
 

OBČINA DESTRNIK 

MESTNA OBČINA PTUJ 
 

 

 

 

 

 

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija« 

 

 

 
, 

1. Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, ID za DDV: SI 76286193, matična 
številka: 5882966000, TRR: 01218-0100016674, ki jo zastopa župan Franc Pukšič 

2. Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ID za DDV: SI85675237, matična številka: 
5883597000, TRR: 01296-0100016538, ki jo zastopa županja Nuška GAJŠEK  
 (v nadaljevanju vsi skupaj kot naročnika) 

 
In 
 
3. ___________________________, ID za DDV:____________________________, matična 

številka: __________________________, TRR:____________________________, ki ga 
zastopa ______________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec) 

 
sklenejo naslednjo 

 

POGODBO  

O PROJEKTIRANJU REGIONALNIH KOLESARSKIH POVEZAV ZA ZAGOTAVLJANJE 

TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA RELACIJI TRATE-PTUJ DESTRNIK  za 1. sklop: 

Projektiranje odseka A Ptuj-Destrnik in/ali za 2. sklop: Projektiranje odseka B 

Janežovci – Drstelja 

 
 

1. člen 
Pogodbene stranke ugotavljajo, da je Občina Destrnik po pooblastilu Mestne Občine Ptuj 
izvedla postopek oddaje javnega naročila male vrednosti v skladu z določili Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3). 
 

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za Projektiranje regionalnih kolesarskih 

povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na relaciji Ptuj-Destrnik in Janežovci - Drstelja 
po ponudbi št.: _____________________ za sklop 1 in/ali sklop 2 z dne 
_________________________ . 
 

Razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca št. _________  za sklop 1 in/ali sklop 2 z dne 
_______ sta prilogi k tej pogodbi in njen sestavni del, zato mora izvajalec izvesti tudi vse 
obveznosti, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, izhajajo pa iz razpisne dokumentacije 
oziroma ponudbe izvajalca, in sicer v okviru ponujenih cen po tej pogodbi oziroma ponudbi.  
 

2. člen 
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Izvajalec pri izvedbi predmetnega naročila nastopa s podizvajalci/ne nastopa s podizvajalci. 
 
Glede na v ponudbi predloženo zahtevo za neposredno plačilo podizvajalca, se šteje, da je 

neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in 

glavnega izvajalca. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 

računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Izvajalec 

bo za ta namen svojemu računu ali situaciji priložil račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

 

Naziv in sedež podizvajalca: 

Zakoniti zastopnik/i: 

E-naslov: 

Dela, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

TRR podizvajalca za nakazila: 

 
ali 
 
Glede na to, da podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega 

izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije 

pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene 

gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega 

naročila.  

 

Naziv in sedež podizvajalca: 

Zakoniti zastopnik/i: 

E-naslov: 

Dela, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

 
 

3. člen 
Pogodbena cena za izdelavo projektne dokumentacije IZP (IDZ) za pridobivanje mnenj, soglasij 
in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za regionalne kolesarske povezave za 
zagotavljanja trajnostne mobilnosti na relaciji Ptuj - Destrnik znaša za 1. sklop: Projektiranje 
odseka A Ptuj-Destrnik in/ali za 2. sklop: Projektiranje odseka B Janežovci-Drstelja: 
____________ EUR (z besedo: _____________________ eurov __/100). V ceno je zajet davek 
na dodano vrednost.  
 
Cena velja za: 

- vsi materialni stroški izvajalca; 
- vse materialne stroške za pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije, ki so 

navedeni v projektni nalogi; 
- predaja vseh popisov in projektov v digitalni obliki uporabnega formata (popisi v .xls, 

teksti v .doc, risbe v .dwg in vso dokumentacijo tudi v .pdf); 
- vse stroške za pridobivanje vseh mnenj in soglasij; 
- vse konzultacije z naročnikom v času projektiranja in predstavitve dokumentacije; 

- izvedba vseh ostalih potrebnih storitev; 



 

- 3 - 

 

- izdelava vseh utemeljenih korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije iz strani 
naročnika in po utemeljenih zahtevah upravnih organov. 

 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da so cene po tej pogodbi nespremenljive. Izvajalec ni 
upravičen do nobenih dodatnih plačil. Spremembe, ki bodo nastale zaradi spreminjanja trase 
kolesarske infrastrukture (nezmožnost pridobitve služnosti ali odkupa zemljišč) so zajete v ceni. 
 

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, naročnik pa se zaveže, da 
mu bo za to plačal pogodbeno ceno. 

4. člen 
Izvajalec je dolžan kot pogoj za veljavnost pogodbe v roku 15 dni po podpisu pogodbe Občini 
Destrnik predložiti bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije) v višini 10% pogodbene 
vrednosti del, to je _____________ EUR (z vključenim DDV) z rokom veljavnosti 30 dni po 
preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti. Za potrebe izdaje garancije se šteje rok 
140 dni od uveljavitve pogodbe.  
 
Če se med izvajanjem te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali kakovost ali 
količina, mora izvajalec predložiti v roku desetih (10) 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 pogodbenega roka za izvajanje storitev, oziroma novo finančno zavarovanje s 
spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. 
 

5. člen 
Kakovost storitve mora ustrezati obstoječim standardom, ki veljajo v stroki. Izvajalec bo storitev 
izvedel brezhibno, kvalitetno in strokovno. 
 

6. člen 
Izvajalec se zaveže, da bo izdelavo projektne dokumentacije (IZP (IDZ) in PZI) za regionalne 
kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na relaciji Ptuj - Destrnik znaša za 1. 
sklop: Projektiranje odseka A Ptuj-Destrnik in/ali za 2. sklop: Projektiranje odseka B Janežovci-
Drstelja izvedel v sledečem roku: 
 
Rok za izdelavo projektne dokumentacije IZP (IDZ) v celoti je 45 dni od uveljavitve pogodbe. V 
roku je vključeno pošiljanje vsem soglasodajalcem za izdajo mnenj, soglasij in v potrditev 
naročnikom. Od potrditve naročnikov teče 45 dnevni rok za izdelavo PZI projektne 
dokumentacije. Po 45 dneh se PZI projektna dokumentacija pošlje v potrditev naročnikom. Po 
pisni potrditvi naročnikov je rok za izdelavo končne PZI dokumentacije 10 dni. Končni rok za 
predajo celotne dokumentacije je 27. 1. 2020. 
 
Pred podajo projektov IZP (IDZ) v soglasja se dajo projekti (katastrska situacija z m2) v pregled 
naročnikom, da se preveri možnost odkupa (v primeru nezmožnosti se poišče druga varianta 
kolesarske infrastrukture).  
 

V primeru, da izvajalec zamudi izvedbo pogodbenih obveznosti iz razlogov, ki niso na strani 
naročnika ter da ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 1,0% 
za vsak dan zamude, obračunano na enak način kot pogodbena cena. Skupna pogodbena kazen 
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ne more preseči 10% pogodbene cene. Pogodbena kazen se neposredno obračuna pri plačilu 
računa 
 
V primeru, da bi zaradi zamude ali napake pri izvedbi naročniku lahko nastala škoda ali da bi 
izvedba z zamudo izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem 
izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa razdre pogodbo in unovči zavarovanje posla ter 
zahteva povrnitev dejanske škode. 
 
V primeru, da naročnik ugotovi pomanjkljivosti pri izvedbi del si lahko po tej pogodbi pridrži 
pravico zadržati plačilo dela vrednosti računa, ki ustreza ocenjeni vrednosti del potrebnih za 
odpravo pomanjkljivosti. Zadržani znesek naročnik uporabi za odpravo pomanjkljivosti, če 
izvajalec v roku, ki je določen, pomanjkljivosti ne odpravi. 
 

7. člen 
Izvajalec bo za opravljene storitve po predaji zaključne PZI projektne dokumentacije dostavil e-
račun s specifikacijo in poročilom o opravljenih storitvah in sicer vsakemu naročniku po tej 
pogodbi v znesku, določenem glede na odstotek financiranja iz tabele iz tega člena pogodbe.  
 
Naročnik sprejema račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki, v skladu 
z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16). 
 
Občine podpisnice te pogodbe  bodo poravnale opravljene storitve 30. dan po prejemu e-
računa z zahtevanimi prilogami, kar je podlaga za izplačilo, na transakcijski račun izvajalca. 
Naročniki bodo izvajalcu izvedbo del plačevali na naslednji način: 
 

1. sklop: Projektiranje odseka A Ptuj-Destrnik 

 Občina % plačila izvajalcu Plačila izvajalcu v EUR z DDV 

1. 
Mestna občina 

Ptuj 
21,28 

 

2. Občina Destrnik  78,72  

100,00  

 

2. sklop: Projektiranje odseka B Janežovci - Drstelja 

 Občina % plačila izvajalcu Plačila izvajalcu v EUR z DDV 

1. Občina Destrnik 100,00  

 

 

8. člen 
Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe, 
in da bodo pri tem ravnali kot dobri gospodarji. 
 

9. člen 
Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ___________________________________ . 
Skrbnika pogodbe na strani naročnikov sta Vlasta Tetičkovič – Toplak (Občina Destrnik) in Aleš 
Gregorec (Mestna občina Ptuj). 
 

10. člen 
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Ta pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali 
posredniku naročnikov 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 naročnikom povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnikov oziroma izvajalcu ali 
njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 
 

11. člen 
Naročniki lahko odstopijo od pogodbe brez obveznosti do izvajalca tudi v primeru: 

• če izvajalec ne začne z izvajanjem storitev v roku, določenem s to pogodbo niti v 
naknadnem roku, ki mu ga določijo naročniki, 

• če izvajalec ne upošteva projektne naloge ali navodil naročnikov in to kljub opozorilu 
naročnikov 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. 
 

12. člen 
Izvajalec 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 izvajalca, v zadevah, ki so predmet te 
pogodbe kot poslovna skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost s pisnim 
sklepom izvajalca, oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda izvajalcu, 
če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 
 

13. člen 
Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane naročnikom in tretjim osebam in izvira iz njegovega 
dela in njegovih pogodbenih obveznosti. 
 
Izvajalec naročnikom jamči, da ima svojo projektantsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi 
utegnila nastati naročnikom in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti za 
zavarovanje kritja in najmanj v višini, določeni z gradbenim zakonom. Naročnikom mora 
predložiti ustrezno dokazilo o zavarovanju (polico) in potrdilo o plačilu zavarovane premije v 
roku 8 dni od sklenitve te pogodbe. 

 
14. člen 

Pogodbeni stranki si bosta vse morebitne spore iz te pogodbe prizadevali reševati sporazumno, 
v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče na Ptuju. 
 

15. člen 
Pogodba je sestavljena in podpisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od 
pogodbenih strank po dva (2) izvoda.  
 

16. člen 
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Ta pogodba preneha veljati, če so naročniki seznanjeni, 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 ali če so naročniki seznanjeni, da je 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 podizvajalcu izvajalec 
ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 10 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, naročniki pa morajo nov postopek oddaje javnega naročila 
začeti nemudoma, vendar najkasneje v 10 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročniki v tem 
roku ne začnejo novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana deseti dan 
od seznanitve s kršitvijo. 

 
17. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, pravno veljavna pa je z dnem 
predložitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

 

Številka:  Številka: 340-8/2019 
Datum:  Datum: 
   

IZVAJALEC:  NAROČNIKI: 
   

  Mestna občina Ptuj 
  Županja 
  Nuška GAJŠEK 
   
   

 

 

  Občina Destrnik 
  župan 
  Franc Pukšič 
   
   

   

   

   

 


