
 

1. 

POGODBA  št.   

 
 
POGODBA izvajalca št……………….. 

 

 
 

                                                                                 OBČINA LAŠKO: št. zadeve  
sklenjena med 
 
NAROČNIKOM: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško,  

ki jo zastopa župan Franc Zdolšek 
 Identifikacijska št. za DDV:  SI11734612 

 (v nadaljevanju: naročnik) 

in  
IZVAJALCEM:  
 ki ga/jo zastopa 
 Identifikacijska št. za DDV:  SI 
 Številka TRR izvajalca :   
 (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
 

za gradnjo 
Sanacija ostankov baročnega dvorca v kompleksu samostana Jurklošter 

 
 

1. člen 

Na podlagi zbiranja ponudb je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik 
........................................................  
 

2. člen 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje vsa dela potrebna za gradnjo "Sanacija 
ostankov baročnega dvorca v kompleksu samostana Jurklošter". 
 

3. člen 

V zvezi z izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, se izvajalec obvezuje izvesti gradnjo po priloženi ponudbi 
izvajalca št. …………….. z dne ……………., za pogodbeni znesek: 
 

skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in brez DDV:           EUR 

 

22% DDV:  EUR 

 

skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in z DDV:           EUR 

 
(z besedo: ……………………………………………………………………… EUR) 

 
Obračun se izvaja po enoti mere in dogovorjenih fiksnih cenah. 
 
Morebitna posebej dogovorjena spremenjena dela in količine, bo izvajalec obračunal po cenah oblikovanih 
na osnovi kalkulativnih elementov iz ponudbe. 
 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v Proračunu občine Laško za leto 2020, na proračunski 
postavki 05559 - Revitalizacija kartuzije Jurklošter 420501 - Obnove. Projekt Sanacija ostankov baročnega 
dvorca kartuzije (NRP OB057-19-0010) je zajet tudi v načrtu razvojnih programov 2020-2023. 
 



 

2. 

4. člen 

Izvajalec se obvezuje izvesti dela, ki so predmet te pogodbe v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Izvajalec 
ima pravico do podaljšanja roka v smislu 42. člena posebnih gradbenih uzanc. 
 

5. člen 

V primeru prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka izvedbe del se izvajalec obveže plačati pogodbeno 
kazen v višini 5 promilov pogodbenega zneska za vsak dan prekoračitve roka, vendar največ 10 % 
pogodbenega zneska.  
 
V primeru slabo opravljenega dela se izvajalcu ob končanem obračunu, do višine pogodbenega zneska, 
odšteje strošek za odpravljanje pomanjkljivosti in napak pri izvajanju. Višina stroška se določi na podlagi 
fakture drugega izvajalca, ki ga je angažiral naročnik za odpravo pomanjkljivosti in napak.  
 

6. člen 

Za opravljeno delo bo izvajalec izstavljal situacije oz. račune, ki jih mora naročnik potrditi oziroma zavrniti v 
roku 15 dni po prejemu. Rok plačila situacij oz. računov je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji 
dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo. 
 
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan od 
1.1.2015 naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun 
preko aplikacije UJPnet. 
 
Naročnik bo izvršena dela izplačeval na transakcijski račun izvajalca št. _________________ pri banki 
_________________________________. 
 

7. člen 

Pooblaščen predstavnik naročnika - skrbnik projekta – je _______________________________. Izvajalec je 
dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku. 
 
Predvideni posegi so načrtovani v varovanem območju enote kulturnega spomenika, ki je v Registru kulturne 
dediščine pri Ministrstvu za kulturo vpisan kot Jurklošter — Samostan (ESD 206) in je z Odlokom o 
razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško, Ur.l. RS, št. 44/2006-1884, 
2/2008-67, razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Vsa zidarska dela se morajo izvajati pod kontrolo ZVKD, zato mora izvajalec pred pričetkom del obvestiti 
ZVKD-CE o nameri in dinamiki del. 
 

8. člen 

Garancijski rok za kakovost izvršenih del je 3 leta od uspešnega prevzema del oz. objekta. 

 

V primeru, da izvajalec na svoje stroške ne odpravi napak, ki se pojavijo znotraj garancijskega roka, lahko 
naročnik v ta namen angažira drugega izvajalca, strošek odprave napak pa se zaračuna izvajalcu. 

 

9. člen 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
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.  
 
 



 

3. 

10. člen 

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če 
spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno 
pristojnem sodišču v Celju. 
 

11. člen 

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva (2) 
izvoda. 
 

12. člen 

Pogodba stopi v veljavno z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
 
 
 
 
 
……………….., dne ……………………                     Laško, dne …………………… 
 

Izvajalec: 
 

Naročnik: 
 OBČINA LAŠKO 
 Franc Zdolšek  
 župan 
 


