IDP, oz. najkasneje 20 koledarskih dni po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja, 
PID – v 15 koledarskih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja. 
Dokumentacija za razpis izvedbe del: 15 koledarskih dni po potrditvi PZI. 
Komercialno tehnična in druga dokumentacija: 15 koledarskih dni za posamezno fazo projektne 
dokumentacije 
 
V teh rokih ni upoštevan čas, ki je potreben investitorju za recenzijo, pregled in potrditev posameznih 
faz dela.  
 
(4) Projektantski nadzor se izvaja v skladu z četrto (4) točko 12. člena te pogodbe. 
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14. člen 
 
(1) Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je 
ta nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati, tako imenovana višja sila. 
 
(2) Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere 
naročnik ni mogel vplivati, tako imenovana višja sila.  
 
(3) V primeru višje sile se pogodbeni roku ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v 
primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.  
 
(4) Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga 
prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika takoj, najkasneje pa v treh 
delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za 
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi 
to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta 
določba uporablja tudi za naročnika. 
 
(5) Če izvajalec in naročnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogla 
najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se 
uporabljajo določbe te pogodbe. 
 
(6) Pričetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali 
kdo drug, ne štejejo za višjo silo. 
 
15. člen 
 
(1) Naročnik je prevzel posamezen sklop projektne dokumentacije takrat, ko je izvajalcu pisno potrdil 
ustreznost dokumentacije. 
 
Obveznosti naročnika in izvajalca 
 
16. člen 
 
(1) Izvajalec se obvezuje, da bo: 

− zagotovil pooblaščene arhitekte, pooblaščene inženirje in druge strokovnjake, ki so sposobni 
strokovno korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno in drugo 
dokumentacijo s ciljem doseganja optimalnih rezultatov; 

− prevzeto delo izvršil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in potrjeno projektno 
nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in usmeritvami naročnika 
ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoča kakovostno 
izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta; 

− po potrebi in na zahtevo naročniku tolmačil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz 
obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta; 

− aktivno sodeloval z naročnikom in pooblaščenci naročnika v času izdelave projektne in druge 
dokumentacije, 

− pridobil soglasje naročnika za vsako predlagano spremembo dokumentacije; 

− sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku v vseh fazah izdelave predmeta 
pogodbe, na koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh odgovornih projektantov posameznih 
načrtov; 
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− vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravljal in spremljal 
terminske plane  izdelave projektne dokumentacije ter poročal naročniku;  

− popise gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in predizmere izdelal natančno, z upoštevanjem 
vseh potrebnih detajlov iz projekta PZI in uporabil predloge, ki mu jih bo posredoval naročnik; 

− sproti obveščal naročnika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih 
obveznosti in na povečanje stroškov; 

− izvršil pogodbeno delo gospodarno in v korist naročnika; 

− na svoje stroške in v razumnem roku, ki ga določi naročnik, izvršil dopolnitve in spremembe 
pogodbenega dela, če se ugotovi, da je delo pomanjkljivo opravljeno; 

− opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku; 

− upošteval parcelne meje kot območje obdelave za objekte, parcelne meje javnih površin kot 
območje obdelave za komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljišča oz. bo o tem 
predhodno pridobil mnenje naročnika; 

− zagotovil notranjo kontrolo usklajenosti in pravilnosti projektne dokumentacije in elaboratov s 
podpisom odgovorne osebe notranje kontrole, ki v predmetni nalogi nima vloge odgovornega 
projektanta; 

− varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in 
ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam in 

− odgovorno sodeloval z izvajalcem del in naročnikom pri odpravi očitnih in skritih napak 
(tolmačenje izvedenih projektnih rešitev in podajanje novih projektnih rešitev), ki so posledica 
projektantih rešitev v času 5 let od prevzema objekta ter pri odpravi napak solidnosti objekta v 
času 10 let od prevzema objekta; 

 
(2) Naročnik se zaveže: 

− sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v 
obojestransko zadovoljstvo; 

− sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dati na razpolago vso 
dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela; 

− tekoče usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti; 

− tekoče izvrševati svoje pogodbene obveznosti; 

− izročiti podatke o geomehanskih, hidroloških ter drugih raziskavah terena; 

− izročiti geodetski načrt obstoječega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po 
veljavnem pravilniku; 

− predložiti dokaz o pravici graditi; 

− skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima 
naročnik ali partner v projektu – Mestna občina Celje, sklenjeno ločeno pogodbo, držijo 
dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po 
tej pogodbi; 

− skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti; 

− spoštovati moralne avtorske pravice avtorja; 

− izročiti kopijo pravnomočnega gradbenega in uporabnega dovoljenja; 

− pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti. 
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17. člen 
 
(1) Izvajalec bo izdelal: 

− popolno projektno in drugo dokumentacijo tako, da celoten strošek izvedbe vseh gradbenih, 
obrtniških, instalacijskih del in zaključnih ne bo presegal cene _________ EUR na kvadratni meter 
uporabne stanovanjske površine  za stanovanja za nadzemni del objekta ter ____________EUR 
na kvadratni meter uporabne površine parkirnega mesta za garažni del  in _________________ 
EUR na kvadratni meter površine zunanje ureditve;  

− popis del in naročniku predal predizmere za GOI dela (z natančnostjo – v fazi PZI odstopanje 
količin max +/- 1%) in na osnovi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi 
cenami, iz katerega je razvidna cena za m2 uporabne stanovanjske površine objektov, garažne 
hiše in zunanje ureditve; 

− popravil projektno dokumentacijo v primeru, da naročnik v postopku izbire izvajalca gradbenih del 
ne bo pridobil ponudbe za s strani naročnika predpisano ali nižjo ceno projekta - izvedljivost 
projekta po izračunanem celotnem strošku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po ZJN 
– 3 in skladnosti z investicijsko dokumentacijo in 

− da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost rešitve po pogojih iz prejšnjih alinej in 
upošteval navodila naročnika in morebitne spremembe za doseganje cen. 

 
Finančna zavarovanja 
 
18. člen 
 
(1) Izvajalec bo: 

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke/zavarovalnice za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), 
nepreklicno in brezpogojno unovčljivo na prvi pisni poziv ne glede na ugovor izvajalca, z 
veljavnostjo še 45 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja, sicer lahko naročnik odstopi 
od pogodbe in unovči obstoječe finančno zavarovanje za resnost ponudbe in 

- po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja objekta izročil novo garancijo 
banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi objekta v višini 5% celotne pogodbene 
vrednosti (z DDV) z veljavnostjo še 45 dni po rednem pregledu objekta – to je po petih letih od 
dneva prevzema, sicer lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje iz predhodne 
alineje, s katerim razpolaga. 

 

(2) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči pod 
naslednjimi pogoji: 

− če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni 
kvaliteti, obsegu in roku; 

− če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe; 

− če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe; 

− če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi 
česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati; 

− če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti; 

− če ne izpolnjuje svojih obveznosti iz prve (1) točke šestnajstega (16) člena pogodbe. 



 

Naložba:Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN – 10. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014 – 2020. Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 
degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov 
za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Projekt sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
13 / 18 
 

 
Zavarovanje projektantske odgovornosti 
 
19. člen 

 
(1) Izvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku predložil zavarovalno polico za zavarovanje 
projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe 
zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, 
čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd …) naročniku in tretjim osebam pri 
zavarovalnici za zavarovalno vsoto najmanj 200.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki 
vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta), sicer lahko 
naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za resnost ponudbe.  
 
Skrbniki pogodbe  
 
20. člen 
 
(1) Pooblaščeni osebi naročnika za izvajanje te pogodbe: 
 

Ime in priimek: Telefon: E-pošta: 
 
 

  

 
 

  

 
(2) Pooblaščeni osebi izvajalca za izvajanje te pogodbe: 
      

Ime in priimek: Telefon: E-pošta: 
 
 

  

 
 

  

 
(3) Strokovni kader in njihova izobrazba: 
 

Odgovorni vodja projekta: 
 
 

 

Odgovorni projektant za načrt arhitekture: 
 
 

 

Odgovorni projektant za načrt krajinske 
arhitekture: 
 
 

 

Odgovorni projektant za načrt gradbenih 
konstrukcij: 
 
 

 

Odgovorni projektant za načrt strojnih  
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instalacij in strojne opreme: 
Odgovorni projektant za načrta električnih 
instalacij in električne opreme: 
 
 

 

Odgovorni projektanti drugih načrtov in 
elaboratov: 
 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
 
  

 

 
Pogodbena kazen 
 
21. člen 
 
(1) Če izvajalec ne spoštuje pogodbenih rokov in določil iz trinajstega (13) člena te pogodbe, se šteje, 
da je prišel v zamudo. 
 
(2) Če izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi ne drži rokov in zamuja z izvedbo storitev po potrjenem 
terminskem planu, ima naročnik zahtevati pogodbeno kazen v višini 0,1% za vsak dan zamude, vendar 
največ 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem. 
 
(3) Naročnik bo pogodbeno kazen za zamudo uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. 
Pogodbeno kazen bo izvajalec plačal v roku 30 dni od prejema pogodbene kazni. 
 
(4) Izvajalec in naročnik se lahko, ne glede na predhodno točko, pisno dogovorita, da morebitne 
zaračunane pogodbene kazni in povračila povzročene škode naročnik pobota s katerimikoli svojimi 
obveznostmi do izvajalca. 
 
Odgovornost za solidnost gradnje objekta 
 
22. člen 
 
(1) V primeru, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, 
zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi določil 662. - 665. člena 
Obligacijskega zakonika.  
 
Poslovna skrivnost in varovanje osebnih podatkov 
 
23. člen 
 
(1) Stranki pogodbe 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 in jih uporabljali 
izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe 
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(2) Izvajalec se zavezuje, da bo spoštoval vsa določila, ki jih zakonodaja nalaga na področju varovanja 
osebnih podatkov. Izvajalec mora v svojih poslovnih procesih zagotoviti, da bo osebne podatke, ki jih 
predloži naročnik, varoval skladno z aktualno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov. 
 
Avtorske pravice 
 
24. člen 
 
(1) Projektna dokumentacija, ne glede na stopnjo dodelanosti listin (načrtov, elaboratov, študij itd.) v 
posamezni fazi, ki jo izdela izvajalec, z izročitvijo oziroma posredovanjem naročniku postane last 
naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi samo s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti 
izvod kompletne izdelane dokumentacije v svojem arhivu. 
 
(2) Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli del 
projektne dokumentacije po tej pogodbi dovolili uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na 
izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, ki ga določa 22. člen 
Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 
110/13, 56/15 in 63/16 - ZKUASP; v nadaljevanju: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah) in sicer: 
pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti 
(objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih), brez časovne omejitve, brez teritorialne 
omejitve, hkrati je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske  pravice so avtorji prenesli 
neomejeno in jih izvajalec izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja posameznega avtorja. Polege tega so 
avtorji izvajalcu podelili pravico, da prenese vse zgoraj navedene materialne avtorske pravice 
ekskluzivno na naročnika in naročnik lahko z njimi prosto razpolaga. 
 
(3) S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih 
določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, 
predelave, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in 
drugih medijih), brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve, hkrati je prenos  ekskluziven. 
Navedene materialne avtorske  pravice s to pogodbo izvajalec prenaša na naročnika neomejeno in jih 
lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Poleg tega 
izvajalec jamči, da materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega. 
 
(4) Naročnik se obvezuje spoštovati moralne avtorske pravice izvajalca. 
 
(5) Naročnik se obvezuje, da bo v primeru morebitnih naknadnih sprememb ali dopolnitev projekta k 
sodelovanju najprej povabil izvajalca. 
 
Podizvajalci  
 
25. člen 
 
(1) Izvajalec lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati 
celotnega javnega naročila. 
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(2) Izvajalec lahko pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je 
naročnik ugotovil, da za njih ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za 
podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
(3) V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi 
podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri 
čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da zanj ne obstajajo razlogi  za 
izključitev in  izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila. 
 
(4) Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalcev v roku 5 dni predložiti naročniku v 
potrditev nov seznam podizvajalcev, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki 
potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, 
naročnik potrdi s soglasjem. Izvajalec pogodbenih del ne sme izvajati s podizvajalcem, ki je bil 
priglašen po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani naročnika. 
 
(5) Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi in zanj 
tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravico izvajalcu (v primeru samostojnega 
nastopa) oziroma nosilcu posla (v primeru skupne ponudbe) zaračunati pogodbeno kazen v višini 1% 
obračunske vrednosti brez DDV. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri 
podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. 
 
(6) Naročnik lahko zavrne  predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 
v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje 
pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter 
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega 
podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga, pri čemer 
gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če 
za to obstajajo utemeljeni razlogi. 
 
(7) Izvajalec odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot bi ga opravil sam, oziroma v celoti odgovarja za 
izvedbo pogodbenih del proti naročniku. 
 
(8) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, 
mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- glavni izvajalec svojemu računu priloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 
 
(3) Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh 
od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno 
plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za 
izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega 
naročila. 
 
(4) Navedena pogodbena določba velja kot izpolnitev obveznosti naročnika o pozivanju glavnega 
izvajalca k predložitvi izjav, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena. 
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(5) Naročnik glavnega izvajalca opozarja, da nepredložitev izjav predstavlja elemente prekrška, za 
katerega je med drugim zagrožena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. 
 
Protikorupcijska klavzula 
 
26. člen 
 
(1) 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 pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku naročnika 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 pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje 
ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz 
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta 
pogodba nična. 
 
(2) 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 pogodbe iz prejšnjega odstavka tega 
člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
Socialna klavzula 
 
27. člen 
 
(1) Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 
pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 
Končne določbe 
 
28. člen 
 
(1) Izvajalec se zavezuje, da bo na poziv naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, posredoval 
podatke o: 
 
− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in 
− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 

da so z njim povezane družbe. 
 
(2) Izvajalec zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu ponudnika, ki je 
sestavni del te pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da 
vsebuje neresnične podatke, je ta pogodba nična. 
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29. člen 
 
(1) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V 
kolikor se pogodbeni stranki v sporu ne moreta sporazumeti, je za reševanje spora pristojno sodišče v 
Celju. 
 
(2) Za določila, ki jih pogodba ne določuje, se uporabljajo določila iz Obligacijskega zakonika. 
 
30. člen 
 
(1) Vse spremembe pogodbe bodo izvedene v skladu s 95. členom ZJN – 3 in dogovorjene v pisni obliki 
kot dodatek k tej pogodbi. 
 
31. člen 
 
Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih naročnik prejme dva (2) izvoda in izvajalec dva (2) 
izvoda. 
 

Nepremičnine Celje d.o.o. 
 

Izvajalec:  

Primož Brvar, direktor 
Podpis: 
 
 

Zastopnik in funkcija: 
Podpis: 

Dne: 
 

Dne: 

Kraj: Celje 
 

Kraj: 

Žig: 
 

Žig: 

 


