
NAROČNIK: 

 

 

 

 

 

in 

 

UPORABNIK: 

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

Štefanova 5, 1000  Ljubljana, 

ki ga zastopa Janez Poklukar, minister 

Matična številka: 5030544, 

ID številka: SI96395265 

(v nadaljnjem besedilu: naročnik) 

 

 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA 

Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici, 

ki ga zastopa mag. Ernest Gortan, v. d. direktorja zavoda 

Matična številka: 5054621 

ID številka: SI82657106 

(v nadaljnjem besedilu: uporabnik) 

 

 

ter 

 

  

IZVAJALEC: ________________ 

________________ 

ki ga zastopa __________, ___________ 

Matična številka: _____________ 

ID številka: ______________ 

TRR: ______________, odprt pri ___________ 

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 

 

  

 

 

skleneta 

 

 

POGODBO št.  

za izdelavo projektne dokumentacije v okviru investicije SB Nova Gorica – Ureditev 

Negovalnega COVID-19 oddelka 

 

 

I. UGOTOVITVENE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da: 

- se pogodba sklepa na podlagi ponudbe izvajalca, št. ___ z dne ___, predložene na podlagi 

povabila k oddaji ponudbe št. ___ z dne ___; 

- se pogodba za predmetno javno naročilo sklepa ob upoštevanju določbe 90. člena Zakona o 

interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 

in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE, v 

nadaljevanju: ZIUZEOP), v povezavi z določbo prve alineje a) točke prvega odstavka 21. člena 

Zakona o javnem naročanju Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3); 

- so sredstva za izvedbo zagotovljena v okviru projekta št. 2711-20-0021 z nazivom »SB Nova 

Gorica – Ureditev Negovalnega COVID-19 oddelka« na proračunskih postavkah 3564 in 875. 

 

 

II. PREDMET POGODBE 

2. člen 



 

Predmet pogodbe je izdelava dokumentacije PZI v okviru projekta SB Nova Gorica – Ureditev 

Negovalnega COVID-19 oddelka, ki obsega izvedbo projektne dokumentacije za izvedbo del za 

zagotovitev funkcionalnosti oddelka v skladu z zahtevami uporabnika po posameznih prostorih: 

 

- 

- 

- 

 

III. POGODBENI ROK 

 

3. člen 

 

Rok izdelave je najkasneje do ___. 

 

Nespoštovanje navedenega roka pomeni kršitev pogodbenega roka.  

 

Pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni 

mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. 

  

 

IV. CENE IN PLAČILNI POGOJI 

 

4. člen 

 

Pogodbena vrednost znaša ___ (brez DDV) oz. ____ (z DDV).  

(z besedo: ___ 00/100). 

 

Izvajalec nosi vse stroške povezane z izdelavo predmeta pogodbe.  

 

Cena na enoto mere je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora 

vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila, kar vključuje tudi izdelavo in predajo posamezne 

dokumentacije. Dokumentacijo je potrebno (vsakokratno) predati naročniku tudi v 1 (enem) izvodu na 

digitalnem mediju, npr. USB ključ. Izdelano dokumentacijo mora izvajalec predati naročniku in 

uporabniku v .dwg in .pdf zapisu, popise del pa tudi v ustrezni excel (.xlsx zapis) datoteki. 

 

Sredstva za izvedbo so zagotovljena v okviru projekta št. 2711-20-0021 z nazivom »SB Nova Gorica – 

Ureditev Negovalnega COVID-19 oddelka« na proračunskih postavkah 3564 in 875. 

 

V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na proračunskih postavkah se bo spremenjena 

vrednost pogodbe uredila z dodatkom k tej pogodbi. 

 

5. člen 

 

Izvajalec bo izstavil račun na podlagi izdelane in naročniku ter uporabniku predane ter od naročnika in 

uporabnika potrjene projektne dokumentacije, navedene v 2. členu pogodbe. 

 

Račun mora biti poslan naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z zakonom, ki ureja 

opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike. 

 

Naročnik poravna račun 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa. Računi se morajo sklicevati 

na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavljajo. 

 



Naročnik poravna svoje obveznosti na transakcijski račun izvajalca, št. računa ___, odprt pri ___. 

 

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti 

naročnika v letu 2021. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oziroma do 

proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo 

dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo. 

 

V. POGODBENA KAZEN 

 

6. člen 

 

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno kazen 

v višini 2 ‰ (promil) za vsak dan zamude, največ pa 5% (procentov) skupne pogodbene vrednosti. 

 

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do 

popolne odškodnine. 

 

VI. NAČIN IZVAJANJA POGODBE 

 

7. člen 

 

Za koordinacijo izvrševanja storitev po tej pogodbi določijo pogodbene stranke vsak svojo odgovorno 

osebo.  

 

Odgovorna oseba / skrbnik pogodbe pri naročniku je: 

___ 

 

Odgovorna oseba / skrbnik pogodbe pri uporabniku je: 

___ 

  

Odgovorna oseba pri izvajalcu je: 

___ 

 

 

VII. NAČIN PREVZEMA IZDELANE DOKUMENTACIJE 

 

8. člen 

 

Dokumentacija bo izročena naročniku na dokumentaren način. Naročnik in uporabnik pregledata 

izročeno dokumentacijo in morebitne pripombe sporoči izvajalcu najkasneje v __ dneh po prejemu. Na 

podlagi pripomb, ki bodo sporazumno priznane za upravičene, bo dokumentacija ustrezno spremenjena 

oziroma dopolnjena ter ponovno izročena naročniku v __ dneh po prejemu pripomb, naročnik in 

uporabnik pa bosta v roku nadaljnjih 7 dni podpisala primopredajni zapisnik. 

 

 

VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

9. člen 

 

Naročnik se obvezuje: 

- zagotoviti razpoložljivost svojih kadrov, ki bodo potrebni za uspešnost izvedbe pri izvrševanju 

pogodbe,  

- zagotoviti razpoložljivost obstoječe dokumentacije, 



- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno. 

 

Uporabnik se obvezuje: 

- zagotoviti razpoložljivost svojih kadrov, ki bodo potrebni za uspešnost izvedbe pri izvrševanju 

pogodbe,  

- zagotoviti razpoložljivost obstoječe dokumentacije, 

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno. 

 

Izvajalec se obvezuje: 

- da bo svoje storitve izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, skladno z veljavno zakonodajo, 

- da bo naročniku in uporabniku praviloma dosegljiv med delavniki v poslovnem času, 

- da bo naloge naročnika in uporabnika obravnaval prednostno. 

 

 

IX. VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV 

 

10. člen 

 

Pogodbene stranke bodo vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te 

pogodbe (in jih kot take določijo pogodbene stranke) varovale kot poslovno skrivnost in jih ne bodo 

neupravičeno uporabljale v svojo korist oziroma komercialno izkoriščale ali posredovale tretjim osebam 

izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe, razen v primerih, ko je to 

določeno z zakonom. 

 

Skladno z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov pogodbene stranke soglašajo, da 

morebitnih osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbene stranke 

bodo tudi zagotavljale pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevale 

morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. 

 

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

11. člen 

 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali 

uporabnika 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 

nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali uporabnika, posredniku naročnika ali uporabnika, 

izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična. 

 

Ta pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov 

družinski član: 

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, 

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih 

pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

 

XI. KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

 

Pogodbene stranke so soglasne, da se za medsebojna razmerja, ki niso izrecno dogovorjena s to 

pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 

 



Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem 

sporazumno, če v tem ne bi uspele, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

13. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena in velja od dneva podpisa vseh pogodbenih strank. 

 

14. člen 

 

Če katerakoli od strank zakrivi ali dopusti bistveno kršitev svojih obveznosti iz predmetne pogodbe in 

svoje kršitve, kljub opozorilom druge stranke, ne odpravi pravočasno, potem ima druga stranka pravico 

s pisnim obvestilom takoj odstopiti od pogodbe. 

 

V primeru predčasne odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena te pogodbe, je izvajalec 

upravičen do plačila vseh storitev, opravljenih do dneva prejema obvestila o odpovedi pogodbe. Hkrati 

se izvajalec zavezuje, da bo v primeru predmetne predčasne odpovedi pogodbe naročniku in 

uporabniku izročil vse izdelke, ki so rezultat opravljenih storitev do dneva prejema obvestila o odpovedi 

pogodbe.  

 

15. člen 

 

Če je katerokoli določilo te pogodbe ali določba kakšnega drugega dokumenta, iz katerega izhaja 

izvajanje te pogodbe, neveljavno, to ne vpliva na druge določbe. Neveljavno določilo se zamenja s takim 

veljavnim določilom, ki se najbolj približa izvirni vsebini in poslovnemu namenu zamenjanega določila. 

 

16. člen 

 

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se lahko izvršijo le v obliki pisnih dodatkov k pogodbi, ki jih 

podpišejo vse pogodbene stranke. 

 

17. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva 

(2) izvoda. 

 

št.: 

 

št.: št.: 

Ljubljana, dne __________ Šempeter pri Gorici, dne _________ _____, dne _________ 

Naročnik: 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

 

Janez Poklukar 

minister 

 

Uporabnik: 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA 

DERGANCA NOVA GORICA 

 

mag. Ernest Gortan 

v. d. direktorja zavoda 

 

Izvajalec: 

 

 

 

 

 

 


