
Osnovna pogodba o nerazkritju informacij- vzorec 
 

To pogodbo sklepata stranki _________________ s sedežem 

v/na________________(upravičenec) in ___________________, s sedežem 

v/na__________________(zavezanec). Namen pogodbe je preprečitev nepooblaščenega 

razkritja zaupnih informacij, kakor so slednje definirane v spodnjem odstavku. 

S podpisom te pogodbe nastane med strankama zaupno razmerje, ki upravičuje razkrivanje 

zaupnih vsebin v medsebojnem odnosu. 

 

1. člen: Zaupne vsebine 
Pomen v tej pogodbi: Vse informacije oziroma vsebine, ki imajo oziroma bi lahko imele 

kakršnokoli tržno vrednost oziroma kakršnokoli drugačno vrednost v gospodarski dejavnosti 

razkrivajoče stranke (upravičenca). Če so zaupne vsebine v pisni obliki, mora upravičenec 

zaupnost le-teh jasno označiti z oznako ˝zaupno˝oziroma ˝poslovna tajnost˝ oziroma 

katerokoli besedno zvezo enakega oziroma podobnega pomena. V primeru ustnega razkritja 

zaupnih vsebin, mora upravičenec ažurno opozoriti zavezanca, da so mu posredovane zaupne 

vsebine, ki jih je po tej pogodbi zavezan varovati. O vsakokratnem ustnem razkritju 

upravičenec sestavi zaznamek, ki ga podpišeta obe stranki. 

 

2. člen: Izjeme 
Zavezanec ni dolžan varovati vsebin ki so : 

(a) javno znane v času razkritja zavezani stranki, oziroma postanejo javno znane naknadno, 

brez zavezančeve odgovornosti. 

(b) Znane zavezani stranki pred podpisom te pogodbe, 

(c ) Od tretjih oseb zavezancu na zakonit način razkrite informacije o upravičencu 

(d) Zaupne vsebine, za katerih razkritje ima zavezanec predhodno pisno privolitev 

upravičenca. 

 

3. člen: Dolžnosti zavezane stranke 
Zavezana stranka bo varovala zaupne vsebine, ali ji bodo razkrite s strani upravičene stranke. 

Zaupnost informacij so dolžni varovati tudi zaposleni pri zavezani stranki, pogodbeni 

sodelavci in tretje osebe. 

Zavezana stranka je dolžna, pred razkritjem zaupnih vsebin upravičene stranke tem osebam, s 

temi osebami skleniti pisne sporazume o nerazkritju informacij, ki bodo varovali zaupne 

informacije vsaj tako, kot jih varuje ta pogodba. 

Zavezana stranka ne sme v svojo ali tujo korist brez pisnega dovoljenja zavezane stranke 

uporabiti, razkrivati, kopirati ali na kakršenkoli drug način razmnoževati ali objavljati zaupnih 

informacij. 

Zavezana stranka mora preprečiti tretjim osebam, pogodbenim sodelavcem oziroma lastnim 

zaposlenim kakršnokoli uporabo, razkrivanje, kopiranje ali kakršnokoli drugačno 

razmnoževanje ali objavljanje zaupnih informacij. 

Zavezana stranka mora na pisno zahtevo zavezane stranke nemudoma vrniti vse zapiske, 

dokumente v pisni oziroma elektronski obliki oziroma kakršnekoli druge medije, ki vsebujejo 

zaupne informacije. 

 

4. člen: Časovna veljavnost pogodbe 
Pogodba ostane v veljavi, dokler upravičena stranka zavezane v pisni obliki ne razreši 

dolžnosti varovanja zaupnih vsebin, dokler se stranki o tem pisno ne sporazumeta oziroma 

dokler ostanejo zaupne vsebine poslovna skrivnost in ne postanejo javno znane in dostopne. 

 



5. člen: Razmerje med strankama 
Ta pogodba ustvarja samo zaupno razmerje med strankama. Ne ustvarja nikakršne drugačne 

poslovne povezanosti med strankama.(skupni podjem, zaposlitveno razmerje…) 

 

6. člen: Veljavnost pogodbe 
V primeru ničnosti kateregakoli dela te pogodbe, ostane preostali del pogodbe, ki ni ničen v 

veljavi. Stranki bosta storili vse v njuni moči, da ohranita pogodbo v veljavi. 

Odpoved katerekoli pravice, ki izhaja iz te pogodbe s strani upravičene stranke, ne pomeni, da 

gre za splošno odpoved tej ali drugim pravicam iz pogodbe. Pogodba ostane v veljavi. 

Pogodba prav tako velja za vse pravne naslednike strank. 

 

 

7. člen: Zmota 
S podpisom te pogodbe stranki izjavita, da sta seznanjeni z vsemi določbami in splošnimi 

pogoji v pogodbi. Pogodba razveljavi vse morebitne prejšnje dogovore o varovanju zaupnosti 

med strankama. Pogodba se lahko spreminja samo s pisno privolitvijo obeh strank. 

 

8. člen: Sankcije 
V primeru kršitev določil te pogodbe s strani zavezanca ali tretje osebe je zavezanec 

dolžan plačati ________€ pogodbene kazni. Enako velja za zavezančeve pravne 

naslednike. Pogodbena kazen se valorizira (stranki določita valorizacijsko klavzulo). 

Zavezanec je prost odgovornosti, če je ravnal z vso dolžno skrbnostjo. (skrbnostjo 

dobrega gospodarstvenika, strokovnjaka). 

 

9. člen: Sporazumno reševanje sporov 
Stranki se zavežeta reševati morebitne spore v zvezi s to pogodbo v skladu z načelom dobre 

vere in poštenja. V primeru da soporov ne rešita sporazumno je za reševanje sporov 

izvirajočih iz te pogodbe pristojno _______________ sodišče v _____________ 

 

Pogodbo sta podpisala predstavnika obeh strank: 

 

_______________________ ( podpis) 

 

_______________________ (ime in priimek tiskano) 

 

V ____________, datum:__________ 

 

 

_______________________(podpis) 

 

_______________________(ime in priimek tiskano) 

 

V______________, datum:____________ 

 

 

 

To je brezplačen, javno dostopen vzorec informativne narave. Zavod mladi podjetnik in avtor 

ne prevzemata nikakršne odgovornosti za uporabo vzorca. 


