
 

1. 

POGODBA  št. 430-210/2021-1  

 
 
POGODBA izvajalca št……………….. 

 

 
 

                                                                                 OBČINA LAŠKO: št. zadeve 430-210/2021 
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 izvajanje nalog občinskega urbanista za obdobje 2022 
 

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 izvajanje nalog občinskega 
urbanista v skladu z 46. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21). Občinski 
urbanist opravlja naslednje naloge: 
- strokovnega svetovanja županu v zadevah urejanja prostora;  
- skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine;  
- skrbi za pripravo prostorskih aktov; 
- potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi 
izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona; 
- potrdi soglasje k priglašenemu posegu v prostor v skladu z 284. členom ZUreP-3; 
- potrdi, da so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN in OPPN v skladu 
s 125. členom ZUreP-3 oziroma pogoji za uporabo postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom 
ZUreP-3. 

3. člen 

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

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

 

22% DDV:  EUR 

 
skupaj letni pavšal z vsemi stroški, popusti, rabati in z 

DDV:           EUR 

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

 
 
 
 



 

2. 

 
Morebitna posebej dogovorjena spremenjena dela in količine, bo izvajalec obračunal po cenah dodatnih del: 
- vsaka nadaljnja ura:  ________ EUR + 22% DDV, 
- vsak dodatni potni strošek: ________ EUR/km + 22% DDV. 
 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v Proračunu občine Laško, na proračunski postavki 07301 
Prostorsko planiranje, NRP OB057-08-0050 Prostorsko planiranje. 

4. člen 

Pogodba se sklepa za določen čas in sicer do konca leta 2022. 

5. člen 

Za opravljeno delo bo izvajalec izstavljal mesečne situacije oz. račune, ki jih mora naročnik potrditi oziroma 
zavrniti v roku 15 dni po prejemu. Rok plačila mesečnih situacij oz. računov je 30. dan, pri čemer začne teči 
plačilni rok naslednji dan po prejemu mesečnega 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 
_________________________________. 

6. člen 

Pooblaščen predstavnik naročnika je Andrej Kaluža. Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati 
naročniku. 

Pooblaščen predstavnik izvajalca – je ______________________. 

Predstavnik izvajalca, ki bo opravljal naloge občinskega urbanista je ______________________. 

7. 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.  

8. 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. 

9. člen 

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

10.člen 

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

Izvajalec: 
 

Naročnik: 
 OBČINA LAŠKO 
 Franc Zdolšek  
 župan 

 


