
   
 

   

 

 
 

 
OSNUTEK POGODBE 

 

POGODBA za Izdelavo LiDAR-skega georeferenciranega oblaka točk in ortofotografij 

 

 

ki jo skleneta: 

 

Geodetski inštitut Slovenije, Jamova 2, Ljubljana, identifikacijska št. za DDV: SI81498756, ki ga zastopa 

direktor mag. Borut PEGAN ŽVOKELJ (v nadaljevanju: naročnik) 

 

in  

 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran po postopku naročila male vrednosti št. 

______________________ 

 

 

PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

Predmet te pogodbe je Izdelava LiDAR-skega georeferenciranega oblaka točk in ortofotografij za eno 

gorsko območje v zimskem terminu. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbeno delo opravil skladno s podano ponudbo, Tehnično in razpisno 

dokumentacijo, ki sta sestavni del te pogodbe. 

 

ROK IZVEDBE DEL  

 

3. člen 

Rok izvedbe za izvedbo laserskega skeniranja (v nadaljevanju LS) in aerofotografiranja (v nadaljevanju 

AF) je predvidoma med novembrom 2012 in marcem 2013  v času najvišje snežne odeje, rok za končno 

oddajo vseh izdelkov je 60 dni po izvedenem snemanju. 

 

Naročnik bo izvajalca o točnem dnevu snemanja obvestil do tri dni pred izvedbo LS in AF. 

Izvajalec bo snemanje izvedel najkasneje v treh dneh po prejemu obvestila in o izbranem datumu 

predhodno obvestil naročnika. V primeru neugodnih vremenskih razmer se snemanje izvede prvi dan, 

ko bodo vremenske razmere to dopuščale. 

 

V primeru dolgotrajnejših nepredvidenih oz. neugodnih vremenskih razmer se navedeni roki snemanj 

uskladijo in določijo z naročnikom ter sklene aneks k tej pogodbi. 

 

V primeru, da predpisane vremenske razmere ne nastanejo do 31.3.2014 in pogodbenega dela ni 

mogoče izvesti se pogodba smatra za razdrto, pogodbeni stranki pa med sabo nimata nobenih 

zahtevkov več. 

 

PRIMOPREDAJA DEL 

4. člen 

Naročnik bo predano pogodbeno delo pregledal v 5 delovnih dneh od prejema. 

Dela so zaključena, ko so predana naročniku in le ta nanje nima pripomb, kar pogodbeni stranki tudi 

zapisniško ugotovita.  

 



   
 

   

Če naročnik v predani dokumentaciji ugotovi pomanjkljivosti oziroma napake, jih je izvajalec dolžan 

dopolniti oziroma odpraviti na lastne stroške, najkasneje v roku petih dni, po prejemu zahteve 

naročnika.  

 

O dopolnitvi pomanjkljivosti oziroma odpravi napak se sestavi zapisnik.  

Če izvajalec v danem roku ne dopolni pomanjkljivosti oziroma ne odpravi napak, se zapisniško ugotovi 

dejanski obseg opravljenih del ter v skladu s tem ustrezno zniža pogodbena cena. 

 

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

5. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo: 

- prevzeto obveznost opravil profesionalno, kakovostno, vestno in tehnično neoporečno v skladu s 

pravili stroke, veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti ter predpisi, 

- strokovno sodeloval z odgovornim predstavnikom naročnika in pisno obveščal naročnika o 

okoliščinah, ki bi lahko vplivale na vsebinske in terminske spremembe pri izvrševanju naloge, ves čas 

trajanja pogodbenih obveznosti ter upošteval njegove pripombe, 

- varoval poslovno tajnost naročnika,  

- na svoje stroške in v roku, ki ga določi z naročnikom, izvršil dopolnitve v prevzetem obsegu storitev, 

če se argumentirano ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo. 

 

6. člen 

Naročnik se zavezuje, da bo: 

- izvajalcu nudil vse podatke in informacije, potrebne za izpolnitev pogodbenih obveznosti, 

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzeta naloga napravi v dogovorjeni vsebini, obsegu in 

pravočasno.  

Vsa dokumentacija in gradiva, ki so predmet te pogodbe, postanejo last naročnika.  

 

 

ZAVAROVANJE 

7. člen 

Izvajalec bo najkasneje v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe predal naročniku jamstvo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije v višini 10% od pogodbene vrednosti ter s 

trajanjem do 30.10.2012. 

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem in prične veljati šele s predložitvijo zavarovanja za dobro 

izvedbo dela. 

 

POGODBENA CENA IN NAČIN PLAČILA 

8. člen 

Skupna vrednost pogodbenega dela, skupaj z DDV, znaša _______________ €. 

 

Naročnik bo poravnal pogodbene obveznosti v 30 dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa in 

pod pogojem, da je predmet dela opravljen v celoti, pravočasno in v skladu s to pogodbo.  

 

POGODBENA KAZEN 

9. člen 

V primeru zamude ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca za vsak zamujeni dan pogodbeno 

kazen v višini 0,5% pogodbene cene. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% 

pogodbene cene. 

 

ODSTOP OD POGODBE  

10.  člen 

Naročnik lahko razdre to pogodbo, če izvajalec po svoji krivdi zamuja s predajo del za več kot 20 dni oz. 

iz drugih tehtnih razlogov. V takem primeru mora izvajalec naročniku izročiti že narejeno gradivo. Pri 

obračunu za opravljeno delo in izročeno gradivo naročnik prizna izvajalcu ustrezno plačilo. 

Pogodba se razdre s pisno izjavo, ki se dostavi drugi pogodbeni stranki s priporočenim pismom. V izjavi je 

podana utemeljitev. 

Če pride do razdrtja pogodbe zaradi krivde izvajalca, je ta dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen 

v višini 10% pogodbene cene. 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 



   
 

   

 

11. člen 

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. 

 

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI ZA IZVAJANJE POGODBE 

 

7. člen 

Pooblaščeni predstavniki za reševanje strokovnih in drugih vprašanj v zvezi s to pogodbo so: 

-  za naročnika:  

-  za izvajalca:  

 

KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

Vsa nesoglasja v zvezi s to pogodbo bosta naročnik in izvajalec reševala sporazumno v duhu dobrih 

poslovnih odnosov. 

Vse preostale obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe in niso izrecno omenjene, se presojajo po veljavnem 

Obligacijskem zakoniku. 

Za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

 

13. člen 

Ta pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme dva izvoda. 

Pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

 

Prilogi:  

Tehnična dokumentacija št. ________ z dne __________ 

Ponudbeni predračun št. _________ z dne __________ 

 

IZVAJALEC:        NAROČNIK: 

 

      Geodetski inštitut Slovenije 

 

      mag. Borut Pegan Žvokelj 

  Direktor                Direktor 

 

 

 

 

 

Štev.:         Štev.:   

Datum:         Datum:  

 

 

 

 

       

 

 

 

 


