NAROČNIKI:
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, ki jo zastopa župan Matej Slapar
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Jankovič
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, ki jo zastopa župan Franc Jerič
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, ki jo zastopa župan Peter Ložar
(v nadaljevanju: naročniki)
in
PROJEKTANT:
"podjetje", "naslov podjetja", "kraj", zastopnik, "matična številka", "davčna številka" in
"transakcijski račun"
(v nadaljevanju tudi izvajalec)
sklepajo
POGODBO št. 351-0071/2018

Uvodne določbe
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
- je projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana na seznamu
regijskih projektov, predvidenih za neposredno financiranje na podlagi Dogovora za razvoj
Osrednjeslovenske regije, ki sta ga podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT) in Razvojni svet Ljubljanske urbane regije;
- je MGRT po izvedenem teritorialnem dialogu prejelo soglasje za vključitev projekta v
dogovor za razvoj Osrednjeslovenske regije v okviru prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje
multimodalne urbane mobilnosti (soglasje Ministrstva za infrastrukturo, št. 371-17/2018/95
z 22. 6. 2018 in št. 371-17/2018/113 z 20. 7. 2018);
- je bila vsebina dogovora iz prejšnje alineje sprejeta na 3. Dopisni seji Razvojnega sveta
Osrednjeslovenske razvojne regije, dne 25. 7. 2018 (sklep št. 515/18-Id) in na 1. Dopisni seji
Sveta Osrednjeslovenske razvojne regije, dne 25.7.2018 (sklep št. 516/18-Id);
- je na podlagi do sedaj pripravljene dokumentacije (Strokovne podlage »Priprava
dokumentacije za umestitev kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – MO Ljubljana v
prostor, za potrebe prijave projekta na Prioritetno listo projektov RRA LUR (Drugo povabilo
razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regije)«, ki jo je izdelal Ljubljanski
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-

-

-

urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana, decembra 2017), skupna ocenjena
vrednost projekta z DDV 3.734.217,00 EUR, predvidena vrednost sofinanciranja (EU in
nacionalna sredstva) je 3.106.659,00 EUR, ostali viri pa znašajo 627.558,00 EUR;
je bil dne 19. 2. 2018 sklenjen dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in
regijskega pomena »Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno
od Ljubljane«;
je bila sklenjena pogodba o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju projekta načrtovanja in
gradnje regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-MO Ljubljana, katero so se
občine dogovorile, da je občina Kamnik koordinator projekta;
imajo vse občine v svojem proračunu zagotovljena sredstva;
je Občina Kamnik na portalu javnih naročil objavila javno naročilo z oznako JN…./2019 z dne
….;
je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik.

Predmet pogodbe
2. člen
S to pogodbo naročniki naročajo, projektant pa se zavezuje izdelati projektno dokumentacijo IZP in
PZI kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – MO Ljubljana, pri kateri se upoštevajo načela
trajnostne gradnje, ki obsega: idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev in projektno
dokumentacijo za izvedbo gradnje, vključno z vodenjem projekta, pridobitvijo projektnih in drugih
pogojev in pridobitvijo mnenj.
Specifikacija pogodbenih del je razvidna iz projektne naloge ter specifikacije del in odgovornega
kadra.
3. člen
Izdelava projektne dokumentacije obsega:
1. Idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju: IZP), ki vsebuje:
- podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,
- splošne podatke o objektu,
- grafične prikaze prometne ureditve, posnetek obstoječega stanja,
- lokacijske prikaze in geodetski posnetek.
2. Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (v nadaljevanju: PZI), ki vsebuje:
- tehnično poročilo,
- načrti, ki zajemajo najmanj:
o pregledno situacijo,
o prometno-tehnično situacijo,
o višinsko regulacijo in odvodnjavanje,
o vzdolžni profil,
o karakteristične prečne profile,
o detajle,
o načrt gradbenih konstrukcij,
o zbirni načrt komunalnih vodov,
o zakoličbena situacija,
o popis del s projektantsko oceno,
o katastrski elaborat,
o predračunski elaborat.
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Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter v obsegu, ki
omogoča izvedbo del.
Del projekta za izvedbo (PZI) so tudi popisi del in materiala, ki so priloženi vsakemu načrtu posebej.
Popise je potrebno pripraviti v obliki, primerni za objavo javnega naročila in sicer za vsako občino
posebej. Naročnikom je potrebno predati tudi popis del in materiala s projektantsko oceno
investicije, natančno prikazano po postavkah popisa.
PZI dokumentacijo je treba naročnikom predati v tiskani ter v elektronski obliki, pri čemer mora biti
digitalni zapis v ustreznem formatu, kar pomeni, da morajo biti datoteke z besedilom v formatu .doc,
načrti, risbe in skice pa v .pdf ter .dwg formatu, datoteke pa morajo omogočati odpiranje brez gesla.
Projektant mora dostaviti vsaki občini 4 izvode projektne dokumentacije v papirnati obliki in še
dodatna 2 izvoda za DRSI ter 5 zgoščenk z digitalnim zapisom.
Ostale obveznosti projektanta:
- sodelovanje pri recenziji projektne dokumentacije,
- izdelava popravkov in dopolnitev projektne dokumentacije po zahtevah mnenjedajalcev in
recenzentov,
- priprava pisnih odgovorov, ki se nanašajo na vprašanja iz projektne dokumentacije (risbe in
popisi) v postopku javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del.
S to pogodbo prevzeta dela se projektant obvezuje izvršiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz
ponudbe št. ……………..
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve
objektov, urejanja kolesarske infrastrukture in izdelavo projektne dokumentacije ter v obsegu, ki
omogoča izvedbo razpisa za oddajo GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja za predvideno
gradnjo.
Projektant mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti vodjo projekta, ki je zadolžen
za:
koordinacijo izdelave projektne dokumentacije,
potrditev projektne dokumentacije,
sestavo skupnega popisa del in projektantskih predračunov posameznih načrtov,
koordinacijo načrtovanja morebitnih nadgradenj ali prestavitev GJI, ki so v interesu
upravljavca,
medsebojno usklajenost posameznih načrtov oziroma delov projektne dokumentacije.

Vrednost pogodbenih del
4. člen
Vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe projektanta št. .......... z dne
..........., v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV
..................... EUR
(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 00/100)
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Cena brez DDV

Pogodbena cena v EUR
DDV
Cena z DDV

Izdelava IZP
Izdelava PZI
SKUPAJ
Pogodbene cene so fiksne in vsebujejo vse stroške, povezane z izvedbo naročila. Skupna pogodbena
cena vsebuje izvedbo vseh del oziroma storitev, določenih z razpisno dokumentacijo in projektno
nalogo ter drugih storitev, potrebnih za kvalitetno izvedbo naročila, prav tako vsebuje vse davke in
morebitne druge prispevke.
Ponudba je sestavni del te pogodbe.
Način obračunavanja in plačevanja opravljenih del
5. člen
Projektant je dolžan izstaviti račun v roku pet (5) dni po opravljenem delu, in sicer vsakemu
naročniku ločeno po naslednjih deležih:
Naročnik

Naslov

Delež plačila

Občina Kamnik

Glavni trg 24, 12412 Kamnik

31,63 %

Mestna občina Ljubljana

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

25,02 %

Občina Mengeš

Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš

19,20 %

Občina Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

24,15 %

Projektant je dolžan račun posredovati naročnikom izključno kot e-račun skladno z veljavnimi
predpisi.
Projektant izstavi naročnikom 2 računa, in sicer:
- prvi račun v višini ………………. EUR, po potrditvi IZP s strani naročnikov;
- drugi račun v višini ……… EUR, po predaji PZI v fizični in elektronski obliki naročnikom ter po
pridobitvi pozitivnega recenzijskega poročila.
Šteje se, da je projektna dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, dokončno oddana, ko je
predloženo pozitivno potrdilo o opravljeni recenziji projektne dokumentacije.
Recenzija projektne dokumentacije po tej pogodbi je strokovni pregled projektne dokumentacije, ki
obsega pregled skladnosti vsebine projektne dokumentacije s Pravilnikom o podrobnejši vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 s spremembami)
ter ustreznosti in primernosti tehničnih rešitev glede na veljavno zakonodajo, tehnične predpise,
standarde, dobro inženirsko prakso in projektno nalogo. Recenzijo opravi neodvisen izvajalec, ki ga
izberejo naročniki.
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Naročniki so dolžni račun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti.
Na e-računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe, ki je hkrati številka referenčnega
dokumenta na e-računu, sicer bodo naročniki račun zavrnili kot nepopolnega.
Rok plačila e-računa je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno
izstavljenega e-računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost
dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.
Naročniki bodo potrjene e-račune projektanta plačevali na transakcijski račun projektanta številka
IBAN SI56………………………………odprt pri…………..
Obveznosti pogodbenih strank
6. člen
Naročniki se obvezujejo, da bodo:
- predali projektno nalogo,
- projektantu predložili listine, ki v skladu z zakonom omogočajo izvajanje del,
- tekoče spremljali izdelavo projektne dokumentacije,
- pregledali in potrdili projektno dokumentacijo,
- izbrali recenzente projektne dokumentacije in pridobili recenzijsko poročilo,
- skladno s to pogodbo izpolnjevali finančne obveznosti,
- sodelovali s projektantom s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu s
pogodbo,
- spoštovali moralne avtorske pravice avtorja.
7. člen
Projektant se obvezuje, da bo določil vodjo projekta, ki koordinira izdelavo projektne dokumentacije
in jo potrdi.
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se projektant obvezuje, da bo:
- v skladu s pravili stroke izdelal projektno dokumentacijo tako, da bo skladna z gradbenimi in
drugimi predpisi,
- zagotovil koordinacijo pooblaščenih inženirjev ter strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri
pripravi projektne dokumentacije,
- naročnikom posredoval kopije pridobljenih projektnih in drugih pogojev ter mnenj v roku 3
dneh po njihovi pridobitvi,
- prevzeta pogodbena dela izvršil pravočasno, strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, ob
sodelovanju z naročniki,
- naročnikom kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njihova
navodila o posameznih vprašanjih,
- dajal pojasnila projektne dokumentacije med njeno izdelavo in v fazi izvedbe javnega
naročila za izbiro izvajalca gradbenih del, kakor tudi pojasnila v zvezi z ostalimi pogodbenimi
deli,
- naročnike sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,
- za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn,
priskrbel soglasje naročnikov.
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Podizvajalci
8. člen
Projektant bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Poleg projektanta sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):
Podizvajalec:
Naslov podizvajalca:
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:
Del javnega naročila, ki bo oddan v
podizvajanje:
Neposredna plačila:
DA
NE
Podizvajalec:
Naslov podizvajalca:
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:
Del javnega naročila, ki bo oddan v
podizvajanje:
Neposredna plačila:
DA

NE

Podizvajalec:
Naslov podizvajalca:
Davčna št.:
Matična št.:
TRR:
Del javnega naročila, ki bo oddan v
podizvajanje:
Neposredna plačila:
DA

NE
9. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah podatkov o
podizvajalcih, danih v svoji ponudbi (drugi odstavek 94. člena ZJN-3) in mu poslati informacije o
novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih
podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju
skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti vse podatke in dokumente, ki jih je naročnik za
podizvajalce zahteval v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, 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, in sicer v
desetih dneh od prejema predloga.
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10. člen
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
11. člen
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 tej pogodbi,
naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega
odstavka 112. člena ZJN-3.
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.
12. člen
/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi
so obvezna, če je podizvajalec to zahteval v ponudbi oziroma tekom izvajanja pogodbe (v primeru
vključitve novih podizvajalcev tekom izvajanja del). Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi
potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni
pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki
so opravljali storitve po neposredni pogodbi.
/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60
(šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega
naročila.
Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in
podizvajalcev prevzame izvajalec sam.
Naročnik ni dolžan razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in
zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu
jih nalaga ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s 7. odstavkom 94. člena ZJN-3.
Avtorske pravice
13. člen
Projektant se s to pogodbo zavezuje in pod svojo odškodninsko odgovornostjo 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 projektanta prenesli vse materialne avtorske
pravice na navedenih delih v obsegu, kot ga določa 22. člen Zakona o avtorski 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), ter objave na spletnih straneh, elektronskih in
drugih medijih, brez časovnih in brez teritorialnih omejitev. Prenos je ekskluziven. Navedene
materialne avtorske pravice so avtorji prenesli neomejeno in jih projektant izvršuje brez
vnaprejšnjega soglasja posameznega avtorja. Poleg tega so avtorji projektantu podelili pravico, da
prenese vse navedene materialne avtorske pravice na naročnike in naročniki lahko z njimi prosto
razpolagajo.
S to pogodbo projektant na naročnike prenese materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega
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prikazovanja ter objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve,
brez teritorialne omejitve, pri čemer je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s
to pogodbo projektant prenaša na naročnike neomejeno in jih lahko naročniki izvršujejo in z njimi
prosto razpolagajo brez vnaprejšnjega soglasja avtorja in projektanta. Poleg tega projektant jamči, da
materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega.
Projektna dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, z izročitvijo naročnikom postane last
naročnikov.
Projektant je dolžan hraniti izvod kompletne izdelane projektne dokumentacije v svojem arhivu
skladno z veljavno zakonodajo. Na pisni poziv kateregakoli naročnika je projektant na naročnikove
stroške dolžan izdelati kopijo izdelane dokumentacije in jo izročiti temu naročniku.
Rok dokončanja del
14. člen
Projektant se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe in izdelal
projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, v roku 240 dni od sklenitve pogodbe.
Vrsta del
IZP in vložitev zahteve za pridobitev projektnih
in drugih pogojev
PZI

Rok izvedbe
60 (šestdeset) koledarskih dni po začetku
veljavnosti pogodbe
240 (dvestoštirideset) koledarskih dni po
začetku veljavnosti pogodbe.

Naročniki bodo po predani projektni dokumentaciji zagotovili izvedbo recenzije v 45 dneh.
Projektant je dolžan v roku 30 dni po opravljeni recenzijski obravnavi predati končno verzijo
projektne dokumentacije z upoštevanimi pripombami recenzenta. Če pripomb na predano
dokumentacijo ni, je dolžan projektant v roku 15 dni od obvestila, da je izdano pozitivno potrdilo o
opravljeni recenziji, predati ustrezno število izvodov dokumentacije skladno z določili te pogodbe.
Kot dokončanje del šteje s strani naročnikov izdano potrdilo o opravljeni recenziji ter predaja
končnega števila izvodov.
Če projektant zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem
dolžan takoj pisno obvestiti naročnike in jih zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se
dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi. Naročniki lahko podaljšajo rok izvedbe
del, če projektant dokaže, da zamuda ni nastala iz razlogov na njegovi strani.
Spremembe projektne dokumentacije
15. člen
V primeru, da se mora del že izdelane projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, iz
kakršnihkoli razlogov spremeniti, morajo naročniki in projektant ugotoviti razloge za spremembo,
izvršiti poračun opravljenega dela ter sporazumno določiti tudi vse ostale pogoje za nadaljevanje
naloge, kot so novi roki za izvedbo del, cena, način plačila in ostale obveznosti.
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Zavarovanje odgovornosti
16. člen
Projektant je odgovoren za škodo, ki nastane naročnikom in tretjim osebam in izvira iz njegovega
dela in njegovih pogodbenih obveznosti.
Projektant naročnikom jamči, da ima svojo projektantsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi
utegnila nastati naročnikom in tretjim v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti za zavarovalna kritja
in najmanj v višini, določeni z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Naročnikom mora
predložiti ustrezno dokazilo o zavarovanju (polico) in potrdilo o plačilu zavarovalne premije v roku 8
dni od sklenitve te pogodbe.
Pogodbena kazen
17. člen
Za vsak dan zamude dokončanja prevzetih del po tej pogodbi bo projektant plačal naročnikom
pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del, vendar največ 10% (deset
odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV. Pogodbena kazen se obračuna za zamudo vsakega
roka, določenega s to pogodbo.
Pogodbena kazen se obračuna ob plačilu računa, pri čemer jo imajo naročniki skladno s svojim
deležem iz 5. člena pravico zaračunati ne glede na to, ali so si to pravico pridržali ob prevzemu
dokumentacije ali ne.
V primeru, da recenzijska komisija tudi po vnesenih popravkih glede na prvotno mnenje izda
negativno mnenje, se šteje, da projektant pogodbene obveznosti ni izpolnil in ni upravičen do
nikakršnega plačila. Poleg tega je projektant dolžan plačati naročnikom pogodbeno kazen v višini 10
% od vrednosti pogodbenih del z DDV.
Naročniki in projektant so soglasni, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
škode naročnikom. Povračilo tako nastale škode bodo naročniki uveljavljali po splošnih načelih
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
18. člen
Projektant se zavezuje izročiti naročnikom v 15 (petnajstih) dneh po sklenitvi te pogodbe, kot pogoj
za veljavnost te pogodbe, brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo ali zavarovanje pri
zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov)
cene pogodbenih del z DDV, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, to je …………. EUR, ki ga bo
naročnik unovčil v primeru, če projektant svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni
kakovosti ali dogovorjeni količini ali v dogovorjenih rokih. S to garancijo se projektant zavezuje, da bo
svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku. Finančno
zavarovanje mora veljati še 12 mesecev po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.
Če se med izvajanjem te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali kakovost ali količina,
mora projektant predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za
njegovo veljavnost, novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega v skladu s spremembo
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pogodbenega roka za izvajanje storitev, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino
garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednostjo.
Pooblaščeni predstavniki in vodja projekta
19. člen
Pooblaščeni predstavniki naročnikov so:
Občina Kamnik - Barbara Strajnar
Mestna občina Ljubljana – Matic Sopotnik
Občina Mengeš – Bogo Ropotar
Občina Trzin - Ana Movrin
Projektant je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku Občini Kamnik.
Vodja projekta s strani izvajalca je ………………………..
Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svojega pooblaščenega predstavnika s pisnim obvestilom
drugim pogodbenim strankam praviloma v roku 3 (treh) dni od zamenjave pooblaščenega
predstavnika. Zamenjavo vodje projekta stranke uredijo z dodatkom k tej pogodbi.
Odstop od pogodbe
20. člen
Naročniki lahko odstopijo od pogodbe brez obveznosti do projektanta v primeru:
- če projektant ne začne z izvajanjem storitev v roku, določenem s to pogodbo niti v
naknadnem roku, ki mu ga določijo naročniki,
- če projektant ne upošteva projektne naloge ali navodil naročnikov in to kljub naročnikovemu
opozorilu ne popravi,
- če ravna v nasprotju s stroko ali predpisi,
- če ne upošteva ekonomskega interesa naročnikov in tega kljub opozorilu ne popravi,
- če drugače huje krši obveznosti iz te pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe je projektant dolžan povrniti naročnikom vse stroške povezane z
izborom novega projektanta, kot tudi škodo, ki nastane naročnikom zaradi zamude.
Naročniki lahko odstopijo od pogodbe tudi v primeru, če se po izdelavi IZP ugotovi, da ne bo mogoče
doseči dogovora z lastniki zemljišč. V tem primeru je projektant upravičen do plačila že izvedenih del.
Varstvo podatkov
21. člen
Projektant ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se
seznani pri izvajanju del, ki so predmet te pogodbe, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu
osebnih podatkov oziroma podatkov, za katere je očitno, da bi naročnikom nastala občutna škoda,
če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
Naročniki se zavežejo varovati podatke, ki jih pridobi od projektanta, v zadevah, ki so predmet te
pogodbe kot poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost s pisnim
sklepom projektanta, oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda projektantu,
če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
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Protikorupcijska klavzula
22. člen
V primeru, da je pri izboru projektanta po tej pogodbi, pri sklenitvi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v
imenu ali na račun projektanta, predstavniku, zastopniku ali posredniku kateregakoli od naročnikov,
javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju kateregakoli od naročnikov, 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 kateremukoli od naročnikov povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku kateregakoli od naročnikov, javnemu
uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju kateregakoli od naročnikov, projektantu ali njegovemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročniki bodo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, pričeli z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Prepoved prenosa terjatev
23. člen
Pogodbene stranke se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorijo, da
projektant ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnikov, ki jih bo
pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved
prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z
odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.
Pogodbene stranke se dogovorijo, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega
člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbene
stranke dogovorijo, da se šteje, da terjatev projektanta do naročnikov nastane takrat, ko je
projektant pogodbena dela opravil in izročil naročnikom v skladu s to pogodbo in jih naročnikom
obračunal z izstavitvijo računa ter so naročniki račun potrdili.
V primeru, da bi projektant kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka
tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnikov na drugega, lahko naročniki s
pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje projektantu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega
roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.
V primeru, da bi projektant kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka
tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnikov na drugega, je dolžan naročniku
plačati tudi pogodbeno kazen v znesku 10 % (desetih odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, t.j.
EUR. Naročniki imajo pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali so uveljavil pravico
do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročniki imajo pravico zahtevati
pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki jim je nastala, in celo če jim ni nastala nobena škoda.
V primeru, da bi projektant kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka
tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnikov na drugega, je dolžan
naročnikom v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena povrniti vso škodo, ki je naročnikom nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa
terjatev s strani. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih morali naročniki plačati
kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove
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obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih morali naročniki
plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki bi jih morali naročniki plačati kateremukoli subjektu. Projektant soglaša s
tem, da naročniki niso odgovorni za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v
primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani projektanta, zato se izrecno obvezuje, da
bo povrnil naročnikom škodo, ki jim bo nastala v posledici naročnikovih nepravilnih izpolnitev, ter se
odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnikov. Če bi bila škoda, ki je
naročnikom nastala, večja od pogodbene kazni, imajo naročniki pravico zahtevati razliko do popolne
odškodnine.
Razvezni pogoj
24. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliščin:
-

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami
izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še
najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v
skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum
razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno
naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se
šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
Spremembe pogodbe
25. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
Reševanje sporov
26. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo
mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.
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Končne določbe
27. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in začne veljati z dnem predložitve
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je finančno
zavarovanje predloženo v skladu z določili iz te pogodbe ter razpisne dokumentacije.
28. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme projektant 1 (en)
izvod in vsak naročnik po 1 (en) izvod.
NAROČNIKI:
Občina Kamnik

Občina Mengeš

Matej Slapar
ŽUPAN

Franc Jerič
ŽUPAN

Datum: _____________________

Datum: _____________________

Podpis: _____________________

Podpis: _____________________

Mestna občina Ljubljana

Občina Trzin

Zoran Jankovič
ŽUPAN

Peter Ložar
ŽUPAN

Datum: _____________________

Datum: _____________________

Podpis: _____________________

Podpis: _____________________

PROJEKTANT:
___________________________
Datum: _____________________

Podpis: _____________________
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