
   

 

Stran 1 od 21 

 

Pogodba št. 

 

za RTP 110/20 kV Izola – Izgradnja 110 kV GIS stikališča 

(izvedba na ključ) 

 

ki jo skleneta 

 

ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., 

Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,  

matična številka: 5229839000 

ID številka za DDV: SI37102656  

IBAN: SI56 04750 0000 510 950 ponudnik plačilnih storitev Nova KBM, d. d. 

ki ga zastopa predsednik uprave Uroš Blažica  

(v nadaljevanju naročnik) 

 

in  

 

ELES, sistemski operater prenosnega omrežja, d. o. o., 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 

matična številka: 5427223000 

ID številka za DDV: SI20874731 

IBAN:  SI56 0292 4001 7900 956 ponudnik plačilnih storitev NLB, d. d. 

ki ga zastopa direktor družbe mag. Aleksander Mervar 

(v nadaljevanju naročnik) 

V nadaljevanju pogodbe beseda naročnik velja za oba naročnika Elektro Primorska, d.d. in Eles d.o.o.) 

in 

 

Naziv oziroma firma izvajalca 

naslov izvajalca,  

matična številka:------- 

ID številka za DDV: SI------ 

IBAN: SI56------ ponudnik plačilnih storitev ------ 

ki ga/jo zastopa naziv zastopnika ime in priimek zastopnika 

(v nadaljevanju: izvajalec) 
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1. Uvodne ugotovitve 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je odprti postopek oddaje javnega naročila »RTP 110/20 kV Izola – 110 kV GIS stikališče« vodil 
naročnik ELEKTRO PRIMORSKA d.d. v svojem imenu in v imenu naročnika ELES d.o.o.; 

- da je naročnik dne ................. objavil javno naročilo RTP 110/20 kV Izola – 110 kV GIS stikališče,  
št. objave na portalu javnih naročil JN.................... z dne .........................; 

- da je odločitev naročnika postala pravnomočna dne ......................... 

2. Predmet pogodbe 

Predmet pogodbe je dobava opreme in izvedba del v skladu z zahtevami naročnika ter ponudbo 
izvajalca št. ................ z dne ....................... ter je podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga 
za sklenitev pogodbe  

Izvajalec je svojo ponudbo naročniku oddal na podlagi naslednje razpoložljive dokumentacije, ki jo je v 
fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naročnik: 

- dokumente za razpis:  

o Splošne tehnične zahteve in obveznosti št. 4407.6X01 

o Gradbena in obrtniška dela št. 4407.6G01, 

o Elektro gradbene inštalacije št. 4407.6E01, 

o Strojne gradbene inštalacije št. 4407.6S01, 

o Sekundarni sistemi št. 4407.6E02, 

o GIS stikališče 110 kV št. 4407.6E03 

o Lastna raba št. 4407.6E04 

o Elektromontažna dela št. 4407.6E05 

o TK oprema št. 4407.6T01 

o Energetska transformatorja 110/20 kV 31,5 MVA št. IZ-DZR2020-TR31 

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI): 

o načrt s področja arhitekture št. 4407.7A01, 

o načrt s področja gradbeništva št. 4407.7G01, 4407.7G02, 4407.7G03 

o Načrt s področja elektrotehnike št. 4407.7E01, 

o Načrt s področja strojništva št. 4407.7S01. 

3. Dokumentacija naročnika 

Naročnik potrjuje in jamči, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanašajo na predmet 
pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene ali na izvajalčeve 
pravice in obveznosti po tej pogodbi. 

Naročnik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge dokumentacije, ki 
je bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo je priskrbel naročnik. 
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4. Notifikacijska dolžnost izvajalca 

Izvajalec mora v roku tridesetih dni po uvedbi v delo, oziroma tridesetih dni po prejemu projektne 
dokumentacije za izvedbo gradnje, če ta ni bila v celoti predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naročnika 
opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben 
izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila. 

Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori 
tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena 
pogodbe morebitne pomanjkljivosti, ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec 
naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih dni po tem, ko se jih je zavedel. 

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec 
naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik. 

5. Zamuda pri predaji projektne dokumentacije 

Če izvajalcu del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravočasno, da bi izvajalec 
lahko pričel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno določenih rokih, mora izvajalec 
pisno obvestiti naročnika, da bodo zaradi takšnega ravnanja nastale zamude ali prekinitve pri izvedbi 
del. 

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajočim delom dokumentacije ter z 
opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije. 

Obvestilo mora biti naročniku poslano najkasneje v dvajsetih dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel 
nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz naslednjega odstavka. 

Če pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoče dokončati v 
dogovorjenem roku, je izvajalec upravičen do podaljšanja roka za izvedbo.  

6. Pridobitev dovoljenj in soglasij 

Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora izvajalec pridobiti na lastne stroške, razen če za 
posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni določeno drugače. Če izvajalec tega ne stori, mora 
naročnika zavarovati in obvarovati pred vsakršnimi posledicami, ki bi naročniku lahko nastale zaradi 
tega.  

7. Vrednost pogodbe 

Skupna pogodbena cena je fiksna in nespremenjena celoten čas trajanja pogodbe in znaša: 

- znesek v EUR brez DDV za naročnika Elektro primorska, d.d.: ............................................ 

- znesek v EUR brez DDV za naročnika Eles, d.o.o..: .......................................... 

- skupni znesek pogodbe brez DDV 

- DDV 22%: ............................................ 

- skupni znesek pogodbe v EUR z DDV: ............................................ 

Davek na dodano vrednost se zaračuna po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa. Cene so fiksne 
do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti. Vsebujejo vse stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec z 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Navedena cena je dogovorjena s klavzulo »ključ v roke«. To pomeni, da so v ceno vključena vsa dela, 
ki so potrebna za zgraditev in uporabo objekta iz 2. člena pogodbe (predmet pogodbe), tudi vrednost 
vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa dodatna dela, ki ne spadajo v krog pogodbenih del. 
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8. Sprememba pogodbene cene 

V primernem roku po prejemu naročila za dodatna dela je izvajalec dolžan naročniku poslati ponudbo 
za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe.  

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolžan pristopiti k izvedbi takoj, naročnika pa o razlogih 
in delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za takšna dela s ceno in rokom za izvedbo del, 
takoj ko je to mogoče.  

Pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem uredita ceno za dodatna, oziroma nujna nepredvidena 
dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljšanje pogodbenega roka. 

9. Obračun del in plačilo  

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do petega dne v mesecu, in sicer na 
podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v prejšnjem 
mesecu, vendar ne več od pogodbene vrednosti za postavke, ki so bile izvedene ali dobavljene in 
zmontirane. 

Računi morajo biti izstavljeni vsakemu naročniku posebej za njegov delež. 

ELEKTRO PRIMORSKA 

Izstavljeni računi (situacije) morajo biti specificirani enako kot ponudbeni predračun. Specifikacija 
zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in 
na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani nadzornega organa predstavnikov 
naročnika. 

Vsi računi morajo biti naslovljeni na Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica in poslani 
na elektronski naslov: fakture@elektro-primorska.si. 

Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok trideset dni od dneva pravilno izstavljenega računa. 
Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku osem dni le-tega pregledal, ter izvajalcu 
sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s 
priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim 
datumom. Če zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan 
roka šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik svoji banki izda nalog za plačilo. 

Izvajalec se obvezuje, da bo na račun vpisal evidenčno številko pogodbe, ki je št.: ND2021/XXXXX. 

Če izvajalec predlaga in naročniku likvidnostna situacija omogoča predčasno gotovinsko plačilo, se za 
vsak dan predčasnega plačila obračuna 0,5 ‰ popusta, za katerega izvajalec izda dobropis pred 
dogovorjenim predčasnim plačilom. 

V primeru zamude pri plačilu se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti. 

Račun mora biti izstavljen skladno z veljavno davčno zakonodajo in morebitnimi dodatnimi navedbami 
oz. podatki skladno z zahtevami naročnika. 

ELES 

Specifikacija zaračunanega zneska na izdanih računih oziroma situacijah je obvezni element vsakega 
računa, prikazana mora biti  po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in 
potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Na vsakem izstavljenem računu mora biti 
navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen kot nepravilen. 
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Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči od dneva pravilno izstavljenega računa. V kolikor je dan 
zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik, dela prost dan v Republiki Sloveniji ali dan, ko 
evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji 
delovni dan.  

Računi za naročnika ELES, d.o.o morajo biti naslovljeni na ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 
Ljubljana in poslani na zgornji naslov ali elektronski naslov: e.racuni@eles.si. 

 
V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. 
 

Dobavitelj ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno 
za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika. 

10. Dodatna dela  

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo ter 
dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v 
popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to, ali so 
nujna za dokončanje projekta gradnje ali ne. 

11. Končna situacija 

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna. 

Do izplačila po končni situaciji ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega 
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu z 30. členom pogodbe (Finančna 
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku). 

12. Obveznosti izvajalca 

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred 
oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- vodil gradbeni dnevnik; 

- vodil evidenco vgrajene opreme in izvedenih storitev; 

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in 
zakoni, končnimi predpisi; 

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to 
obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika, in v skladno z dogovorjenim in s strani 
naročnika potrjenim terminskim planom; 

- zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča; 

- upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu; 

- označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika; 

- takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh, pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile 
ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del; 

- naročniku omogočal ustrezen nadzor; 

mailto:e.racuni@eles.si
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- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z 
gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise 
v zvezi z ravnanjem z odpadki; 

- na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne 
sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci; 

- zagotovil obvezno prisotnost vodje del v času izvedbe del, skladno z dogovorom z naročnikom, na 
vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v 
pogodbeno ceno; 

- zagotovil na gradbišču ustrezen prostor za potrebe operativnih in drugih sestankov;  

- zagotovil nemoten dostop do naprav, ki obratujejo, 24 ur na dan, vse dni v tednu. 

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli. 

- Odgovarjal za vso škodo, ki jo med transportom povzroči na vseh mostovih in dovoznih poteh 
zaradi tega projekta. Izvajalec mora takšne poškodbe popraviti na svoje stroške. 

13. Pravica odklonitve del 

Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna 
škoda naročniku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, 
vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti naročnika. 

14. Obveznosti naročnika 

Naročnik se obvezuje, da bo: 

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; 

- pred začetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za 
izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil 
vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; 

- tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem 
del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo 
moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih; 

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime vodje nadzora, 
ki bo nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal kakovost uporabljenega 
materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravičen potrditi ali odobriti nobene 
spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne 
dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako 
spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev vodje projekta; 

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela; 

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno 
dokumentacijo; 

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in 
obseg predmeta pogodbe. 

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog 
zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, 
ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude 
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primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v 
slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo. 

15. Odobritev s strani naročnika 

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne 
more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik 
naročnika za izvajanje te pogodbe iz 38. člena te pogodbe (Predstavniki pogodbenih strank). 

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne 
odobritve vodje projekta je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne 
dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti 
pravilno stanje gradnje. 

16. Splošni roki za izvedbo pogodbe 

Ta pogodba začne veljati, ko so izpolnjeni vsi odložni pogoji, ki so navedeni v 50. členu te pogodbe 
(Datum sklenitve pogodbe) ter ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. 

Rok za zaključek:  

- gradbenih in obrtniških del,  
- elektro gradbenih inštalacij in  
- strojnih gradbenih inštalacij  

je 300 dni od uvedbe v delo,  

vsa ostala dela iz drugih sklopov tega razpisa morajo biti končana v roku 650 dni od uvedbe v delo.  

Rok za uvedbo izvajalca v delo je 30 dni od datuma začetka veljavnosti pogodbe. 

17. Uvedba izvajalca v delo 

Uvedba v delo obsega zlasti: 

- izročitev gradbišča v skladu z določbami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem ne pa 
izključno zagotovitev pravice dostopa na gradbišče izvajalcu; 

- izročitev enega potrjenega izvoda DGD projektne dokumentacije št. 4407.5X01 z dne april 2020; 

- izročitev projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) iz 2. odstavka, 2. člena te pogodbe in 
vse ostale projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki bo na voljo do datuma uvedbe v delo 
izvajalca, 

- izročitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja št. 35105-92/2019/13, datum,  
7. 10. 2020, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor RS; 

- naročnikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izročitev varnostnega načrta; 

- imenovanje vodje nadzora in pooblaščenih inženirjev 

- prijavo gradbišča (Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti – inšpektorat RS za delo,  

- prijavo začetka gradnje pristojnemu inšpektoratu (Ministrstvo za infrastrukturo – inšpektorat za 
energetiko). 

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik. 

V primeru spremembe gradbenega dovoljenja se šteje, da je izvajalec glede z gradbenim dovoljenjem 
spremenjenih del uveden v delo po prejemu pravnomočnega spremenjenega gradbenega dovoljenja. 
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18. Podaljšanje roka za zaključek del 

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih: 

- dogodki, ki so posledica višje sile; 

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika; 

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika; 

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe; 

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - za toliko časa, kot je potrebno, 
da se ta dela izvedejo; 

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, 
nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med 
izvedbo del; 

- če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni; 

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca. 

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z 
obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v 
tridesetih dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral 
zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja 
roka. 

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, najkasneje v tridesetih (30) dneh 
po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka. 

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. 

19. Odškodnina in pogodbene kazni 

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, imata naročnika pravico zahtevati 
za vsak začeti dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,2 % do največ 20 % pogodbene cene. 

Za vmesne roke iz te pogodbe kot tudi za roke, ki jih predstavniki strank dogovorijo na operativnih 
sestankih imata naročnika pravico zahtevati za vsak začeti dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,1 % 
do največ 20 % pogodbene cene. 

Pogodbena kazen za vsak dan, ko vodja del, v času izvajanja del, ne bo prisoten na gradbišču, znaša 
400,00 EUR. 

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca – izpolnitve vseh njegovih obveznosti, ki izhajajo iz te 
pogodbe. Tudi če izvajalec v roku za zaključek vseh pogodbenih del zaključi vsa dela, ni upravičen do 
vračila pogodbene kazni, ki jo je moral plačati za neizpolnitev oz. zamudo vmesnih rokov. 

Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati naročnikoma v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka 
za plačilo kazni oz. se znesek pobota z izstavljenim računom. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve 
instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da izvajalec krije posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi 
kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe največ do višine 
skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude 
malomarnosti izvajalca. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane naročniku na drugih dobrinah in 
ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka in dobička naročnika, 
motnje in povečani stroški proizvodnje in poslovanja naročnika, zahtevki naročnikovih poslovnih 



   

 

Stran 9 od 21 

 

partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov 
ipd.) in se v pogodbi ne upošteva. 

20. Prevzem del (primopredaja) 

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na 
prevzem del. Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je zgrajeni objekt pripravljen za tehnični 
pregled. 

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) 
dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem 
možnem roku, ko je to mogoče. 

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik 
sam razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca. 

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni 
zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom 
stroke; 

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del; 

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo; 

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to; 

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za 
njihovo odpravo; 

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave; 

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne - ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen. 

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša 
na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer: 

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, 

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe, 

- dokazilo o zanesljivosti objekta,  

- projekt za izvedbo s popravki, 

- gradbeni dnevnik, 

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene 
s pogodbo. 

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis 
primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih 
del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V 
takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti 
nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke. 

Po uspešno opravljeni primopredaji in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
garancijskem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo končnega obračuna. 
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21. Razlog za odklonitev prevzema del 

Naročnik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del 
ugotovi, da pogodbena dela niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela treba izvesti ponovno 
ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo. 
Če ima objekt uspešno opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje, naročnik ne sme 
zavrniti primopredaje. 

Morebitne pomanjkljivosti na objektu (očitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati razloga, 
zaradi katerega bi naročnik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen če napake povzročajo, da je 
objekt za naročnika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjšana do te mere, da objekt ne 
ustreza namenu, zaradi katerega je bil zgrajen. 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati 
ali jih ponovno izvesti, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih 
ponovno izvede. 

Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela 
izvede na izvajalčev račun.  

Izvajalec mora odpravo napak in pomanjkljivosti začeti nemudoma. 

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je očitno, da jih 
ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun.  

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak 
in pomanjkljivosti. 

22. Končni obračun 

Pogodbene stranke so sporazumne, da takoj po primopredaji del in predložitvi finančnega zavarovanja 
za odpravo napak v garancijskem roku začnejo z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelajo v 
najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih (60) dneh po primopredaji del. 

Končni obračun vsebuje zlasti: 

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del; 

- znesek, izplačan po situacijah; 

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna; 

- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli 
situacije; 

- morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi; 

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok 
prekoračen; 

- višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode; 

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje. 

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenimi strankami in določi izvršitev 
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunaj sodne 
poravnave med strankami. 
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S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali 
pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim 
obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami. 

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije. 

23. Odgovornost izvajalca za običajne skrite napake 

Če se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob 
običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca 
od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem 
roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko 
naročnik ali zniža plačilo ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, 
pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naročnik od izvajalca 
pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala. 

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec 
odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene ali odstopiti od pogodbe, v 
vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala. 

24. Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe 

Izvajalec odgovarja naročniku oziroma poznejšemu pridobitelju gradbe, če se v roku desetih let od 
primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in naročnik 
izvajalca o napaki obvesti v roku šestih mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. 

25. Garancijski rok 

Garancijski rok za gradbena dela 

Izvajalec za opravljena gradbena dela daje naslednje garancije za dobro opravljena gradbena dela: 

- Za konstrukcijo, streho in fasado: 10 let 

- Za vgrajene izdelke in opremo: eno leto oz. v skladu z garancijo proizvajalca (če je ta daljša od 

1 leta) 

- Za vsa ostala gradbeno obrtniška dela: 3 leta. 

Garancijski rok v vseh primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, začne teči od dneva dokončnega 
prevzema objekta (20. člen) 

Izvajalec se zavezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške takoj oz. v roku 24 ur začel odpravljati 
pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del, ter jih odpraviti najkasneje v roku treh 
dni od pisno podane reklamacije naročnika, oziroma v roku, dogovorjenim z naročnikom, ter soglaša, 
da, če ne bo začel z delom v 24 urah oziroma sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, 
ima naročnik pravico nepravilnosti odpraviti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na 
račun pogodbenega izvajalca. 

V primeru, da se napaka ne more odpraviti v roku 30 dni, se za čas odprave napake podaljša garancija. 

Izvajalec se zavezuje, da bo še eno leto po poteku garancijskega roka brezplačno odpravil skrite napake 
na izvedenih delih. 

Naročnik bo v času garancijske dobe javljal eventualno nastale okvare ali napake na naslov in tel. št. 
_______________________________________________________, tel._____________ 
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Garancija za kakovost izvedenih del – lastna raba 

Garancijski rok je ____ mesecev (najmanj 36 mesecev) od zapisniško potrjenega prevzema. 

Izvajalec jamči, da so dela izvedena v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in a je vgrajena 
oprema in materiali nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali 
njihovo primernost za uporabo, določeno s to pogodbo. 

Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne 
stroške. 

V primeru odprave napake v garancijski dobi se popravljenemu oz zamenjanemu segmentu opreme 
podaljša garancija za celotno garancijsko dobo. 

Izvajalec mora v roku 48 ur po prejemu pisnega obvestila naročnika na objekt poslati svojega 
predstavnika. Izvajalec mora najkasneje v roku 8 dni odpraviti ugotovljene napake. 

Garancija za brezhibno delovanje 110 kV GIS stikališča, skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji 

Garancijska doba je 60 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema vseh pogodbenih del in opreme. 

Izvajalec jamči, da so izvedena dela in dobavljena oprema v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili 
stroke in da nimajo pomanjkljivosti, ki bi omogočale ali zmanjšale njihovo vrednost ali njihovo 
primernost za uporabo, določeno s to pogodbo. 

Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne 
stroške. Servisni odziv je 24 ur od prijave napake (največ 24 ur). 

Naročnik bo v času garancijske dobe javljal eventualno nastale okvare ali napake na naslov in tel. št. 
_______________________________________________________, tel._____________ 

Garancija za brezhibno delovanje sekundarne opreme 

Garancijski rok za dobavljeno opremo je 36 mesecev (najmanj 36 mesecev) od zapisniško potrjenega 
prevzema opreme.  

Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne 
stroške. Servisni odziv je 8 ur od prijave napake (največ 24 ur). Napaka se prijavi pisno ali po elektronski 
pošti. 

izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave napake odpraviti ugotovljene napake. 

V primeru odprave napake v garancijski dobi se popravljenemu oz. zamenjanemu segmentu opreme 
podaljša garancijska za celotno garancijsko dobo. 

Garancija za TK opremo 

Garancijski rok za dobavljeno opremo  je ______ mesecev (najmanj 36 mesecev) od zapisniško 
potrjenega prevzema opreme. 

Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne 
stroške. Servisni odziv je 8 ur od prijave napake (največ 24 ur). Napaka se prijavi pisno ali po elektronski 
pošti. 

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave napake odpraviti ugotovljene napake. 

V primeru odprave napake v garancijski dobi se popravljenemu oz. zamenjanemu segmentu opreme 
podaljša garancija za celotno garancijsko dobo.    
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Garancija za transformatorje  

Izvajalec zagotavlja garancijsko dobo 36 mesecev. Garancijska doba prične teči z dnem prevzema blaga. 
V garancijskem roku oziroma dobi mora izvajalec odpraviti in popraviti vse pomanjkljivosti na svoje 
stroške. Izvajalec mora začeti odpravo pomanjkljivosti najkasneje v dveh dneh od prejema poziva 
naročnika. 

Garancija za dobavljene in montirane kable in kabelske končnike 

Izvajalec zagotavlja garancijsko dobo 36 mesecev. Garancijska doba prične teči z dnem prevzema blaga. 
V garancijskem roku oziroma dobi mora izvajalec odpraviti in popraviti vse pomanjkljivosti na svoje 
stroške. Izvajalec mora začeti odpravo pomanjkljivosti najkasneje v dveh dneh od prejema poziva 
naročnika. 

26. Povračilo škode 

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno 
zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem 
in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. 
Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. 

27. Oblika in namen finančnih zavarovanj 

Finančna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bančne garancije ali enakovrednega kavcijskega 
zavarovanja zavarovalnice. Na vseh instrumentih finančnih zavarovanj morata biti navedena oba 
upravičenca tj. Elektro Primorska d.d. in Eles, d.o.o.. 

Vse zahteve, ki se nanašajo na bančno garancijo, enakovredno veljajo tudi za kavcijsko zavarovanje 
zavarovalnice. 

Bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku morata 
biti izdane v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 
758). Izdajatelj bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. 

Namen finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v 
garancijski dobi je pokritje vse škode, ki je naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s 
strani izvajalca. 

28. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani 
naročnika, naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: 

- bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice 

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

- če bo izvajalec kršil pogodbene obveznosti; 

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; 

- če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 
roku; 

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, 
ugotovljene pomanjkljivosti in napake ne odpravijo. 
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29. Višina in trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti 

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 

5 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ................................. EUR. 

Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 710 dni od začetka 
veljavnosti pogodbe.  

Če pride do podaljšanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljšati finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku petnajstih (15) dni po odobritvi 
podaljšanja roka s strani naročnika. Stroške izvajalca za podaljšanje finančnih zavarovanj in zavarovalne 
police nosi tista stranka, v katere sferi je razlog za podaljšanje, v primeru višje sile pa vsaka do polovice. 

Če pride do unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora 
izvajalec unovčen instrument zavarovanja nemudoma nadomestiti z novim. 

30. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi 

Izvajalec mora ob primopredaji objekta naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku, to je bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v naslednji obliki: 

- bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. 

- Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena. 

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih: 

- če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova garancij za odpravo napak; 

- če izvajalec v času garancijskega roka ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v 
tej pogodbi. 

Če pride do unovčenja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, mora izvajalec 
unovčen instrument zavarovanja nemudoma nadomestiti z novim. 

31. Višina in trajanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku 

Vrednost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku: 

5%  pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ................................. EUR. 

Trajanje finančnega zavarovanja: 3 leta od prevzema del oziroma primopredaje. 

32. Pravila unovčevanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 
roku 

Naročnik lahko finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovči samo v primeru, da 
mu nastanejo ali da mu grozi nastanek kakršnih koli stroškov zaradi razlogov na strani izvajalca, zaradi 
katerih lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. 

33. Priglasitev vseh podizvajalcev 

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je 
naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni 
dokumentaciji. 

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci: 
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Podizvajalec: .................................................................................................................. 

(naziv, naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) 

Obseg in vrsta storitev: ...................................................................................................  

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev); 

... 

Če 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 izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce 
določeni v razpisni dokumentaciji. 

34. Neposredno plačilo podizvajalcem 

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna plačila 
podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno 
plačilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi računa 
oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma 
računa plača neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo 
terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost 
podizvajalcu, sprejema in s takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev 
podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval naročniku, priložil 
potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali. 

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma 
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 z 7. odstavkom 94. člena ZJN-3. 

35. Zaustavitev del po navodilu naročnika 

Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem 
primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi. 

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je 
utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naročnika in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, če 
do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca. 

36. Zaustavitev del s strani izvajalca 

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naročnik krši svoje 
finančne obveznosti po tej pogodbi, in sicer v primeru, da zamuja s plačilom katerekoli situacije za več 
kot dvajset (20) dni ali v primerih, če naročnik krši druge svoje obveznosti. Izvajalec mora v takšnem 
primeru naročniku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naročniku določiti dodaten primeren rok 
za plačilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajši od petnajst (15) dni. Če naročnik tudi po izteku tega 
dodatnega roka zamuja s plačilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela 
do prejema vseh zapadlih plačil, ki jih naročnik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s 
strani naročnika. V primeru dejanske zaustavitve del je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vso nastalo 
mu škodo in stroške. 
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37. Višja sila 

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje 
strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so 
izven njenega nadzora. 

38. Predstavniki pogodbenih strank 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ................................, e-mail: .......................................................... 

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje 
te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika. 

Pooblaščeni predstavnik naročnika Elektro Primorska, d.d. je ............................................, e-mail: 
.............................................................. 

Pooblaščeni predstavnik naročnika ELES, d.o.o. je ............................................, e-mail: 
.............................................................. 

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
izvajanje te pogodbe. Predstavnika naročnika sodelujeta s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja 
pogodbe in mu nudita vse potrebne podatke in navodila, ki sta jih na podlagi obveznosti iz te pogodbe 
dolžna dajati. 

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh 
delovnih dni po zamenjavi. 

39. Način komunikacije 

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, 
ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev 
in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzema in potrjevanja, plačila, 
naročila, odredbe, opomine in pritožbe. 

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. 

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to 
pogodbo. 

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. 

Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v  38. členu, se šteje za vročeno po potrdilu o 
prejemu. 

40. Splošno o odstopu od pogodbe 

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge 
pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok 
za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati 
medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. 

41. Odstop naročnika od pogodbe 

Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od pogodbe, 
štejejo zlasti: 
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- zamuda izvajalca, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni; 

- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del; 

- unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; 

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in ne vzpostavitev le-te niti v naknadnem 
primernem roku, ki ga določi naročnik; 

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve 
oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin 
mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski način. 

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. 

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov 
insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca. 

42. Odstop izvajalca od pogodbe 

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti: 

- če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 60 dni od sklenitve pogodbe; 

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi 
vprašanji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del; 

- če naročnik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji; 

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati; 

- če naročnik več kot 60 dni neupravičeno zamuja s plačilom katerekoli situacije; 

- če je nad naročnikom začet eden od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP. 

43. Dolžnosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe 

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela 
zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna 
za odstop od pogodbe. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del 
in izdelavi končnega obračuna. 

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati 
vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe. 

44. Varnost in zdravje pri delu 

Izvajalec je dolžan v času izvedbe del upoštevati vse zakonske in druge določbe iz varstva pri delu in 
delovnih razmerij. 

Dela bo izvedel tako, da bo; 

- prevzeta dela opravil s kvalificiranimi in usposobljenimi ter zdravstveno sposobnimi delavci, 

- vodil evidenčni list (z dokazili o zdravniških pregledih in usposobljenosti VPD) delavcev na 
delovišču (gradbišču), 

- delo izvedel s tehnično ustrezno in pregledano delovno opremo, 

- uporabljal namensko in predpisano osebno varovalno opremo, 
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- naročnika obveščal o morebitnih nevarnostih, poškodbah in skoraj dogodkih, 

- upošteval bo določila varnostnega načrta in drugih navodil naročnika, 

- upošteval ukrepe koordinatorja VZD in strokovnih delavcev za VPD naročnika, 

- upošteval navodila in ukrepe odgovorne osebe elektroenergetskih postrojev EP, 

- podpisal pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču,  

- poskrbel za varnost zaposlenih, podizvajalcev, mimoidočih, 

- bo tehnologijo dela prilagodil razmeram na gradbišču, 

- zahteval, da njegovi podizvajalci upoštevajo zgoraj navedena določila,  

Predstavnik naročnika ali imenovan koordinator lahko skladno s to pogodbo za kršitve iz te točke 
navedenih določil izvajalcu prepove delo. Izvajalec lahko z delom nadaljuje po odpravi navedenih 
pomanjkljivosti, o čemer mora pisno obvestiti naročnika. 

45. Zaščita okolja in ravnanje z odpadki 

Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v 
skladu z veljavno zakonodajo. Način izvajanja ukrepov za zaščito okolja, kjer bo to zahtevano, bo 
izvajalec podrobno definiral v tehnološko ekonomskem elaboratu. Stroški za spremljanje in izvedbo 
sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v cenah na enoto v ponudbenem 
predračunu. 

Izvajalec se zavezuje, da bo z odpadki nastalimi pri gradnji objekta, ravnal v skladu z Uredbo o odpadkih 
(Ur. l. RS št. 37/15 s spremembami in dopolnitvami), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08 s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnikom o emisiji hrupa 
strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02 s spremembami in dopolnitvami), za kar je 
zadolžen vodja gradnje. 

Izvajalec del kot prevoznik odpadkov, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec, lahko začne prevažati 
odpadke, ko pridobi potrdilo pristojnega državnega organa o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov. 

Če izvajalec del ne ravna v skladu z zgoraj navedenima pravilnikoma o ravnanju z odpadki, odgovarja 
za vso škodo, ki bi nastala v zvezi s tem. Vodja gradnje mora po končani gradnji predati predstavniku 
naročnika poročilo o ravnanju z odpadki in priložiti evidenčne liste o ravnanju z odpadki. 

Izvajalec mora delo organizirati tako, da: 

- se pri gradnji uporabljajo čisto tehnologijo in brezhibne stroje; 

- za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno, z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih povzročajo 
gradbeni stroji; 

- bo v imenu naročnika sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno 
po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma 
predelovalcu le-teh ter naročniku sprotno predložil potrdila o tem; 

- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na primerno 
deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do 
onesnaženja,  

46. Protikorupcijska klavzula 

Ta pogodba je nična, če je kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika 
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla iz te pogodbe ali za sklenitev te 
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pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih 
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oziroma posredniku naročnika, izvajalcu ali 
njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

47. Varovanje podatkov 

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te 
pogodbe in bo označena za zaupno, ali bo to izhajalo iz njene narave ali iz določb veljavnih evropskih 
in slovenskih predpisov, varovali kot poslovno skrivnost in je ne bosta neupravičeno izkoriščali v svojo 
korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam. 

Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih 
podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali 
pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, skladno 
in v smislu z določili navedenih predpisov. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku ne bosta 
razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te pogodbe, razen 
če tako zahteva zakonodaja ali odredba sodišča, oziroma na podlagi izrecnega pisnega soglasja 
pogodbenih strank. 

48. Uporaba prava in kodeksa 

Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki upoštevali 
določila Obligacijskega zakonika in Posebnih gradbenih uzanc. 

Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta pri izvrševanju pogodbenih obveznosti spoštovali določila 
Etičnega kodeksa družbe Elektro Primorska, d. d., (v nadaljevanju: kodeks), objavljenega na spletni 
strani družbe www.elektro-primorska.si. Pogodbeni stranki se dogovorita, da je kršitev določil kodeksa 
lahko utemeljen razlog za enostransko odpoved pogodbenega razmerja. 

49. Reševanje sporov 

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvedbo gradbenih del po tej pogodbi, bosta pogodbeni 
stranki reševali najprej sporazumno. Če do sporazuma ne pride, bo o sporih odločilo pristojno sodišče 
v Novi Gorici. 

50. Končne določbe 

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem (67. člen ZJN 3), ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, 

da je: 

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s 

strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca; 

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe 

ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na 

podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem 

na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 

globa za prekršek.  

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 

še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
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podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve 

s kršitvijo.  

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 

pogodbe o izvedbi javnega naročila. 

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je 

pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin iz drugega 

odstavka 67.a člena ZJN-3, ter ob upoštevanju četrtega odstavka istega člena uresniči z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo, pri čemer se 

izvajanje točke c) drugega odstavka 67.a člena ZJN-3 začasno zadrži skladno s sklepom 

št. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019. 

Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki upoštevali 
določila Obligacijskega zakonika.  

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je 
opredeljeno v pogodbi. 

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni 
stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane 
neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim 
bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba 

Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.  
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Kraj in datum__________    Kraj in datum___________ 

_____________________    ______________________ 

NAROČNIK:      IZVAJALEC:  

ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.     

Predsednik uprave     Naziv zakonitega zastopnika 

Uroš Blažica      Ime in priimek zakonitega zastopnika 

 

 

ELES d.o.o. 

Direktor družbe: 

mag. Aleksander Mervar 

 

 

 

 

Priloge: 

- Ponudbeni predračun 

 


