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ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 
 
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za Izvajanje geodetskih storitev 
na območju Elektra Gorenjska, d. d., za tri sklope: 
- 1. sklop - občine: Bled, Bohinj, Železniki, Škofja Loka, Medvode, 
- 2. sklop - občine: Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko, in 
- 3. sklop - občine: Tržič, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, 
v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.  
 
Od ponudnika pričakujemo: 

- da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, in ima vsa 
potrebna dovoljenja, ki se za opravljanje te dejavnosti zahtevajo, 

- da ima na razpolago vsaj enega odgovornega geodeta, ki je vpisan v imenik pooblaščenih 
geodetov pri IZS, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (za nedoločen čas ali za 
določen čas vsaj do konca trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega naročila) ali 
podjemno pogodbo (za nedoločen čas ali za čas vsaj do konca trajanja pogodbe, sklenjene v 
postopku tega naročila).  

 
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente 
(kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da 
je z vsebino obrazcev in dokumentov seznanjen in se z njo strinja. 
 
Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob 
predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v 
predmetnem povabilu. Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker 
se naročnik o ceni ne bo več pogajal.   
 
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 23. 6. 2021 do 10. ure, na e-naslov: 
natasa.kotnik@elektro-gorenjska.si. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in 
uri, ne bodo upoštevane. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 

- natasa.kotnik@elektro-gorenjska.si in 
- miha.zajec@elektro-gorenjska.si.  

 
 
OPOZORILO: 
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov 
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni 
strani: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila. Na tej strani bo objavil tudi izbiro 
najugodnejšega ponudnika v predmetnem javnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali 
ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.  
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Šifra sredstva KO šifra Parc. štev.


Večnivojsko parafiranje  


Lastnik javnega naročila Nataša Kotnik


Večnivojsko parafiranje Da


Podpisnik Nivo Parafirano Datum Zap. st. parafa Dostop Opomba


Nataša Kotnik 1 Da 17.6.2021 1 Da  


Miha Zajec 2 Da 17.6.2021 2 Da  


Marjeta Rozman 3 Da 17.6.2021 3 Da  


Špela Sajovic 4 Da 17.6.2021 4 Da  


Boštjan Tišler 4 Da 17.6.2021 5 Da  


Ciril Kafol 5 Da 18.6.2021 6 Da  


Večnivojsko parafiranje končano Da
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Parafiral(a)


Ime:
Nataša Kotnik, Elektro Gorenjska, d.d.


Datum:


17.06.2021 08:40:59


Parafiral(a)


Ime:
Miha Zajec, Elektro Gorenjska, d.d.


Datum:


17.06.2021 09:10:10


Parafiral(a)


Ime:
Marjeta Rozman, Elektro Gorenjska, d.d.


Datum:


17.06.2021 10:14:45


Parafiral(a)


Ime:
Špela Sajovic, Elektro Gorenjska, d.d.


Datum:


17.06.2021 11:51:59


Parafiral(a)


Ime:
BOŠTJAN TIŠLER, ELEKTRO GORENJSKA, D.D


Datum:


17.06.2021 14:54:42


Parafiral(a)


Ime:
CIRIL KAFOL, ELEKTRO GORENJSKA, D.D


Datum:


18.06.2021 10:21:57
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Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in 
je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve 
pogodbe.  
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

 
Elektro Gorenjska, d.d. 
Predsednik uprave: 
dr. Ivan Šmon, MBA 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- ponudba s ponudbenim predračunom 

- specifikacija storitev 
- predlog pogodbe 
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PONUDBA  
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV21-027, dajemo naslednjo 
 
 

PONUDBO1 
 
 

1. sklop - občine: Bled, Bohinj, Železniki, Škofja Loka, Medvode;  
 

 Opis storitve Enota Cena na enoto (brez DDV) Skupaj 

1. Parcelacije 12 kom   

2. Vris objekta v  kataster stavb 30 kom   

Skupna cena (v EUR brez DDV)  

 
2. sklop - občine: Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko; 
 

 Opis storitve Enota Cena na enoto (brez DDV) Skupaj 

1. Parcelacije 12 kom   

2. Vris objekta v  kataster stavb 30 kom   

Skupna cena (v EUR brez DDV)  

 
3. sklop - občine: Tržič, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora; 
 

 Opis storitve Enota Cena na enoto (brez DDV) Skupaj 

1. Parcelacije 12 kom   

2. Vris objekta v  kataster stavb 30 kom   

Skupna cena (v EUR brez DDV)  

 
 

V ponudbeni ceni so vključeni vsi stroški ponudnika (materialni, prevozni idr., vključno z vsemi stroški 
upravnih in drugih zahtevanih taks), tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s 
predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas 
izvajanja naročila. 

 
1
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, 

da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti 
nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih 
oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik 
dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku 
moral predložiti predmetno izjavo. 
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Rok izvedbe: dogovorjen ob posameznem naročilu oziroma najkasneje v 75 dneh od prejema naročila. 
 
Rok plačila je 30 dni po prejemu računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi.  
 
 

Veljavnost ponudbe: ____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe.  

 
 
Izjavljamo, da:  

- imamo na razpolago vsaj enega odgovornega geodeta, ki je vpisan v imenik pooblaščenih 
geodetov pri IZS, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (za nedoločen čas ali za 
določen čas vsaj do konca trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega naročila) ali podjemno 
pogodbo (za nedoločen čas ali za čas vsaj do konca trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega 
naročila), 

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, in imamo vsa potrebna 
dovoljenja, ki se za opravljanje te dejavnosti zahtevajo. 

 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 
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SPECIFIKACIJA STORITEV (velja za vse sklope enako) 
 
Cena na enoto v ponudbi zajema vse storitve za: 

1. Posamezno parcelacijo velikosti ca. 6 x 5 m, s štirimi mejniki, ki zajema: 

- izvedbo parcelacije, 

- izdelavo elaborata ureditve meje in delitev parcel, 

- pripravo in oddajo zahtevka z elaboratom na geodetsko upravo, 

- označitev novo nastale parcele z mejniki. 

 

2. Vris objekta v kataster, ki zajema: 

- posnetek objekta (TP – 4 točke), 

- izdelava katastrskega elaborata, 

- oddaja elaborata na geodetsko upravo. 

 
 
Izjavljamo, da bomo naročene storitve opravili strokovno in pravočasno.  
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 
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Predlog pogodbe 
 
Naročnik:  
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 
4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA  
identifikacijska št.: SI 20389264 
matična številka: 5175348000 
 
in 
 
Izvajalec: 
_____________________________, ki ga zastopa _______________ 
identifikacijska št.: SI ______________ 
matična številka: ________________ 
 
sklepata  
 

POGODBO št. POV21-027 
 

IZVAJANJE GEODETSKIH STORITEV  
Sklopi ____ 

 
PREDMET POGODBE 
1. člen 
  Predmet te pogodbe je izvajanje geodetskih storitev v vsebini in obsegu, kot to izhaja iz te 
pogodbe in ponudbe izvajalca št. _______________ z dne _____________, ki je priloga te pogodbe.  
  Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na 
predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti 
po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki 
bi izvirale iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi. 
 
POGODBENA VREDNOST 
2. člen 

 Pogodbeni stranki sta sporazumni, da cena storitev na enoto in skupna vrednost storitev 
posameznega sklopa po tej pogodbi znaša: 

 
1. sklop - občine: Bled, Bohinj, Železniki, Škofja Loka, Medvode 
 

 Opis storitve Enota Cena na enoto (brez 
DDV) 

Skupaj 

1. Parcelacije 12 kom   

2. Vris objekta v  kataster stavb 30 kom   

Skupna cena (v EUR brez DDV)  

 
2. sklop - občine: Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko 
 

 Opis storitve Enota Cena na enoto (brez 
DDV) 

Skupaj 

1. Parcelacije 12 kom   

2. Vris objekta v  kataster stavb 30 kom   

Skupna cena (v EUR brez DDV)  
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3. sklop - občine: Tržič, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora 
 

 Opis storitve Enota Cena na enoto (brez 
DDV) 

Skupaj 

1. Parcelacije 12 kom   

2. Vris objekta v  kataster stavb 30 kom   

Skupna cena (v EUR brez DDV)  

 
  Storitve se bodo obračunavale po sistemu dejansko izvedenih količin in nespremenljivih – 
fiksnih cenah po enoti, navedenih v specifikaciji ponudbe. Cene so določene tako, da vsebujejo vse 
stroške (prevoz, materialni stroški, upravne in druge zahtevane takse idr.). 
  DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. 
  Navedene količine v specifikaciji, za katere se sklepa pogodba z izbranim ponudnikom, so 
predvidene (okvirne), kar pomeni, da lahko odstopajo navzgor ali navzdol, odvisno od potreb 
naročnika. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od 
navedenih količin v specifikaciji. 
 
NAROČANJE IN ROK IZVEDBE (POGODBENI ROK)  
3. člen 

Izvajalec se zaveže na podlagi vsakokratnega pisnega naročila naročnika zanj opraviti 
naročeno storitev, ki je predmet te pogodbe, in sicer v času, ki bo dogovorjen s posameznim 
naročilom, vendar ne daljšim od 75 dni od prejema naročila. V tem roku mora izvajalec za vsako 
posamezno naročilo oddati elaborat na pristojno geodetsko upravo in naročniku dostaviti potrdilo o 
oddaji, skupaj s sliko parcelacije v PDF ali DWG formatu. Z dostavo potrdila o oddaji, skupaj z 
navedenimi prilogami, se posamezna naročena storitev šteje za opravljeno. 
 Dela se bodo opravljala postopno, na različnih lokacijah in po potrebah naročnika.  

Izvajalec je na poziv dolžan naročniku v roku pet delovnih dni posredovati poročilo o stanju 
naročenih zadev. 

Izvajalec del je v zamudi, če prekorači s posameznim naročilom določen časovni okvir za 
izvedbo del. 
 Če izvajalec ne opravi del v skladu z dogovorom naročnika oz. zamudi z izpolnitvijo 
obveznosti, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala. Neizpolnjevanje 
obveznosti po tej pogodbi in zamuda (dvakrat ali več) izvedbe posameznega naročila je lahko razlog 
za odpoved pogodbe.  

 Naročnik ima pravico, da pogodbeno storitev naroči pri drugem izvajalcu v primeru, da mu 
izvajalec po tej pogodbi v zahtevanem roku ne more zagotoviti izvedbe vnaprej naročene količine in 
kvalitete zahtevanih del. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan povrniti vse morebitne stroške 
in škodo, ki jih ima naročnik zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu. 
 
PLAČILNI POGOJI 

4. člen 
 Izvajalec bo za vsako opravljeno storitev (I. odstavek 3. člena te pogodbe) naročniku izstavil 
račun. Račun je naročnik dolžan plačati v roku trideset (30) dni od datuma izdaje računa. V primeru 
zamude pri plačilu izvajalec lahko obračuna naročniku zakonite zamudne obresti. 
 
VIŠJA SILA 
5. člen 

V primeru nepredvidljivih okoliščin (višja sila ipd.), ki bi izvajalcu preprečile opraviti delo iz te 
pogodbe, se pogodba razveže brez odpovednega roka, plača pa se že opravljeno delo. Izvajalec mora 
o nastopu takih okoliščin nemudoma obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru je naročniku 
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odškodninsko odgovoren. Izjeme so le tista nedokončana dela, za katera naročnik ve, da jih izvajalec, 
brez svoje krivde, ni uspel dokončati. 

V primeru, da izvajalec ugotovi, da ne bo mogel izvesti del v dogovorjenem roku (npr. lastniki 
večinoma živijo izven Gorenjske ali v tujini, potekajo spori v zvezi z nepremičnino ipd.), mora pisno 
zahtevati podaljšanje roka najmanj 7 dni pred iztekom dogovorjenega roka z navedbo utemeljenega 
vzroka zamude in od naročnika pridobiti soglasje k naknadno določenemu primernemu roku za 
dokončanje del.  
 
PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK 
6. člen 
 Naročnikov predstavnik za izvedbo pogodbenih del je …….. 

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po 
tej pogodbi in sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe ter mu nudi vse potrebne podatke, ki jih 
je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.  

Izvajalčev predstavnik za izvedbo pogodbenih del je ………. 
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 

izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki ves čas 
trajanja pogodbe.  

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku 5 
dni po zamenjavi. 
 
POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
7. člen 
  Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge 
stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so 
zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri 
realizaciji te pogodbe.  

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki 
soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. 
Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in 
preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. 

Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih 
predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan 
izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede 
varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe 
svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani. 
 Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, 
da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku 
za škodo, ki mu zaradi tega nastane.  
 
8. člen 
 Izvajalec mora poskrbeti za zavarovanje osebnih podatkov. Zavarovanje obsega 
organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni 
podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba 
ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.  
 Na zahtevo naročnika mora izvajalec naročnikove dokumente in vsebine, ki jih je ta kakorkoli 
prejel, učinkovito izbrisati.  
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
9. člen 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba 
nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca 
predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 
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pridobitev posla po tej pogodbi 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 ali bo 
naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali 
posredniku. 
  
IZJAVA O LASTNIŠTVU 
10. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času 
izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje da so z njim povezane družbe, 

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje 
korupcije, če ta to zahteva.  

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi morebitni podizvajalec, o čemer mora izvajalec 
seznaniti vsakega podizvajalca. 
 
REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE 
11. člen 

Za vse, kar ni določeno s to pogodbo, se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja. 
Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v 

duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po 
sedežu naročnika. 

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka: 
- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj 
dve opozorili,  
- če realizirana vrednost doseže pogodbeno vrednost,  
- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali 
prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so 
njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad 
njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, 
- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave. 

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo z 30 dnevnim odpovednim rokom, 
ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te 
pogodbe vročen s priporočeno poštno pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k tej 
pogodbi, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok. 

 Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli 
povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.   

 
PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE  
12. člen 

Priloga pogodbe je: 
- s strani izvajalca izpolnjen obrazec Ponudbe št. … z dne …, s tehnično specifikacijo in 

ponudbenim predračunom. 
Sestavni del pogodbe je tudi: 
- povabilo k oddaji ponudbe št. …, z dne …, 
- celotna ponudba dobavitelja št. … z dne …. 
Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.   
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KONČNE DOLOČBE  
13. člen 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklepa za obdobje enega 
leta. V primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev, ne 
predloži izjave o lastništvu (10. člen te pogodbe), pogodba preneha veljati. 

 
14. člen 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe se uredijo s pisnimi dodatki. 
 
15. člen 

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) 
izvod. 
 
 
 
____________, dne _____________     Kranj, dne ____________ 
(kraj) 
 
 
Izvajalec:        Naročnik: 
________________       Elektro Gorenjska, d.d. 
________________       Predsednik uprave: 
________________       dr. Ivan Šmon, MBA  
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