
VZORCI POGODB ZA INŠTALATERSKO STROKO 
 

Novi Gradbeni zakon v 10. členu določa, da morata imeti investitor in izvajalec za vse gradnje, 

tudi za posamezne dele objektov, sklenjen pisni dogovor, pogodbo o izvajanju del. Poleg 

novogradenj določilo velja tudi za izvajanje tako imenovanih vzdrževalnih del.  

Sekcija instalaterjev-energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) 

je v pomoč članom pripravila več vzorcev pogodb s spremljajočimi dokumenti. Trenutno so 

brezplačno dosegljivi vzorci pogodb s potrošniki, fizičnimi osebami, za izvedbo celotnih strojnih 

inštalacij ali samo za posameznega dela oziroma za izvedbo manjših inštalacijskih del, tako s 

fiksno ceno, kot tudi z obračunom po dejanskih količinah izvedenih del. V naslednjih nekaj 

mesecih bodo pripravili še vzorce pogodb za posle s podjetji, oziroma večjimi naročniki, ki so 

pravne osebe.  

Osnova pripravljenih vzorcev so Splošni pogoji, ki jih izvajalec vroči naročniku skupaj s 

ponudbo. S tem so se lahko bistveno skrajšale same pogodbe, saj so vsi splošni elementi že 

obdelani v splošnih pogojih. Seveda to temelji na predpostavki, da so tako splošni pogoji kot 

tudi sama ponudba sestavni del pogodbe. Splošnih pogojev, ki zagotavljajo izvajalcu osnovno 

pravno varnost, tudi ni možno spreminjati, saj bi se s tem podrl celotni koncept pogodbe. 

Nadgradnja posamezne pogodbe pa so spremljajoči dokumenti, ki so ravno tako pripravljeni 

kot vzorci v katere se vpisuje posamezne podatke in pomembna dejstva v zvezi z izvajanjem 

pogodbe. V ta segment spadajo: zapisnik o prevzemu dokumentacije za izvedbo pred in tudi 

med samim izvajanjem del, obrazec za naročilo dodatnih del, zapisnik o prevzemu izvršenih 

del in podobno.  

Vsi ti dokumenti so za člane brezplačno dosegljivi v elektronski obliki, pri sekretarju sekcije 

instalaterjev-energetikov na e naslovu: janko.rozman@ozs.si. Pri naročilu vzorcev navedite 

vrsto del, obseg, vrsto naročnika in predvideni način obračunavanja del, da vam bomo lahko 

poslali odgovarjajoče dokumente. Skupaj z vzorci bodo zainteresirani prejeli tudi uvodna 

pojasnila podrobna navodila o uporabi vzorcev. 
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