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OKVIRNA POGODBA za posredovanje naročil  
 
 
 
sklenjena med 
 
– 
– 
– 
 
(v nadaljevanju izvajalec)  
 
in 
 
… 
… 
... 
 
(v nadaljevanju posrednik) 
 
 
I. Preambula 
 
Izvajalec je v okviru svojih poslovnih namenov različno aktiven kot podizvajalec naročniku (v nadaljevanju 
»Naročnik«). V okvirih podnajemne pogodbe  bo dela izvajal samostojno. Posrednik se je specializiral za 
posredovanje le takšnih naročniški del, katere so predmet provizije.S to pogodbo se opredeljuje in ureja 
pogodbeno razmerje med izvajalcem in posrednikom. 
 
II. Naročilnica za posredovanje delovne sile 
 
Naročnik s pomočjo obrazca (Priloga 1) oblikuje posamezna povpraševanja (v nadaljevanju 
»Naročilnico za posredovanje delovne sile«) in jih pošlje posredniku. Naročniki redno iščejo 
dolgoročno sodelovanje, tako da posamezno prvotno naročilnico za posredovanje delovne sile se smatra le 
kot prvo naročilo od mnogih poslednjih in se temu primerno predpostavlja celosten pogled na sodelovanje. 
Posrednik na podlagi podatkov, ki jih posreduje naročnik, išče ustrezne podizvajalce za izpolnitev 
povpraševanega naročila in prihodnih naročil za naročnika. Ustrezni izvajalci bodo 
od posrednika neposredno obravnavani. Polja, navedena v obrazcu, so predlogi posrednika, da bi lahko 
naročilo izvedli na najboljši možen način. Izključna odgovornost naročnika je, da obseg, trajanje in vsebino 
naročila predstavi tako natančno, da je posredovanje možno. Za napačne, nepravilne ali nepopolne podatke 
odgovarja le naročnik. Za manjkajoče ali nasprotujoče si podatke je prav tako odgovoren izvajalec , da pred 
sklenitvijo pogodbe predhodno le te izpostaviti in se razjasnijo vsa odprta vprašanja pred podpisom 
pogodbe.  Posrednik ne preverja posredniških naročil o pravilnosti oziroma popolnosti vsebine. Če izvajalec 
izrazi temeljni interes za delo naročnika, bo posrednik vzpostavl stik. Vsak kontaktni predlog vključuje 
posebne možnosti medsebojnega stika, tako da so omogočena potrebna neposredna pogajanja med 



2 
 

naročnikom in izvajalcem  za sklenitev podnajemne pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo posrednika takoj 
obvestil, če je prišlo do sklenitve podjemne pogodbe. Zastopniku je potrebno poslati kopijo ustrezne 
podjemne pogodbe. Prav tako se izvajalec zavezuje, da bo posrednika takoj obvestil, če se spremenijo 
podatki, obseg, trajanje ali kakršna druga vsebina naročila. 
 
III. provizija za storitev 
 
Zastopnik in njegovi partnerji poslujejo proti plačilu provizije. Višina provizije se opredeli na podlagi 
dogovorja, kateri  se na  posebnem obrazcu (obrazec 1) določi , in se lahko razlikuje od posameznega posla 
posredovanja. Za vsa nadaljnja naročila k temu naročniku se tudi za poslednja  naročila zaračunava, 
dogovorjena provizija iz obrazca 1. Storitev posrednika in njegovih partnerjev ostaja za naročnika 
brezplačna. 
 

IV. Pooblastilo za prejem plačil 
 
Po sklenitvi pogodbe med naročnikom in izvajalcem podeli izvajalec posredniku pooblastilo za prejem plačil. 
Plačila iz pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalci se plačajo izključno le posredniku v namene 
poravnavi obveznosti iz provizijkih zadev. To pooblastilo za prejem plačil vključuje pravico posrednika do 
poizvedbe informacij o status del, naročilu in samem obračunu. Tako naročniki kot izvajalci sta primorana 
posredniku predloži ustrezno dokumentacijo. Odstop odprtih provizij ni dogovorjen, tako da morebitne 
druge odstope oz pridržek lastninske pravice s strani upnikov izvajalca še naprej obstaja. Zastopnik se bo po 
svojih najboljših močeh potrudil izterjati odprte postavke oz. terjatve do naročnika. To vključuje le 
izvensodni postopek opominjanja. Če bi po presoji posrednikaodprte postavke oz. 
terjatve  ostajale  neuspešne ali ne obetajo uspeha bo posredniki takoj obvestijo izvajalca. V tem primeru 
lahko izvajalec posredniku dodeli nalog za uvedbo sodnih opominjajočih postopkov ali tožb ali zahtevajte 
odpust terjatve na podlagi pooblastila za prejem plačil. Če izvajalca z naročilnico dodeli posredniku nalog  za 
izvedbo pravnih opominov ali sodnih postopkov, stroške nosi izključno izvajalec sam. Posrednik je za to 
upravičen zahtevati predplačilo in ukrepanje narediti odvisno od tega prejetega predplačilal.  
 

V. Tok plačila 
 
Izvajalec bo tedensko skladno s pogodbenimi dogovori z naročnikom posredniku pošiljal podpisana poročila 
o dejavnostih ali časovnice. Iz tega posrednik nemudoma izdela račune in le te pošlje naročniku, kopijo 
posredujte izvajalcu in dosledno spremlja dohodna plačila. Takoj, ko je fakturiran znesek  pripisan enemu 
od računov posrednika, ta o tem obvesti izvajalca. Po odbitku zgoraj dogovorjene provizije se ostanek v 
dveh bančnih delovnih dneh prenakaže izvajalcu. Obdavčitev prejetih dohodkov je izključno odgovornost 
izvajalca  
 

VI. Jamstvo izvajalca 
 
Izvajalec jamči ne glede na krivdo, da je zafakturirana odprta postavka do naročnika v trenutku 
fakturiranja  brez kakršnih koli pomanjkljivosti, zlasti , da je opravičena  in je brez ugovorov. To jamstvo 
vključuje, da se terjatev naknadno ne spremeni v pravnem vidiku, torej se ne spremeni  z naknadnim 
dogovorom z naročnikom ali z enostranskim pravnim dejanjem s strani naročnika (to vključuje zlasti, vendar 
ne izključno: razdrtje, pobot, odstop, zmanjšanje in uveljavljanje pridržne pravice) ne vpliva na njen pravni 
obstoj. Tako izvajalec jamči, da so opravljene storitve za obračun popolne in brezhibne. Če obstajajo 
ugovori na storitve s strani  naročnika, se o teh    
obvesti nemudoma posrednika. 
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VII. poročilo kreditne sposobnosti) 
 
V posameznih primerih posrednik pošlje kreditno poročilo skupaj s predlogom naročnika. Ta postopek 
temelji na naših lastnih izkušnjah z znanim naročnikom  in je zagotovljena brezplačno. 
Vendar  posrednik ne prevzema nobene odgovornosti ali jamči za pravilnost ali popolnost posredovane 
informacije. V kolikor izvajalec dvomi o kreditni sposobnosti naročnika, ima slednji le te poizvesti po lastni 
poizvedbi. 
 
 
VIII. Varstvo konkurence in zaupnost 
 
Izvajalec se za za čas trajanja te pogodbe z naročnikom zaveže, da ne sklepa nobenih  drugih pogodb, ki 
zaobidejo posrednikovo zahtevo po proviziji. V nasprotnem primeru odgovarjata naročnik in izvajalec v 
skupnem dolgu za kršitve za izgube, ki so bile povzročene s kršitvijo posrednik. 
Družbene in poslovne skrivnosti obeh strank, ki so postale znane obem stranem, se tudi po izteku 
pogodbenega razmerja obravnava kot skrivnost in se ne smejo razkriti tretjim osebam. V kolikor bo izvajalec 
po tej pogodbi za izvedbo primoran do tretjih podizvajalskih oseb, mora z ustreznimi pogodbami s temi 
tretjimi osebami zagotoviti, da so tudi te ustrezno seznanjene in pogodbeno vezane na ravnanje s 
družbenimi in poslovnimi skrivnostmi naročnika. 
Obveznosti zaupnosti po prenehanju pogodbe veljo nadalnjo za obdobje petih let 
 

 

IX.        Pravica zastopnika do revizije 
 
Posrednik ima pravico kadarkoli zahtevati izročitev dokumentov posredovanih naročil. Če obstajajo znaki, 
da naročila niso bila pravilno fakturirana ali da se zaobidejo določila  okvirna pogodbe je posrednik 
upravičen do zahtev poslovnih listin izvajalca in v njegovih prostorih preverite potrdila s pomočjo revizorja, 
ki je zavezan k poklicni skrivnosti, in se ob zaključku le tako pustiti podučiti o ugovljenem rezultatu. V 
kolikor iz pregleda izhaja, da je izvajalec izpolnil svoje obveznosti do posrednika po tej pogodbi popolnoma, 
krije stroške pregleda posrednik. V kolikor se ugotovijo pritožbe revizorja v breme izvajalca, le ta nosi 
stroške pregleda. 
 

 

X.         Trajanje in odpoved 
 
Ta pogodba se izteče 31. decembra 2021. 
Velja odpovedni rok 2 tednov do konca meseca. Pravica do izredne odpovedi zaradi izrechnih razlogov 
ostane nespremenjena. Vsaka odpoved mora biti v pisni obliki. 
 

XI.       Odgovornost posrednika 
 
Zastopnik je neomejeno odgovoren v primeru naklepa ali hude malomarnosti za življenjske ali telesne 
poškodbe. ali zdravje, v skladu z določbami zakona o varstvu potrošnikov in v obsegu katerega koli 
prevzetega jamstva. V primeru lahke malomarne kršitve obveznosti, katera je bistvenega pomena za 
doseganje namena pogodbe (kardinalna obveznost), je odgovornost posrednika omejena na višino škode, ki 
nastane glede na vrsto škode oz. glede na po poslu  predvidljiva in tipična škoda. Na strani posrednika ni 
nobene nadaljnje odgovornosti. Zgornja omejitev odgovornosti velja tudi za osebno odgovornost 
zaposlenih, zastopnikov in Organi posrednika. 
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XII.         Izbira prava in sodne pristojnosti 
 
Z izjemo enotnega mednarodnega prava se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije, 
zlasti konvencija ZN o prodaji. Če je prodajalec trgovec v smislu gospodarskega zakonika, pravna oseba 
javnega prava oz. poseben sklad javnega prava, je izključno - tudi mednarodno – pristojno sodišče kraj 
poslovanja posrednika odgovorna za vse morebitne nastale spore iz pogodbenega razmerja. Ustrezno velja, 
če je izvajalec podjetnik v smislu 14. člena nemškega civilnega zakonika. Vendar velja, da je izvajalec v vseh 
primerih  upravičen  tudi do tožbe v kraju izvedbe ali v splošnem kraju pristojnosti izvajalcai. Prednostna 
pravna ureditev, zlasti glede izključne odgovornosti, ostaja nedotaknjen. 
 

XIII.         Končne določbe 
 
K tej pogodbi ni nobenih ustnih ali pisnih pomožnih dogovorov. Spremembe ali dopolnitve te pogodbe 
morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za razveljavitev  tega pisnega določila, katera pravtako zahteva 
predložitev v  pisni obliki. Če je katera koli določba te pogodbe v celoti ali delno neveljavna, ali bo postala 
neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb te pogodbe. Na mesto neveljavnostne 
določbe  velja tisto zakonsko dopustno določilo, ki je najbližje predvidenemu. Tudi to velja v primeru 
nenamerne ureditvene pomanjkljivosti. 
 
 

                                                                                                             
 
       
 

                                                                                                                 Bremervörde, den 
                                                                                                                 ______________________________ 
                                                                                                                 Mesto, Datelj 
 
 

                                                                                                                    
 
 
 

_______________________________                                           _______________________________ 
Podpis izvajalec                                                                                   Podpis posrednik 
 


