
 

Obrazec št: 1 
 

Ponudba 
 

Na osnovi povabila za naročilo »Sanacija zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT v 
športni dvorani Šolskega centra Postojna« dajemo ponudbo, kot sledi: 

I. Ponudba številka: _______________ 

NAZIV PONUDNIKA:   

NASLOV PONUDNIKA:   

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite): 

 samostojno 

 z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________ 

 z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________ 

  z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________ 

II. Rok veljavnosti ponudbe : 

Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb. 

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za 
zavrnitev ponudbe. 

III. Podatki o plačilu  

Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je 30 dni od datuma 
prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del 
zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih 
del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. 

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se 
šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. 

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa 
naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb. 

IV. Podatki o gospodarskem subjektu 

KONTAKTNA OSEBA:   

E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:   

TELEFON:   

ID ZA DDV:   

PRISTOJNI FINANČNI URAD:   

MATIČNA ŠTEVILKA:   



 

ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH 
RAČUNOV:   

POOBLAŠČENA OSEBA ZA 
PODPIS PONUDBE IN POGODBE:   

ČLANI UPRAVNEGA IN 
VODSTVENEGA ORGANA (npr. 
zakoniti zastopniki, člani uprave, 

ipd.)* 
  

ČLANI NADZORNEGA 
ORGANA (če ga gospodarski 

subjekt ima)* 
  

POOBLAŠČENCI ZA 
ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI 

NADZOR (npr. prokuristi)* 
  

POOBLAŠČENA OSEBA ZA 
VROČANJE: 

Ime in priimek, ulica in hišna številka, 
kraj v Republiki Sloveniji  

(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v 
Republiki Sloveniji) 

  

*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci  

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   (žig in podpis) 
  



 

Obrazec št: 2 
 

Ponudbeni predračuna 
 

 

I. Ponudba številka: _______________ 

NAZIV PONUDNIKA:   

NASLOV PONUDNIKA:   

Na osnovi povabila za naročilo »Sanacija zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT v 
športni dvorani Šolskega centra Postojna« dajemo ponudbo, kot sledi: 

 II. Ponudbena cena 

Ponudbena cena brez DDV  

Vrednost DDV  

Ponudbena cen z DDV  

 
Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni 
dokumentaciji. 

Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb. 

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa 
naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb. 

Predmetni obrazec predstavlja javni del elektronske ponudbe, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku 
roka za predložitev ponudb vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe. 
 
 
Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno 
viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa je vidna samo naročniku. 

 

 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   (žig in podpis) 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrazec št: 3 
 

Krovna izjava 

V zvezi z javnim naročilom »Sanacija zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT v 
športni dvorani Šolskega centra Postojna« 

____________________________________________, 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 

s polno odgovornostjo izjavljamo, da: 

• vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; 
• ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo 

izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali 
odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s 
pripravo ponudbene dokumentacije; 

• vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih 
preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih 
bo ta zahteval; 

• v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod 
katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; 

• smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o 
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; 

• smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni 
izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za 
izvedbo javnega naročila; 

• bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi 
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter 
okoljevarstvenimi predpisi; 

• bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; 
• bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo 

pridobili pisno soglasje naročnika; 
• bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno 

soglasje naročnika; 
• bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo 

izpolnjevati podizvajalci; 
• bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je 

ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma 
najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami 
ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; 

• bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v 
razpisni dokumentaciji; 

• se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih 
dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi 
predmeta javnega naročila; 

• bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; 
• smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; 
• smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; 
• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; 
• bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne 

dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; 
• smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; 
• za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; 
• so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. 



 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika: 

• imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, 
• smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, 
• nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. 

člena ZJN-3, 
• nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami, 
• nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, 

zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, 

• na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, 

• v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega 
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi 
prekrška v zvezi s plačilom za delo, 

• da nismo v postopku stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil 
podan predlog za začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja o katerem 
sodišče še ni odločilo, 

• da v zadnjih 6 mesecih pred datumom za predložitev ponudb nismo imeli blokiranega nobenega 
poslovnega računa, 

• z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 
omejevati ali izkrivljati konkurenco, 

• nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim 
ravnanjem, 

• pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh 
informacij nismo zagotovili, 

• izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija. 

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da 
se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! 

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Cesta v Staro vas 2, 6230 
POSTOJNA, v zvezi z oddajo javnega naročila za namene »Sanacija zamakanja na strehi športne 
dvorane in sistema ODT v športni dvorani Šolskega centra Postojna« objavljen na Portalu javnih 
naročil pod številko ______________z dne______________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 
89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. 

  

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   
(žig in podpis) 

  



 

Obrazec št: 4 
 

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), 
_________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih 
dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da: 

• gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s 
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države 
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, 

• lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

• bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se 
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

POOBLASTILO 

Pooblaščamo naročnika ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Cesta v Staro vas 2, 6230 POSTOJNA,, da za potrebe 
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz 
kazenske evidence in evidence o prekrških. 

Polno ime družbe:   

Sedež družbe:   

Številka vpisa v sodni register 
(št. vložka):   

Matična številka družbe:   

Davčna številka družbe:   

  

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   
(žig in podpis) 

  

  



 

Obrazec št: 5 
 

Izjava članov organov in zastopnikov 
gospodarskega subjekta in pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da: 

• lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

• bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se 
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

POOBLASTILO 

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Cesta v Staro vas 2, 6230 
POSTOJNA,, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za 
pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji: 

Ime in priimek:   

Funkcija v gospodarskem subjektu:   

EMŠO:   

Kraj in država rojstva:   

Naslov stalnega prebivališča:   

Naslov začasnega prebivališča:   

Državljanstvo:   

Moj prejšnji priimek se glasi:   

 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  (podpis) 

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in 
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se 
izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.  



 

Obrazec št: 6 
 

Referenčna lista gospodarskega subjekta 
 

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________ 

  

Zap. 
št 

Naročnik 
(naziv, 
naslov) 

Vrsta dela 
(podroben opis 
vrste del, ki jih 

je izvedel 
izvajalec) 

Čas realizacije 
(od 

/mesec/leto do 
/mesec/leto) 

Pogodbeni 
znesek 

(brez DDV), ki 
se nanaša na 

referenčno delo 

Celotna 
vrednost 
pogodbe 

(brez DDV) 

Kontaktna 
oseba pri 
naročniku 

(ime in 
priimek ter 
telefon in e-

mail) 

1             

2             

3             

4             

5             

  

  

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   
(žig in podpis) 

  



 

Obrazec št: 7 

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti 

Ponudnik vzorca menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podaji ponudbe ne izpolnjuje, temveč ga zgolj 
parafira.  

 IZDAJATELJ MENICE 

NAZIV ALI IME    
NASLOV   

  

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v okviru pogodbe številka (številka in datum pogodbe) (v 
nadaljevanju: pogodba), sklenjene med izdajateljem menice ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Cesta v Staro vas 
2, 6230 POSTOJNA, (v nadaljevanju: naročnik) v okviru javnega naročila z naslovom »Sanacija zamakanja 
na strehi športne dvorane in sistema ODT v športni dvorani Šolskega centra Postojna«, ki je bilo 
objavljeno na Portalu javnih naročil dne (navedba datuma), pod številko objave (navedba številke objave), 
izročamo naročniku, eno (1) bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:  

KRAJ  DATUM  
IME IN PRIIMEK  

POOBLAŠČENE OSEBE  
      

  

S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek (10% 
pogodbene vrednosti z DDV) EUR, in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.  

Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.  

Naročnik lahko menico unovči v primeru:  

– če se bo izkazalo, da izdajatelj menice del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami 
razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;  

– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izdajatelja menice;  
– v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je 

prenehanje poslovanja izdajatelja menice ali kateregakoli drugega postopka, podobnega navedenim 
postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izdajatelj menice sedež;  

– v primeru zamude z deli;  
– v primeru, da izvajalec del ne predloži potrebne dokumentacije; 
– v primeru, če izdajatelj menice naročniku v predvidenem roku ne preda garancije za odpravo napak v 

garancijski dobi. 
Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v korist 
naročnika unovči navedeno menico v znesku (10% pogodbene vrednosti z DDV) EUR v breme denarnih 
sredstev na našem transakcijskem računu.  

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne (najmanj 30 dni po roku za izpolnitev vseh 
pogodbenih obveznosti izvajalca).  

Priloga: dve (2) bianco menici  

KRAJ  DATUM  
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE  
PODPIS IN ŽIG  

        

  



 

Obrazec št: 8 
 

Vzorec bančne garancije / kavcijskega 
zavarovanja za odpravo napak 

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 

Za: ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Cesta v Staro vas 2, 6230 POSTOJNA, 

Datum: (vpiše se datum izdaje) 

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja) 

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega 
ponudnika) 

UPRAVIČENEC: ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Cesta v Staro vas 2, 6230 POSTOJNA, 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz 
pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, 
sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za »Sanacija zamakanja na strehi športne dvorane in 
sistema ODT v športni dvorani Šolskega centra Postojna«, 

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________ 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO 
V SPODNJEM BESEDILU: 

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje; 

2. Original garancije št. ______________ 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto 

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski 
naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega 
naročanja izbranega ponudnika) 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv 
izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v 
zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 
listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo 
besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, 
in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v 
pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v 
zgoraj navedenem kraju predložitve. 



 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po 
slovenskem pravu. 

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod 
št. 758. 

  

  

  

  

  Garant 

   
(žig in podpis) 

  

  



 

Obrazec št: 9 
 

Izjava o nastopu s podizvajalci 
 

Pri izvedbi javnega naročila »Sanacija zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT v 
športni dvorani Šolskega centra Postojna«, 

 [   ] ne nastopamo s podizvajalci 

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci: 

Podizvajalec 1 
(firma, naslov):   

VRSTA DEL 
(predmet, količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

  

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

Podizvajalec 2 
(firma, naslov):   

VRSTA DEL 
(predmet, količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

  

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

  

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v 
ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da 
ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati 
sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni 
priglasil. 

  

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 
 

(žig in podpis) 

 
  



 

Obrazec št: 10 

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z 
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, ___________________(Firma), 
_________________(Naslov), matična številka:  _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi 
kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

Obenem izjavljamo, da: 

• nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo 
sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 
EUR ali več, 

• na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, 

• na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil 
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, 

• nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb oziroma prijav s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena 
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, 

• da nismo v postopku stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil 
podan predlog za začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja o katerem 
sodišče še ni odločilo, 

• v zadnjih 6 mesecih pred datumom za predložitev ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega 
poslovnega računa, 

• smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, 
• lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 

državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske 
evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, 

• bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se 
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da 
se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! 

in 

POOBLASTILO 

Pooblaščamo naročnika ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, Cesta v Staro vas 2, 6230 POSTOJNA, da za potrebe 
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. 

Polno ime družbe:   

Sedež družbe:   

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):   

Matična številka družbe:   

Davčna številka družbe:   

 
Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  (žig in podpis) 

 



 

Obrazec št: 11 
 

Izjava podizvajalca 
 

V zvezi z javnim naročilom »Sanacija zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT v 
športni dvorani Šolskega centra Postojna«, 

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z 
deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji. 

Izjavljamo (ustrezno označi): 

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega 
izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot 
podizvajalca. 

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil. 

  

  

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   
(žig in podpis) 

  

  

. 



 

Obrazec št: 12 
 

Izjava o lastniških deležih 
 

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik 
gospodarskega subjekta: 

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov): 

Ime in priimek 

ali 

Firma in sedež pravne osebe 

Naslov prebivališča 

ali 

Davčna in matična številka 

Delež lastništva 

ali 

Delež lastništva gospodarskega 
subjekta 

      

      

      

      

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so povezane družbe z gospodarskim subjektom 

Firma in sedež Davčna in matična številka Delež lastništva gospodarskega 
subjekta 

      

      

      

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski 
subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z 
gospodarskim subjektom. 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  (žig in podpis) 

 

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V 
primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 
 

Vzorec pogodbe 
 

 

 

NAROČNIK: ŠOLSKI CENTER POSTOJNA,  

Cesta v Staro vas 2, 6230 POSTOJNA,,  

ki jo zastopa, Helena Posega Dolenc, ravnateljica OE/direktorica  

Matična številka:               5089417000 

ID štev. za DDV:                          73346276 

 

 In 

IZVAJALEC: _______________________, ______________________, ________________, 
ki ga zastopa _________________ 

Matična številka:           

ID štev. za DDV:              

Št. transakcijskega računa: ________________pri ________________, 
______________ 

skleneta naslednjo 

P O G O D B O 

št. __________________ 

»Sanacija zamakanja na strehi športne dvorane in sistema ODT v 
športni dvorani Šolskega centra Postojna«,   

 

I. PREDMET POGODBE 
1. člen 

 

Na podlagi ponudbe št. _______________z dne _______________, v postopku oddaje javnega 
naročila (Portal javnih naročil, št. objave _______________, z dne ____________) z Obvestilom o 
oddaji naročila št. ______________z dne _______________, je bil izbran za »Sanacija zamakanja 
na strehi športne dvorane in sistema ODT v športni dvorani Šolskega centra Postojna«, kot 
najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi. 

Objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izvajalec pa bo 
moral izvesti vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela. 

 
2. člen 

 

Dela iz 1. člena te pogodbe se izvajalec zaveže izvesti v skladu: 

• z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, 
• s ponudbo izvajalca štev. _______, z dne _____________ (zajet ponudbeni predračun), 
• s projektom za izvedbo (PZI) – priloge razpisa, 
• s predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte. 
 
 
 



____________________________________________________________________________________________________ 
 

II. ROKI 
 

3. člen 
 
Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo 
ter jih izvesti najkasneje do 15.10.2019 vključno z uspešno opravljenim kvalitetnim prevzemom del.  

V roku 8 (osem) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski načrt, ki ga potrdi 
naročnik. 

Izvajalec bo pred datumom pričetka del uveden v delo. 

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska 
določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za 
podaljšanje roka. 

Rok za izvedbo pogodbenih del, določen v pogodbi in terminskem načrtu, se lahko podaljša izrecno 
samo na podlagi sklenitve pisnega aneksa k tej pogodbi. 

III. CENA 
4. člen 

 

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke« in znaša: 

 

 
Pogodbena vrednost: 
 
 

EUR 
 
 
 

 + DDV 22 %: EUR 

 SKUPNA POGODBENA CENA: EUR 
 

(z besedo: ___________________________________________________________EUR ___ /100) 

 

Višina danega popusta na ponudbeno ceno se obračuna na vse predračunske postavke popisa del.  

Skupna pogodbena vrednost je nespremenljiva do primopredaje objekta naročniku.  

Izvajalec se v skladu s 659. členom OZ dodatno zavezuje, da bo ne glede na popise del izvedel 
skupaj vsa dela, ki so potrebna, ne glede na to ali so postavke v popisu del predvidene ali ne. 
Pogodbena cena vključuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv 
manjkajočih del nanjo. Ponujena cena vključuje tudi dela, ki v ponudbenem predračunu niso zajeta, pa 
bi jih ponudnik v času oddaje ponudbe lahko predvidel ter dela, ki jih izvajalec ob oddaji ponudbe ni 
mogel predvideti. Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so 
potrebna za zgraditev in uporabo celotnega objekta, ki je predmet javnega naročila. Količine v popisu 
del so zgolj okvirne in ne morejo služiti morebitnim izvajalčevim zahtevkom po več delih, presežnih 
delih ali dodatnih delih.  

Če je izvajalec storitev v zamudi, ima naročnik pravico do sorazmernega znižanja pogodbene cene za 
storitve za vsako znižanje pogodbene cene za elemente, na podlagi katerih je bila ta pogodbena cena 
določena.  

Za morebitna dodatna dela je izvajalec dolžan izdelati analizo cene in jo uskladiti z naročnikom. 
Naročnik in izvajalec bosta v primeru morebitnih dodatnih del ravnala skladno z določili 95.člena ZJN-
3. Naročnik in izvajalec bosta v takem primeru sklenila dodatek k tej pogodbi. 
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5. člen 
 

V navedeni pogodbeni vrednosti iz 4. člena te pogodbe so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih 
del, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe, pa tudi dela, ki so 
predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, 
stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta. 

Pogodbeno načelo »ključ v roke« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen 
materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale 
ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje. 

6. člen 
 

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, kot tudi dokumentacija, po kateri bo dela 
izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, 
nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno 
saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega 
trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali 
objekta kot celote. 

IV. OBRAČUN IN PLAČILA 
7. člen 

 

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami, izstavljenimi v višini 
ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki je potrjena s strani pooblaščenega strokovnega nadzora 
in končno situacijo po izpolnitvi pogojev 8. člena te pogodbe.  

Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru naročnika do petega 
(5.) dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da v roku pet (5) dni od prejema potrdi prejeto 
situacijo in jo pošlje naročniku ali jo zavrne. Naročnik v roku pet (5) dni od prejema potrdi prejeto 
situacijo in jo pošlje v izplačilo ali jo zavrne. 

Pogoj za potrditev situacije izvajalca je, da le–ta ob predložitvi situacije naročniku, priloži račune oz. 
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  

 

Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih 
situacij, oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka 
šteje naslednji delovnik. 

Za uradni dan prejetja potrjene mesečne situacije se šteje dan, ko je le-ta prispela v vložišče 
naročnika. 

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka 
………………………………….. pri ………………………  

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike (Uradni list št. 111/2013; ZOPSPU-A) mora izvajalec začasne situacije iz 
tega člena pogodbe izstavljati izključno v elektronski obliki, preko spletne aplikacije Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila. 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti 
naročnika. Pogodbeni stranki sta podredno soglasni, da v primeru, da pride do spremembe v 
proračunu RS ali programu dela naročnika, ki neposredno vpliva na to pogodbo, da ustrezno z 
dodatkom k tej pogodbi spremenita določila te pogodbe, in sicer obseg del, ki se izvajajo oz. višino 
sredstev za plačilo izvedbe del po predmetni pogodbi, tako da dinamiko financiranja prilagodita 
spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.  

 (Opomba: Nadaljnje določbe tega člena veljajo le v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci. 



____________________________________________________________________________________________________ 
 

V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)  

Izvedena dela bodo izvajalec in/oziroma podizvajalci obračunavali z začasnimi situacijami in končno 
obračunsko situacijo kot je določeno v tem členu pogodbe.  

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni po prejemu situacije, ki jo izstavijo podizvajalci za opravljena 
pogodbena dela, situacijo pregledati in potrditi oziroma jo v tem roku zavrniti. Potrjene situacije 
podizvajalcev izvajalec predloži nadzorniku skupaj s svojo situacijo. Na situaciji mora biti napisana 
specifikacija plačil (izvajalec in podizvajalci ter TRR računi). 

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v  

roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:  

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,  

8. člen 
 

Končno situacijo bo izvajalec predložil v 5 delovnih dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani 
naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisnikih o kvalitetnem pregledu ter po 
podpisanem končnem obračunu del in predaji garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v 
garancijskem roku.  

Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika bo končno situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal 
naročniku ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo v roku pet (5) dni od prejema potrdil prejeto 
situacijo in jo poslal v izplačilo ali jo zavrnil.  

Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situacije, oziroma če ta dan 
sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, naslednji delovnik.  

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI 
 

9. člen 
Izvajalec se zaveže: 

1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično 
dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; 

2. da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 10 dneh po podpisu pogodbe 
izročil naročniku menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 
10% pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo do izročitve garancije banke oz. 
zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi; 

3. da bo v skladu z določili 14. člena GZ imel ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo 
odgovornost za škodo najmanj v višini pogodbene vrednosti, ki bi utegnila nastati naročniku in 
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec dokaže s kopijo 
zavarovalne police, ki jo predloži v roku 10 dni od podpisa pogodbe; 

4. da bo hkrati pred izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancijo banke oz. 
zavarovalnice v višini 5% končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo 
napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot 
znaša garancijski rok po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja; 

5. za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložiti naročniku 
predpisane ateste, certifikate in/ali opraviti predpisane preizkuse; 

6. da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale in opremo v kvaliteti, predvideni s tehnično 
dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil neustrezen material in/ali saniral 
neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke, na svoje stroške; 

7. da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu, nadzorniku ter naročniku vzorce le-
teh na vpogled in odobritev; vzorce potrdi naročnik na podlagi mnenja projektanta in/ali 
nadzornika ne glede na morebitna drugačna določila oz. dikcije iz razpisne dokumentacije, 
projektov ali popisov; 
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8. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, 
naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo 
stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; 

9. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva 
pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice 
njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost, hkrati se zaveže poravnati vso 
nastalo škodo; 

10. da bo še pred pričetkom del pripravil načrt organizacije gradbišča; 
11. da mora vsa večja prašna in hrupna dela izvajati skladno z dogovorom in prilagojeno glede na 

dejavnost naročnika; 
12. zagotovil varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh 

mimoidočih na svoje stroške; 
13. na lastne stroške zaščiti pred poškodovanjem in uničenjem opremo, predmete, okolico in 

osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave 
ter v primeru povzročene škode, to škodo povrnil; 

14. upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v tehničnih specifikacijah do nasprotij (n.pr. 
popis – predložen ustrezen vzorec), po predhodni potrditvi naročnika; 

15. da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in 
kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del 
javnega naročila; 

16. da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem, podizvajalcem in kooperantom zapadle 
obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za 
dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po generalni pogodbi; 

17. da bo dodatno zaščitil prostore in opremo ter zagotovil redno dnevno fino čiščenje prostorov 
po opravljenih delih; 

18. da bo naročniku predal očiščen prostor, ki ga bo možno takoj začeti uporabljati; 
19. da bo ostanke in odpadke pri delih odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z 

ustreznimi potrdili, v skladu z veljavnimi predpisi, ki jih bo predal naročniku; 
20. sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika med izvedbo del do dokončanja vseh del; 
21. da ne bo zamenjal katerega od podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika 

in ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne 
dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi 
vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca. Naročnik se 
mora o predlogu odločiti v 8 dneh od prejema popolne vloge; 

22. redno voditi gradbeno knjigo kot osnovo za obračun izvedenih del t.j. za določitev stopnje 
gotovosti izvedenih del; 

23. da bo dobavil in namestil oglasno gradbiščno tablo v skladu z veljavno zakonodajo o gradnji 
objektov; 

24. da bo vodja del na objektu prisostvoval pri vsakem pregledu izvedenih del z nadzornikom in 
pri potrebnih merjenjih ter rednih sestankih, tedenskih koordinacijah ter ko bo naročnik izbral 
izvajalca za opremo, bo VD prevzel koordinacijo in delo VG (vodja gradbišča); 

25. varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh 
tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij; 

26. sodelovati z vsemi vpletenimi na projektu, še posebej vsemi, ki jih angažira naročnik. 

 

10. člen 
 

Naročnik se zaveže: 

1. dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za 
prevzeti obseg del potrebne; 

2. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko 
zadovoljstvo; 



____________________________________________________________________________________________________ 
 

3. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvršitev prevzetih del; 

4. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe;  
5. prijaviti začetek del pri pristojni inšpekciji za delo. 

VI.  PARTNERJI/PODIZVAJALCI  
 

11. člen 
 

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s 
partnerji/podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta in ostali členi pogodbe ustrezno 
preštevilčijo.)  

Podatki o podizvajalcih:  

(navedba podatkov o podizvajalcu in sicer: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična 
številka, davčna številka in transakcijski račun); vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, 
ki ga bo dobavil podizvajalec; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.)  

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno 
razvidno sledeče:  

- del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema podizvajalec, 
- del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema glavni izvajalec, 
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te pogodbe, 
- morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do izvajalca, 
- in ostale morebiti potrebne vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje. 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo je izvajalec dolžan naročniku predložiti soglasje 
podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo 
terjatev do glavnega izvajalca.  

Izvajalec s podpisom te pogodbe daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni 
podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem.  

Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila 
izvajalcu, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje. 

V primeru neposrednih plačil podizvajalcem mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno 
priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec. 

Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika. 

Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim 
podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta 
zamenjan, 

- dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje za podizvajalce iz razpisne 
dokumentacije, 

- morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno 
novemu podizvajalcu in 

- morebitno soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

Naročnik mora o predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti in pisno seznaniti izvajalca v desetih 
dneh prejema popolne vloge, sicer se šteje, da je predlaganega podizvajalca zavrnil. 

V kolikor podizvajalci ne bodo plačani v okviru instituta neposrednih plačil, mora izvajalec najpozneje v 
60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno 
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izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma 
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe. 

V primeru kršitve obveznosti nominacije podizvajalcev po tem členu, naročnik ne prevzema nikakršnih 
obveznosti do nenominiranih podizvajalcev. 

VII.  ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA 
 

12. člen 

Izvajalec odgovarja za odpravo napak, in sicer: 

a) za solidnost gradnje in konstrukcije 10 let,  
b) garancijski rok za ostale napake pri delu ter napake na opremi in napravah je 3 leta 

po uspešno opravljeni primopredaji del.  

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika.  

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Za zamenjane 
dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.  

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, 
da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec 
odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. 

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko 
uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, zahteva od izvajalca odpravo napake in 
mu za to določi tudi primeren rok. 

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oz. je očitno, da napak 
in pomanjkljivosti v postavljenem roku ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta 
dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini 
največ 2% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec. 

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL 
13. člen 

 

Kvalitetni pregled pogodbenih del  opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora in izvajalca v 
8. dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del. 

Pogoji za dokončno primopredajo del bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec: 

• izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela, 
• odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda, 
• predal naročniku vso potrebno dokumentacijo, vključno z navodili za vzdrževanje in obratovanje, 
• predal naročniku vse garancijske liste za vgrajeno opremo in naprave. 

 
Primopredajo naročnik, strokovni nadzor in izvajalec potrdijo s podpisom primopredajnega zapisnika. 
S tem so izpolnjeni tudi pogoji za pristop k pripravi končnega obračuna izvedenih del.  
 
Pred izstavitvijo končne situacije s končnim obračunom izvršenih del mora izvajalec priložiti tudi 
garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. 
 

14. člen 
 

Pred potekom garancijske dobe bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih 
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
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garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta 
(superkolavdacija). 

IX. POGODBENA KAZEN 
15. člen 

 
V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati 
izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (5 promilov) od pogodbene cene (z DDV) za 
vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene 
cene (z DDV), kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji. 

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih 
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati naročniku vse stroške pooblaščenega inženiringa, 
strokovnega nadzora in projektantskega nadzora in morebitne druge stroške naročnika zaradi 
neupravičeno prekoračenega roka. 

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
16. člen 

 

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej 
stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku 
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno 
korist za: 

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali 

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v 
pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, 
zastopniku oziroma posredniku. 

XI. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 
17. člen 

 

Skrbnik pogodbe pri naročniku in pooblaščena oseba naročnika po tej pogodbi: _________________. 

Pooblaščeni izvajalec za strokovni nadzor: ____________________________ 

Pooblaščeni izvajalec koordinatorja za varnost in zdravje pri delu: _____________________________ 

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi: __________________________ 

Vodja del po tej pogodbi: _____________________________________ 

Izvajalec ne sme zamenjati vodje del brez predhodnega soglasja naročnika. 

XII. OSTALA DOLOČILA 
18. člen 

 

1. V primeru, da izvajalec: 
• v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za kvalitetno in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, 
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• v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 4. točke 9. 
člena te pogodbe,  

• postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejela sklep o 
zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali 
prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek, 

• ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki 
mu ga določi naročnik; 

lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem 
primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.  

 

2. V primeru, da izvajalec: 
• ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu 

ga določi naročnik; 
• prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika za več kot 5 dni; 
• zamuja s kritičnimi faznimi roki za več kot 10 dni in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem 

roku, ki mu ga določi naročnik,  
• ima blokiran katerikoli TRR, ki ga je navedel v ponudbi, več kot 5 dni, 
lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v 
višini 10 % pogodbene cene (z DDV) in vso škodo. V primeru, da izvajalec del ne poravna nastale 
škode, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega 
poplačati škodo, in unovčiti finančno zavarovanje za kvalitetno in pravočasno izvedbo del. 

V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan v roku 10 dni predati naročniku dokazilo o 
zanesljivosti vseh izvedenih del. Naročnik in izvajalec zapisniško izvedeta primopredajo in obračun 
izvedenih del v roku 30 dni. 

19. člen 
 

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik z 
dodatkom, po predhodno izvedenem postopku javnega naročanja v skladu z ZJN-3. V primeru 
posebnega pisnega naročila naročnika, se dodatna in opuščena dela obračunajo po cenah za enoto iz 
ponudbenega predračuna z upoštevanjem popusta. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi 
analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda pooblaščenega strokovnega nadzora. 

Pred izvedbo del iz prejšnjega odstavka se sklene pisni dodatek k tej pogodbi, v katerem se tudi določi 
morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka po tej pogodbi. 

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke. 

20. člen 
 
Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika prenesel na tretjo osebo pogodbe ali 
dela pogodbe ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi te 
pogodbe. Določilo tega člena se ne upošteva za nominirane podizvajalce.  

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem 
sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo o sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika. 

21. člen 
 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in veljavna pod pogojem, 
da izvajalec izroči naročniku ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
v skladu z določili 9. člena te pogodbe ter zavarovalno polico iz 9. člena pogodbe.  Sestavljena je v 4 
(štirih) izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 2 (dva) izvoda. 
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V _________________, dne _________ 

Izvajalec:_________________ 

 

Direktor 

________________________________ 

 V Postojni, dne ____________ 

Naročnik: 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA  

Ravnateljica OE/direktorica 

Helena Posega Dolenc 

 

 

 


