
 
 
 
   

POGODBA ŠT. .................  
za izvedbo sanacije šestih javnih zaklonišč in pridobitev potrdil o primernosti 

 

 
I. POGODBENI STRANKI 

 
 

NAROČNIK: Mestna občina Maribor, Ulica heroja. Staneta 1, Maribor, ki jo zastopa 

župan Aleksander Saša ARSENOVIČ (v nadaljevanju naročnik) 

Matična številka naročnika: 5883369 

Davčna številka naročnika: SI12709590 

Proračunska postavka naročnika: 152112 

 

in 

 

IZVAJALEC: ………………………………………………………….., ki ga zastopa direktor 

………………….. (v nadaljevanju izvajalec) 

Matična številka izvajalca: ..…………… 

Davčna številka izvajalca: ………………. 

Št. TRR izvajalca: ……………….. 

 
 

II. UVODNA DOLOČILA: 

 
1. člen 

 

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku zbiranja ponudb skladno z Navodili 

za oddajo javnih naročil št. 4300-1/2021-1, z dne 07.05.2021. 

 

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo vzdrževalna in druga dela  za 

»Izvedbo sanacije šestih javnih zaklonišč in pridobitev potrdil o primernosti«, na naslovih 

Smetanova ulica (parc. Št. 1208/0, k.o. 658 Koroška vrata), Kardeljeva cesta, Hlebova ulica (par. št. 

69/0  70/0, k.o. 659 Tabor), Cesta XIV. divizije 30 (parc. št. 1212/1, k.o. 681 Pobrežje), Prvomajska 

ulica 30 (parc. št. 368/1, k.o. 680 Tezno), Cesta proletarskih brigad (parc. št. 36/1, k.o. 678 Spodnje 

Radvanje), vključno s pridobitvijo potrdil o primernosti. 

 

Podrobnejši opis predmeta pogodbe je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 

(v nadaljevanju razpisni dokumentaciji), popisu del in ponudbeni dokumentaciji izvajalca. 

 

Izvajalec bo dela po pogodbi opravil skladno s ponudbo št. …………… z dne …………., ki je 

sestavni del te pogodbe. 

 

III. VREDNOST DEL 
 

2. člen 
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Vrednost pogodbenih del za izvedbo del, določenih v 1. členu te pogodbe, znaša: 

 

 
Vrednost brez DDV:   …………. EUR  

DDV 22 %:  …………. EUR  

SKUPAJ:  …………. EUR  

 

(z besedo: …………………………………………….. in 00/100 eurov) 

 

Naročnik zagotavlja sredstva za izvedbo pogodbenih del v proračunu Mestne občine Maribor, na 

proračunski postavki 164010,  NRP OB070-06-0066.  

 

V skupnem znesku je izražena cena fiksna in nespremenljiva in zajema tudi vsa morebitna 

nepredvidena dela, ki so potrebna za realizacijo pogodbenih obveznosti. Izvajalec do morebitnih 

podražitev ni upravičen. 

 

Izvajalec se je v fazi oddajanja ponudbe seznanil s stanjem na lokaciji ter se šteje, da je v ceni za 

izgradnjo vseh pogodbenih del zajel vse stroške in aktivnosti izhajajoč iz te pogodbe. 

 

 
IV. VRSTA IN OBSEG DEL 

 
3. člen 

 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec opravil vsa pogodbeno prevzeta dela skladno 

s: 

• končno ponudbo št. ………….. z dne ……….. (v nadaljevanju: končna ponudba); 

• popisom del; 

• specifikacijo naročila; 

 
V obseg pogodbenih del, kakor izhajajo iz dokumentacije navedene v 1. odstavku 3. člena te 
pogodbe, spada: 
 

• izvedba vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z opremo; 

• dobava in vgraditev potrebnega materiala in opreme zahtevane kvalitete, ki ima certifikate o 
skladnosti proizvoda ali certifikate o proizvodnji in CE prilogo (v kolikor gre za potrjevanje 
na podlagi harmoniziranega standarda) oz. ki je skladen z evropskimi ali slovenskimi 
tehničnimi soglasji, ki jih mora izvajalec dostaviti naročniku in strokovnemu nadzoru pred 
vgradnjo; 

• vsi transporti do mesta vgradnje; 

• potrebna zaščitna oprema in ostali zaščitni ukrepi vključno z vsemi potrebnimi elaborati, 
zlasti elaboratom varstva pri delu; 

• vsa pripravljalna in zaključna dela;  

• zaščita objektov, prostorov in ostale lastnine naročnika pred vsakršnimi poškodbami; 

• predpisane ali s strani naročnika zahtevane preizkušnje kvalitete materiala in opreme; 

• izdaja tehničnih navodil za obratovanje in vzdrževanje, garancijskih listov in seznamov 
pooblaščenih servisov; 

• zagon in poizkusno obratovanje naprav s potrebnimi surovinami in energijo; 

• čiščenje delovišč; 

• ukinitev delovišč po zaključku pogodbenih del – umik delavcev, čiščenje delovišč ter 
odstranitev preostalega materiala, opreme in delovnih sredstev ter odvoz odpadkov, 
vključno z dostavo vseh potrdil o ravnanju z odpadki; 

• odprava vseh pomanjkljivosti v materialu in izvedbi, ki bi jih grajal upravni organ ali 
naročnik; 
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• izdelava vse dokumentacije, ki je potrebna za uspešno dokončanje pogodbenih del, navodil 
za obratovanje in vzdrževanje objektov ter dokazila o zanesljivosti objektov, 

• odprava vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu; 

• predaja objektov v uporabo; vsa pripravljalna, pomožna, spremljajoča in transportna dela, 
uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, priprav in naprav; 

• stroške morebitnih potrebnih začasnih prevezav in začasnih rešitev za nemoteno delovanje 
obstoječih energetskih, kanalizacijskih in drugih sistemov vključno s stroški upravljavcev 
vodov in naprav; 

• stroški zaščite objekta, prostorov v objektu in opreme naročnika v času izvajanja 
sanacijskih del 

• stroški zaščite ljudi in lastnine na vplivnem območju delovišča; 

• vsi stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do delovišč (izdelava vseh potrebnih 
začasnih prehodov, zaščite ljudi in premoženja);  

• vsi stroške transporta, 

• vsi stroški ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov in pri 
deponiranju gradbenih odpadkov upoštevati zlasti določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih Ur. l. RS, št. 34/2008, 44/22 – ZVO2  in ostalo zakonodajo, ki 
opredeljuje ravnanje z odpadki, 

• čiščenje objektov in  terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, 

• po končanih delih je dolžan vzpostaviti uporabljeno dele objektov v prvotno stanje in 
odpraviti vse poškodbe nastale zaradi izvajanja del na napravah in invetarju v objektu, 

• strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve 
potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled in pridobitev potrdila o 
primernosti vseh sedmih zaklonišč; 

• druga dela, predvidena s popisom del. 
 
Pogodbena dela zajemajo vsa dela, ki jih je treba opraviti za pridobitev potrdil o primernosti vseh 
šestih javnih zaklonišč ne glede na to, ali so vsa za to potrebna dela v ponudbenem predračunu 
izrecno navedena. 
 
Vsa navedena dela so zajeta v pogodbeni ceni in jih izvajalec ni upravičen zaračunavati posebej. 

 
 

V. ROKI ZA IZVEDBO VZDRŽEVALNIH DEL IN PRIDOBITEV POTRDIL O PRIMERNOSTI 

 
4. člen 
 

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem del pričeti takoj po obojestranskem podpisu pogodbe.  

 

Rok dokončanja vseh del po pogodbi je 45 (petinštirideset) dni od obojestranskega podpisa 

pogodbe.  

 

Rok dokončanja del predstavlja čas, v katerem so vključene  in morajo biti izpolnjene naslednje 

aktivnosti: uspešno opravljen kvalitetni ogled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti na kvalitetnem 

pregledu in pridobitev potrdil o primernosti. 

 

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša izključno v primerih, ki niso posledica ravnanja 

izvajalca. 

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del( tj. bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih 

organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom naročnika) in bi takšna prekinitev trajala  

do 30 dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da pogodbeni izvajalec  (in njegovi podizvajalci) ne bo 

imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov in ne bo imel pravice do povračila kakršnekoli 

škode zaradi takšne prekinitve (tj. bodisi iz naslova izgubljenega dobička bodisi kakšnega drugega 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200834&stevilka=1360
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naslova). Izvajalec bo imel na voljo le zahtevati podaljšanje roka izvedbe del za čas prekinitve. 

 

Izvajalec mora v 7-ih (sedmih) dneh od prejema podpisane pogodbe, naročniku predložiti detajlni 

terminski plan za izvedbo s to pogodbo opredeljenih del. Pri izdelavi terminskega plana mora 

izvajalec upoštevati, da bo moral  sanacijska dela usklajevati z drugimi uporabniki zaklonišč. 

 

 
VI.PREVZEMI IZVEDENIH DEL, KAKOVOSTNI PREGLED IN KONČNA PRIMOPREDAJA 

 
5. člen 
 

 

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika obvestiti, da so dela končana in mu skupaj z 

obvestilom predložiti vseh šest pridobljenih potrdil o primernosti ter drugo dokumentacijo v 

slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste,…). 

 

Po prejemu vse potrebne dokumentacije in pisnega obvestila, da so dela končana, predstavniki 

pogodbenih strank (v nadaljnjem besedilu: Komisija),  v roku 10 dni izvedejo kakovostni in 

kvantitativni pregled.   

 

Po opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše zapisnik o dokončanju 

del. V primeru neuspešno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec 

dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z zapisnikom, v roku, ki mu ga določi 

naročnik. 

 

Če izvajalec ne odpravi v sporazumno dogovorjenem roku pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri 

kvalitetnem pregledu, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na stroške 

izvajalca iz te pogodbe.  

 

Izvajalec je dolžan po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu izdelati vso 

potrebno dokumentacijo. 

 

Primopredaja z reklamacijskim zapisnikom oziroma seznamom nedokončanih, neizvedenih ali 

nekvalitetnih del, ni uspešna. Morebitni primopredajni zapisnik s pripombami je lahko le vodilo in 

pomoč izvajalcu pri čim hitrejši popolni izpolnitvi pogodbene obveznosti. Vsi stroški delovišč do 

primopredaje objekta bremenijo izvajalca. V primeru, da se ob izvedbi končne primopredaje 

ugotovijo morebitne nebistvene pomanjkljivosti, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da le-te ne 

zadržijo uspešne izvršitve primopredaje ter določita razumen rok za odpravo le-teh. 

 

Končna primopredaja je uspešna, ko se z zapisnikom o končni primopredaji ugotovi, da naročnik 

nima na izvedena dela in predloženo dokumentacijo po vsebini in po obsegu, nobenih pripomb. 

 
 

VII. PLAČILO IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL 

 
6. člen 

 

Končni račun bo izvajalec izstavil po podpisu prevzemnega zapisnika in predložitvi pridobljenih 

potrdil o primernosti ter garancije za odpravo napak v garancijskem roku. 
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V primeru zamude pri plačilu končnega obračuna je naročnik dolžan izvajalcu in/ali podizvajalcu 

plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude. 

 

 

Naročnik je dolžan račun pregledati, ga po potrebi korigirati in najkasneje v roku osem dni po 

datumu prejema sporočiti morebitne pripombe oz. popravke ali v nespornem znesku potrditi. V 

primeru, da naročnik v roku iz prejšnjega stavka ne sporoči svojih pripomb in popravkov ali računa 

ne potrdi, se z iztekom navedenega roka šteje račun za potrjen. 

 
 
Naročnik bo izvajalcu poravnal pogodbene obveznosti 30. (trideseti) dan od prejema pravilno 

izstavljenega e-računa. Naročnik bo potrjen e-račune izvajalca plačal na transakcijski račun 

izvajalca številka ………………………, odprt pri ………………………….. 
 
 

VIII. POGODBENA KAZEN 

7. člen 
 

Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo naročnik zaračunal izvajalcu pogodbeno 

kazen v višini 2‰ (dva promila) od celotne vrednosti pogodbenih del (vključno z DDV) za vsak 

koledarski dan prekoračitve roka, vendar največ 5% od vrednosti pogodbenih del. 

 
Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v 

roku 30 dni od dneva izstavitve računa. 

 

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik 

pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali 

nestrokovno izvedenih pogodbenih del. 

 
  Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih      

  obveznosti. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu del. 

Za poplačilo nastale škode lahko naročnik od izvajalca zahteva plačilo razlike do popolne 

odškodnine v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo. 

 
 

IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA 

 
8. člen 

 

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje: 

 

• da bo izvajalcu dal na razpolago dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolagata in so 

za prevzeti obseg del potrebne; 

• da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno, v skladu z 

določili te pogodbe in v obojestransko zadovoljstvo; 

• da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in 

plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih; 

• uredil plačilne obveze, izhajajoče iz te pogodbe; 
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Naročnik se obvezuje izvajalcu del zagotoviti električno energijo potrebno za izvajanje pogodbenih 

del. Stroški porabe in s temi storitvami povezana pripravljalna in zaključna dela ter material gredo v 

breme izvajalca. 

 

9. člen 

 

Izvajalec se obvezuje: 

 

• da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, 
veljavnimi predpisi in pravili stroke (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, 
tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter tehničnimi zahtevami javnega razpisa, v 
katerem je bil izbran in, da ne bo ovir za izvedbo kvalitetnega pregleda in prevzema del. V 
kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da element, ki je bil ponujen, ne ustreza tehničnim 
zahtevam iz javnega razpisa, se izvajalec zavezuje element zamenjati s takim, ki tehničnim 
zahtevam ustreza, brez dodatnih finančnih zahtev nasproti naročniku in brez zahtevkov za 
podaljšanje roka izvedbe del; 

• da bo upošteval vse značilnosti delovišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in 
pomožnih prostorov in tudi vse morebitne s tem povezane težavne okoliščine; 

• da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva 
in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov. Za morebitne 
opustitve zgornjih ukrepov prevzame izvajalec popolno odgovornost; 

• da bo za predpisane vgrajene materiale in za izvedena dela predložil naročniku pred 
vgradnjo ustrezne certifikate (dokumenti morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, v 
nasprotnem primeru mora za predložene certifikate priložiti tudi slovenski prevod, sicer jih 
naročnik ne bo upošteval), garancijske liste in opravil predpisane preizkuse; 

• da bo na zahtevo naročnika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne 
preiskave. Stroške takih preiskav bo plačal izvajalec, če bo dokazan sum o neustreznosti 
materiala ali izvedenih del, sicer pa naročnik; 

• v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, 
na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, 
pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. 
Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na 
delovišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh 
omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih 
odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov 
izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki; 

• da bo na svoje stroške zavaroval delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v 
gradbeništvu; 

• da bo opravil čiščenje objekta in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta, 
vključno z odvozom odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih; 

• v celoti prevzema odgovornost za vso, pri izvajanju in vzdrževanju del na objektu, 
eventualno nastalo materialno in nematerialno škodo iz naslova nesreč pri delu njegovih 
delavcev ali delavcev njegovih podizvajalcev, katere plačilo bi od naročnika ali njegove 
zavarovalnice zahtevali navedeni delavci, ZZZS, ZPIZ, ostale tretje osebe in druge osebe 
na objektu, ker je odgovornost naročnika za vso škodo nastalo v teh primerih izrecno 
izključena, razen za škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti 
naročnika; 

• jamči naročniku, da zaradi kakršnihkoli zahtevkov drugih ali tretjih oseb, ki bi izvirali iz 
izvajalčeve sfere, ne bo utrpel nobene škode ali stroškov in nobenega sodnega postopka 
ter se zavezuje povrniti naročniku vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz tega naslova nastali; 

• bo ves čas trajanja te pogodbe zagotovil, da izpolnjuje pogoje za izvedbo naročila, ki so bili 
zahtevani v razpisni dokumentaciji; 

• da bo zagotovil sodelovanje z naročnikom ves čas izvajanja del; 
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• da sproti izdelal slikovno dokumentacijo za vse faze izvedbe instalacijskih del (elektro in 
strojne instalacije), ki bodo v kasnejši fazi zakrite s finalnimi obrtniškimi deli. Enako velja za 
slikovno dokumentiranje vseh faz izvedbe  sanacijskih del. Slikovni material mora po 
končanih delih predati naročniku v elektronski obliki in na USB ključku. 

• izvršiti dela in dobaviti opremo kvalitetno, v skladu s pogodbeno dokumentacijo, jih končati 
v pogodbenem roku; 

• izročiti naročniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in proizvodih; 

• voditi knjigo obračunskih izmer ažurno, za ves čas izvajanja del, v skladu s pogodbo in po 
navodilih naročnika; 

• v primeru, da bo na delovišču več (pod)izvajalcev, skleniti s temi (pod)izvajalci pisni 
dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na 
delovišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev; 

• izvršiti dela po načrtih, ki jih je potrdil naročnik;  

• da bo pogodbena dela izvajal skladno z načrti, zakoni, pravili stroke, normativi in ostalo 
tehnično dokumentacijo, ki velja v Republiki Sloveniji; 

• da bo prevzeta dela izvajal, tako  da  bo čim manj oteženo delo uporabnikov v morebitnih 
drugih prostorih v objektih, oz. da bo dela, ki povzročajo prekomerni hrup izvajal izven 
delovnega procesa uporabnikov .  

 

 

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru 
ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa,  je 
izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo določil naročnik. 

Izvajalec ne sme spreminjati specifikacije oz. popisov del iz pogodbenega predračuna in s tem 
izvedbe del brez predhodne pisne odobritve s strani pogodbenega predstavnika naročnika. 
Eventualne spremembe pogodbenih del glede na popis del sme izvajalec izvršiti le na podlagi 
predhodnega pisnega soglasja projektanta in naročnika. 

 
 

X. PODIZVAJALCI 
 

10. člen 

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s 

podizvajalci in jih naročniku skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvajalec, 

predložiti v potrditev. 

 

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci: 

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

(naziv, polni naslov) 

številka: SI………….………, TRR: …………….………………….. 

Za izvajalca bo posamezni podizvajalec opravil naslednja dela: 

-     ……………………….…………………………. v vrednosti....................... EUR z DDV. 

(predmet, količina, kraj in rok izvedbe) 

 
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci: 

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

(naziv, polni naslov) 

številka: SI………….………, TRR: …………….………………….. 

Za izvajalca bo posamezni podizvajalec opravil naslednja dela: 

-     ……………………….…………………………. v vrednosti....................... EUR z DDV. 

(predmet, količina, kraj in rok izvedbe) 
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Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi 
v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega 
soglasja naročnika.  

 

Naročnik mora o izvajalčevem predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10) dneh od 
prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k 
tej pogodbi. 
 

 

 

XI. ODGOVORNOST IZVAJALCA IN GARANCIJE 
 

11. člen 

 
(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku) 

 

Splošni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 5 let po končani primopredaji predmeta 

pogodbe, splošni garancijski rok za odpravo napak na vitalnih delih objektov je 10 let po končni 

predaji objektov.  

 

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajst) dni po uspešno izvedeni primopredaji 

objekta predložil naročniku bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v obdobju garancijskih 

rokov za vse objekte v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Unovčljivost bianco menice mora biti 

brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv brez protesta. Trajanje finančnega zavarovanja 

mora biti še 30 (trideset) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok 

podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi trajane garancije.  

 

V kolikor izvajalec v predpisanem roku ne predloži instrumenta garancije za odpravo napak v 

garancijskem roku, se šteje, da primopredaja ni bila izvršena. 

 

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje na osnovi 

izvajalčevih predloženih navodil za obratovanje in vzdrževanje saniranih objektov. Za zamenjane 

dele vgrajene opreme v garancijski dobi, velja nova garancijska doba od dneva zamenjave. 

 

V času garancijskega roka je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse 

pomanjkljivosti in napake na materialu in opremi, ki so predmet te pogodbe in ki so posledica 

nestrokovne izvedbe, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ter nestrokovne vgradnje le-

te. 

 

12. člen 

      (Zamenjani deli v garancijski dobi) 

 

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za 

material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali 

nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.  
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13. člen 

      (Skrite napake) 

 

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektih pokažejo skrite napake, ki jih pri prevzemu 

ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanje pod pogojem, da o njih obvesti izvajalca 

najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko so bile odkrite. 

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča 

namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca 

odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, 

ki jo je zaradi takih napak utrpel. 

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni 

dokumentaciji. 

 

 
 

XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

 
14. člen 

 
Naročnik za svojega pooblaščenega predstavnika in skrbnika pogodbe določa Urban-a Dogšo ki 

je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te 

pogodbe. 

 
Izvajalec za svojega pooblaščenega predstavnika in skrbnika pogodbe določa ………………..., ki 

je pooblaščen/a, da kot vodja projekta zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo 

izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe. 

 
 

XIII. OSTALA DOLOČILA 

 
15. člen 

 
Če pride do nejasnosti pri tolmačenju pogodbenih določil, se uporabijo razlagalna pravila 
določena v Obligacijskem zakoniku. Pri razlagi posameznih določil pa pogodbeni stranki lahko 
uporabita tudi zapisnike med naročnikom in izvajalcem. 

 
V primeru, da si določila pogodb in zapisnikov nasprotujejo, velja določilo pogodbe in nato sklepi 
zapisnikov, podpisani v času trajanja pogodbe. 

 
16. člen  

 
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru: 

− če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih 

obveznosti (postane insolventen); 

− če izvajalec po svoji krivdi v roku 10 dni od veljavnosti pogodbe ne prične z deli; 

− če izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz je ne more vzpostaviti niti v 

naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. 

 
V zgoraj navedenih primerih lahko naročnik to pogodbo razdre brez odpovednega roka. V tem 

primeru je izvajalec dolžan naročniku plačati vso škodo, ki naročniku nastane zaradi odstopa od 

pogodbe. 
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17. člen 

 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno 

korist za: 

− pridobitev posla ali 

− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 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 nična. 
 

18. člen 

 
Vse spremembe ali dopolnitve te pogodbe so možne le z dodatki v obliki aneksa k tej pogodbi. 

 
19. člen 

 
Pogodbene stranke bodo morebitna nesoglasja in spore reševale sporazumno. V primeru, da 

spora stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo stvarno pristojno sodišče v 

Mariboru. 

 
 

20. člen 

 
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišejo pooblaščeni zastopniki pogodbenih strank.  

 

Pogodba je napisana v treh izvodih, od katerih prejme dva izvoda naročnik, izvajalec pa en izvod 

pogodbe. 

 
Priloge in sestavni del te pogodbe so: 

- popis del, 

- ponudba izvajalca št. ……. z dne …… in končna ponudba z dne ………. 

- specifikacija naročila 
 
 
 

                                                                                                                 Številka: 4102-926/2022-2 

*4102-926/2022-2* 
 

  

  , dne    Maribor, dne    

 
IZVAJALEC: 

……………….. 

Direktor 
………………… 

 
NAROČNIK: 

Mestna občina Maribor 

Župan 
Aleksander Saša ARSENOVIČ 

 
 


