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  NAROČNIK 

Naziv in sedež Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Trubarjeva cesta 2 
1000 Ljubljana 

ID št. za DDV 44724535 

Matična številka 6462642000 

Poslovni račun IBAN SI56 0110 0600 0043 188 (UJP)  

Telefon 01 244 14 00 

Faks 01 244 14 47 

E-pošta  

Skrbnik pogodbe/ 
nadzornik 

 

Podpisnik Nina Pirnat, dr. med., spec. 
 

in 
 

IZVAJALEC Poslovodeči partner Partner 2 Partner X 

Naziv in sedež    

ID št. za DDV    

Matična številka    

Poslovni račun    

Telefon    

Faks    

E-pošta    

Skrbnik pogodbe / 
odgovorna oseba  

Podpisnik  
skleneta naslednjo: 
 

Pogodbo za oblikovanje CGP za izvajanje programa  
Resolucije o nacionalnem planu duševnega zdravja 2018 – 2028, 

81K011019; št. …………………….  
 

PRAVNA PODLAGA 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega 
naročila, naročnikova št. 4301-46/19-1/172 – naročilo male vrednosti – 39. člen ZJN-3, 1. 
odst., g. točka. 
 

PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je oblikovanje CGP za izvajanje programa Resolucije o nacionalnem planu 
duševnega zdravja 2018 – 2028, za potrebe Nacionalnega inštituta za javno zdravje.   
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ROK IZVEDBE 

3. člen 
Rok za izvedbo naročila predmeta pogodbe je najkasneje do 20.12.2019. 
 

AVTORSKE PRAVICE 
4. člen 

 
Izvajalec jamči, da je delo, izvedeno na osnovi te pogodbe izvirno in da na njem ne obstoji 
pravic tretje osebe, zato ima izvajalec pravico na naročnika prenesti materialne avtorske 
pravice na način in v obsegu, določenem v tem členu, v nasprotnem primeru odgovarja 
naročniku za vso škodo. 
 
Avtor na avtorskem delu, ki ga ustvari tekom izvajanja storitev po tej pogodbi, ohrani moralne 
avtorske pravice.  
 
Izvajalec s plačilom po tej pogodbi na naročnika izključno, enkrat za vselej in za vse primere, 
prostorsko ter vsebinsko neomejeno, prenaša vse materialne avtorske pravice od vključno 22. 
člena do vključno 33. člena in pravico iz 104. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
(pravica reproduciranja, javnega izvajanja, javnega prenašanja, pravica javnega predvajanja s 
fonogrami in videogrami, javnega prikazovanja, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne 
retransmisije, sekundarnega radiodifuznega oddajanja, dajanja na voljo javnosti, pravica 
predelave, pravica avdiovizualne priredbe, pravica distribuiranja in dajanja v najem) za vsa 
avtorska dela, ki jih ustvari z izvajanjem storitev po tej pogodbi. Posebej izvajalec na 
naročnika prenaša materialno avtorsko pravico predelave dela tako, da sme naročnik delo 
dopolnjevati oziroma spreminjati z novimi oziroma spremenjenimi podatki ter da sme delo 
oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji. Naročnik ima pravico do 
nadaljnjega prenosa vseh zgoraj navedenih materialnih avtorskih pravic, ne da bi izvajalcu za 
to plačal kakršnokoli odškodnino ali stroške.  
 
Izvajalec prenaša na naročnika tudi lastninsko pravico na stvareh, na katerih so vsebovana 
dela iz prvega odstavka tega člena. 
 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
5. člen 

 
Izvajalec se zaveže, da bo vse obveznosti po tej pogodbi izvedel skladno z zahtevami 
naročnika, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji - specifikaciji, ki je priloga te pogodbe 
(priloga št. 1) in njen sestavni del, ter skladno z njegovo ponudbo, ki je prav tako priloga 
(priloga št. 2) in njen sestavni del. 
 
Izvajalec se hkrati obvezuje: 

- da bo pred iztekom pogodbe o sodelovanju naročniku predal dokončne grafične 
datoteke vseh grafičnih rešitev iz razpisa. Grafične datoteke morajo biti pripravljene 
tako, da omogočajo nadaljnjo predelavo in prilagoditve vseh elementov. Datoteke 
morajo biti predane v eni od naslednjih oblik: .eps, .ai, .idd ali odklenjen .pdf format; 

- da bo hranil dokumentacijo vezano na to pogodbo najmanj do izteka 10 letnega 
obdobja po zaključku javnega naročila ter omogočil vpogled vanjo in jo na zahtevo 
naročnika posredoval; 

- za vsako spremembo pridobiti predhodno soglasje naročnika, 
- storitve izvrševati v skladu z zahtevami naročnika, strokovno pravilno po vseh sodobnih 

izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi 
predpisi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih pogojev; 

- naročniku kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje storitev in upoštevati njegova 
navodila; 

- ščititi interese naročnika; 
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- zagotovil, da dokumenti (računi, zapisniki itd.) vsebujejo številko te pogodbe; 
- ob koncu projekta naročniku vrnil dokumentacijo zaupne narave, prejeto med izvajanja 

pogodbe; 
- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali 

izpolnitev dogovorjenih obveznosti. 
 
 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
6. člen 

 
Naročnik se obvezuje da bo: 

- zagotovil ustrezno spremljanje in nadzor izvedbe aktivnosti po tej pogodbi; 
- zagotovil razpoložljivost svojih kadrov, ki bodo potrebni za uspešno izvedbo aktivnosti  

po tej pogodbi; 
- zagotovil razpoložljivost obstoječe dokumentacije in drugih informacijskih virov, ki so 

potrebni za izvedbo nalog; 
- izvajal svoje obveznosti in naloge v dogovorjenih rokih. 

 
Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo storitev, če naročnik ne izpolni katerega od 
zgoraj navedenih pogojev. 

 
PODIZVAJALCI 

7. člen 
 

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.  

_  ALI _ 

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci. 

[naziv in polni naslov], 

Zakoniti zastopnik podizvajalca 

Matična številka:  

Davčna številka:  

TRR:  

Predmet del:  

Kraj in rok izvedbe:  

Količina del: v vrednosti ______________ EUR (brez DDV), kar znaša __ % od celotne 

ponudbe. 

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. 

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 
svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil. 

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od  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 



Obrazec P-3                                                                                                                               Vzorec pogodbe 

                                                                                                                                                       Stran 4/8  

 

oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje  naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij  o podizvajalcih  in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava naknadno vključiti v izvajanje  gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh 
po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z 
obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke: 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za    

izključitev ter 
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena 
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 
šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega 
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
 

 
POGODBENA VREDNOST 

8. člen 
 

Sklop Predmet javnega naročila (Iz obr. P-5) Količina 
Cena v EUR 

brez DDV % DDV 
Cena v EUR z 

DDV 
1 2 3 4 5 6 = 4 * 5 

1 Zasnova imena, slogana, logotipa, znaka 1  22,0  
2 Zasnova barvnega sistema in tipografije 1  22,0  

3 
Zasnova osnovnega seta tiskovin in 
označevalnega sistema prostora 6  22,0  

4 Grafična zasnova spletne strani 1  22,0  
5 Elementi za elektronsko komuniciranje 2  22,0  
6 Promocijski material 3  22,0  

7 
Elementi interierja centrov za duševno 
zdravje 1  22,0  

8 Ikone in barvne teme storitev iz resolucije 6  22,0  
9 Grafike strokovnih profilov 16  22,0  

 

VSE SKUPAJ      
 
Pogodbena vrednost znaša ________ € brez DDV, oz. ________ € z DDV. V ceni so zajeti vsi 
stroški, popusti in rabati ter prispevki in vse morebitne dajatve ter velja s klavzulo DDP 
naročnik (Incoterms 2010). 
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PLAČILNI POGOJI 
9. člen 

 
Za izvršene pogodbene obveznosti po tej pogodbi izvajalec naročniku izstavi račun. 
  
Naročnik mora račun izvajalcu plačati 30. (trideseti) dan od datuma uradnega prejema računa, 
če je račun pravilno izdan in storitev opravljena v skladu s pogodbo. 
Naročnik bo znesek računa, izdanega skladno s pogodbo, plačal na izvajalčev račun. 
  

10.  člen 
 
Prenos terjatve iz te pogodbe se izvede s sklenitvijo pogodbe o odstopu terjatve najmanj 15 
dni pred zapadlostjo terjatve. Stranke pogodbe so izvajalec, naročnik in novi upnik. V primeru, 
da prenos terjatve ne bo opravljen s pogodbo o odstopu terjatve, lahko naročnik veljavno 
izpolni svojo obveznost izvajalcu. 
 
 

STROKOVNI KADER 
11.  člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi storitev ves čas sodeloval strokovni kader, ki je bil 
priglašen v ponudbi. 
 
Pri javnem naročilu  bodo sodelovali najmanj trije priglašeni kadri: 
 
____________________      ______________________      ____________________ 

 
 

FINANČNO ZAVAROVANJE 
12.  člen 

 

Izvajalec mora v 10. dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku 
izročiti 4 bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z menično izjavo ter 
pooblastilo za izpolnitev in unovčenje; v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Če izbrani ponudnik zahtevanega finančnega zavarovanja ne vroči v navedenem roku, se šteje, 
da je od ponudbe odstopil. Menica mora biti nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo 
»brez protesta« in plačljiva na prvi poziv. 
 
Finančno zavarovanje iz  predhodnega odstavka tega člena pogodbe mora veljati še najmanj 
30 dni od določenega obdobja veljavnosti pogodbe. 
 
Naročnik bo menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil do največ 10 % 
pogodbene vrednosti (z DDV) iz 8. člena te pogodbe, če izvajalec: 

- svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, 
količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo; 

- naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika; 
- odstopi od pogodbe za izvedbo javnega naročila; 
- povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od sklenjene 

pogodbe iz prejšnje alinee; 
- naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar 

mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati. 
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ODPOVED POGODBE 
13.  člen 

 
Naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec zamuja s svojimi 
aktivnostmi in je očitno, da zaradi te zamude ne bo sposoben pravočasno predati izdelka. Prav 
tako naročnik lahko odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec sicer izpolni 
svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika. 
  
Če naročnik odstopi od pogodbe zaradi kateregakoli v prvem odstavku tega člena navedenega 
razloga, mu mora izvajalec plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 10 % skupne 
pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da 
zanjo nima zagotovljenih sredstev. 
 
Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih 
obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od te 
pogodbe, za kar stranki dogovorita 2 (dvo) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z 
dnem, ko je nasprotna stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. 
 
V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani 
poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja 
pogodbe. 
 

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV  
 

14.  člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru zakonitega interesa opravljanja svoje dejavnosti 
obdeloval osebne podatke, ki jih pridobi s strani naročnika, zaupno, v skladu z Uredbo (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov in vsakokratnim veljavnim 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter spoštoval Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
na NIJZ, s katerim se lahko seznani na sedežu naročnika.  

 
15.  člen 

 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri svojem delovanju zagotovili in izvajali potrebne 
tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo varovanje osebnih podatkov in uresničevanje 
pravil v zvezi z njimi v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (člena 28 in 32). 
 

 
REŠEVANJE SPOROV 

15. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta ravnali kot dober strokovnjak in naredili vse, kar je potrebno za 
izvršitev pogodbe. Vse morebitne spore bosta najprej reševali po mirni poti, če pa to ne bo 
mogoče, je za reševanje vseh sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
16. člen 

 
Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba 
ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, 
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ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega 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 ta pogodba nična. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede 
njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz 
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 
 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 

RAZVEZNI POGOJ 
 

17. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca 
ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali 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, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen 
v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O 
datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega 
naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 
 

SKLENITEV IN VELJAVNOST POGODBE 
18. člen 

 
Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank 
ter velja do 20.12.2019. 
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POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom k pogodbi, ki ga sporazumno 
sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Če je katero od pogodbenih določil neveljavno ali to postane, to ne vpliva na ostala pogodbena 
določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim. 
 
 

20. člen 
 
Pogodba je sestavljena v dveh enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en 
izvod. 
  
 
Izvajalec  Naročnik 

  Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Trubarjeva cesta 2 
1000 Ljubljana 

   

V                  , dne  V Ljubljani, dne 

Podpisnik:   Podpisnik: Nina Pirnat, dr. med., spec., 
direktorica 

  Št. :  

 
 
 
 
PRILOGE POGODBE 

 

PRILOGE 

Priloga 1 Obrazec P-5 „Specifikacije“ 

Priloga 2 Obrazec P-4 „Predračun“ 

 


