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Vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 

1. Povabilo k sodelovanju 

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 

3. Ugotavljanje sposobnosti 

4. Merila 

5. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja 

6. Ponudbena dokumentacija-obrazci za pripravo ponudbe 

7. Vzorec pogodbe 

8. PZI dokumentacija in popisi del 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1. POVABILO K SODELOVANJU 

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 12.09.2017 objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku 

oddaje naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

91/2015; v nadaljevanju ZJN-3). 

 

Predmet javnega naročila je »izven nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in 

kolesarje in posodobitev parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R)«, ki zajema izven nivojsko 

prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje v naselju Šmarje pri Jelšah in posodobitev 

parkirišča ob Kolodvorski cesti v neposredni bližini železniške postaje Šmarje pri Jelšah.  

 

Vabimo vas k sodelovanju, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v 

nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD). 

RD je na voljo brezplačno in je objavljena na spletni strani naročnika, http://obcina.rogatec.si/. 

Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na portalu javnih naročil. 

Sestanka s ponudniki ne bo. Ogleda ne bo.     

 

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu, na 

naslov: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.     

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA« »izven nivojsko prečkanje železniške 

proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in posodobitev parkirišča namenjenega za javni potniški 

promet (P+R)« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil. 

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 

 

 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in 

bodo pravilno označene.  

 

Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na javnem 

odpiranju ponudb. 

 

 

       ŽUPAN 

 Stanislav ŠKET, l.r.  



2. NAVODILA ZA 

IZDELAVO PONUDBE 

 

1. 

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 

in priloži zahtevana dokazila. 

2. 

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente: 

 Ponudba (izpolnjena, žigosana in podpisana); 

 Vzorec pogodbe (izpolnjen, žigosan in podpisan), 

 Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (izpolnjen, žigosan in podpisan - če 

gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci); 

 Izjave, dokazila in listine iz 8.točke navodil za izdelavo ponudbe; 

 Izjava o pridobitvi osebnih podatkov (izpolnjena, žigosana in podpisana; če je skupna ponudba 

mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem mora izjavo izpolniti vsak 

podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, 

katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

 Tehnično specifikacijo/popise (izpolnjene, žigosane in podpisane); 

 Bianco menico (žigosana in podpisana) z menično izjavo (izpolnjena, žigosana in podpisana) za 

resnost ponudbe; 

 Izjava ponudnika o izročitvi garancije  

 Partnersko pogodbo (če gospodarski subjekt nastopa s partnerji - skupna ponudba); 

 Kopija CELOTNE ponudbene dokumentacije v elektronski obliki na ustreznem nosilcu (CD, DVD, 

USB ključ).  

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki 

je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

Ponudba mora veljati 60 dni od roka za predložitev ponudbe.  

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in 

zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo 

pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali 

potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, 

ki podpiše ponudbo. 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene. 



Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbe z izvajalcem razpisanih del ne podpiše oz. si pridržuje pravico 

do sklenitve pogodbe v zmanjšanem obsegu od razpisanega. Ponudnik ne more zahtevati nobenega 

povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe v primeru, če naročnik iz 

navedenih razlogov  naročilo prekine oziroma prekliče ali sklene pogodbo v zmanjšanem obsegu. 

 

3. 

Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali 

pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. 

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih 

gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora 

tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo 

dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v 

primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, je določeno, da bo naročnik izpolnjevanje 

pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje 

ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  

 

4. 

Podizvajalci v ponudbi 

Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci mora ponudbi predložiti izpolnjen in podpisan obrazec 

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredna plačila) za 

vsakega podizvajalca (OBR-7) ter listine in dokazila iz 8. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, 

kjer je to zahtevano za podizvajalce. 

5. 

Zavarovanje za resnost ponudbe 

Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo (OBR-

6) v višini 3.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in 

veljavno do vključno 60 dni po roku za oddajo ponudb, to je 24.11.2017. 

 

Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: 

-    po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni v času njene veljavnosti, navedeni v 

ponudbi 

-    zavrne sklenitev pogodbe, 

-    po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  

 

 



Neunovčene  menice  dane  za  resnost  ponudbe  se  po  zaključku  postopka  oddaje  javnega  naročila 

neizbranim ponudnikom vrne na njihovo pisno zahtevo. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev je 

sestavni del te razpisne dokumentacije. 

 

Menična izjava za unovčitev menice mora biti v originalu. 

 

Zavarovanje za dobro in pravočasno  izvedbo pogodbenih obveznosti  

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se izvajalec zavezuje, da je v naslednjih primerih: 

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali, 

- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po 

pogodbi ali, 

- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z 

verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami ali, 

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali, 

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali, 

- če izvajalec ne dostavi ustreznih garancijskih listin za odpravo napak v garancijskem roku,   

dolžan naročniku plačati znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.  

 

Za realizacijo predhodnega stavka bo naročnik izplačilo prve (oz. prvih) izstavljenih in potrjenih situacij 

do višine 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV zadržal do končnega prevzema objekta v skladu z 

določili te pogodbe ter predaje ustrezne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 

 

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  

V petih dneh od prevzema del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika, bo moral izvajalec 

izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 4% (štiri odstotke) od 

pogod bene  vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 15 dni dalj kot je določen garancijski rok 

za odpravo napak, z možnostjo podaljšanja (5 let in 15 dni). Brez  izročitve  bančne  garancije  za  

odpravo  napak  v  garancijskem  roku  se  šteje,  da dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen. 

 

V ta namen ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6/A – Izjava o izročitvi 

garancije. 

 

V kolikor se med izvajanjem pogodbene obveznosti spremenijo (podaljšajo) pogodbeni roki, bo 

naročnik pozval izvajalca, da dostavi novo garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z novim 

datumom veljavnosti. 

 



6.  

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. Ponudnik mora navesti končno 

ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate.  

V ceno mora biti vključeno tudi  nabava, vgradnja, transportna in pomožna dela, deponiranje 

materialov…, postopek dokazovanja kvalitete del in materialov, ki se zahtevajo in jih opravijo 

pooblaščene institucije (meritve…), stroški zavarovanja objekta med gradnjo, stroški morebitnega 

preprečevanja zapraševanja delov gradbišča, stroški izdelave varnostnega načrta, koordinatorja za 

varnost, stroški zapore ceste in ostalih javnih površin, stroški nadzora delavcev Slovenskih železnic d.o.o., 

stroški morebitnega obveščanja, stroški koordinacij, pregledov, prevzemov, stroški vseh del 

povezanih s Pravilnikom o gradbiščih ter drugi stroški, povezani z izvedbo naročila. 

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh 

postavk v popisih, izločil iz ocenjevanja ponudb.  

Pripisi in popravki v ponudbenem predračunu niso dovoljeni. 

Ponudnik mora vse popise predložiti v pisni obliki in na CD, DVD ali USB ključu.  

 V primeru neskladja med pisno obliko in obliko na CD, DVD, USB ključ), velja pisna oblika. 

Če so v razpisni dokumentaciji ali popisih del navedeni proizvajalci, blagovne znamke, tipi opreme in 

podobno, so te navedbe zgolj informativne narave. Ponudnik mora ponuditi blago ali opremo enake ali 

boljše kakovosti.  

 

7. 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve ponudb 

ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v 

ponudbi. 

  



UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

8. 

A. Razlogi za izključitev 

1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi 

za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3. 

Dokazil: Izjava, da ne obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3 (OBR-2)  

(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem mora 

izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo izpolniti tudi 

subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).  

 

B. Pogoji za sodelovanje:  

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: 

2. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri 

je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

 

3. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 

naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, 

ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  

 

(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem mora 

izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo izpolniti tudi 

subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

 

B.2 Ekonomski in finančni položaj:  

 

4. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je imel v zadnjih 5-tih poslovnih letih povprečni letni promet 

najmanj 500.000,00 EUR 

Dokazilo: 

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca 

OBR-3 podal lastno izjavo, da je imel v zadnjih petih letih povprečni letni promet najmanj 500.000,00 

EUR. 

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev 

imeti povprečni letni promet v navedenem obdobju najmanj 250.000,00 EUR. 

 

 

 

5. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 



 

Dokazilo:  

- Obrazec BON, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da ponudnik 

v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 

ALI 

- Potrdila vseh bank, ki vodijo ponudnikov TRR, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz 

katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 

(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem mora 

izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo izpolniti tudi 

subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

 

 

B.3 Tehnična in strokovna sposobnost: 

6. Da je ponudnik sposoben dela opraviti v roku treh mesecev od uvedbe v delo. 

 

7. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 

 

8. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika. 

 (če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner) 

 

9. Da ima ponudnik pridobljeno in veljavno potrdilo o usposobljenosti za delo, skladno s SIST EN 1090-

2:2008+A1 

Dokazilo: 

Fotokopija potrdila 

(če je skupna ponudba, lahko zahtevan pogoj izpolni eden od partnerjev v skupni ponudbi) 

 

Dokazilo za 2., 3., 5., 6., 7. In 8. točko: izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-3) (če je skupna 

ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner) 

 

10. Da je ponudnik v zadnjih desetih letih samostojno ali skupni ponudbi izvedel: 

- izdelavo jeklene konstrukcije nad 15 ton (kot glavni izvajalec), 

- izgradnjo betonske konstrukcije višine več kot 6,00 m; 

in predloži za to ustrezna potrdila.  

Upoštevajo se tudi reference, ki jih je ponudnik pridobil kot podizvajalec, pri čemer mora referenco 

potrditi naročnik (financer) objekta in ne glavni izvajalec. 

Dokazilo: Izjava ponudnika o referencah, referenčno potrdilo in kopija pogodbe. (OBR-5, OBR-5/A) 

(če je skupna ponudba, lahko zahtevane pogoje izpolni eden od partnerjev v skupni ponudbi) 



opomba: 

Listine za dokazovanje so lahko predložene v fotokopijah. Starost listin: listine morajo odražati aktualno 

stanje razen, če je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. starosti. 

 Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali 

organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije 

ali dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem 

ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj 

sedež. 

 

MERILA  

9. 

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe - najnižja cena ponudbe. 

  



 

PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA  

10. 

 

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih 

javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka 

oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila 

povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku 

navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo 

vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – 

izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-_____________. 

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 

predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o 

dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom 

spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje do 

roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri 

naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za 

finance. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s 

povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 

 

VZOREC POGODBE 

 

PZI DOKUMENTACIJA IN POPISI DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OBR-1 

P O N U D B A, št. _____________ 

Ponudnik: ___________________________________________________________________________ 

Naročnik: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah 

 

Predmet naročila: »izven nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in 

posodobitev parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R)« 

Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, z dne 12.09.2017, pod št. 

objave JN008085/2017-W01, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno 

dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.  

o Samostojno 

o Skupno ponudbo 

(Ustrezno obkrožite) 

 

1. Ponudbena cena 

predračunska vrednost (brez DDV)  __________________________________________ EUR 

popust _____% oz. ________________________________________________________EUR 

predračunska vrednost brez DDV in popustom _________________________________ EUR 

znesek DDV          _________________________________________________________ EUR 

ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV) _______________________________ EUR 

 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 

Ponudba velja 60 dni od roka za predložitev ponudbe. 

V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila. 

2. Podatki o gospodarskem subjektu: 

Firma oz. ime 

 

 

Zakoniti zastopnik 

 

Davčna številka in pristojna finačna uprava 

 

 



Številka transakcijskega računa 

 

Matična številka 

 

Naslov 

 

Številka telefona 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) 

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:  

 

Št. Firma partnerja v skupni ponudbi 

1  

2  

3  

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod točko 2 in 

izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).  

 

4. Nastopanje s podizvajalci 

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite) 

DA 

NE 

 

 

 



Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti obrazca: 

- Podizvajalci v ponudbi 

- Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo). 

 

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži teh dveh obrazcev. 

 

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika  



OBR-2 

Ponudnik: __________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da  ne  obstajajo razlogi za izključitev določeni v 

75. členu ZJN-3. 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 

 

  



OBR-3 

Ponudnik: ___________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE 

1. Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 

_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava 

_______________, številka ____________________.  

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi 

Zakona______________________________________________________________ pridobili 

ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne 

________________. 

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član 

posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko 

dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu. 

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite 

točko C.) 

 

2. V zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.  

Ponudnik predloži dokazila v skladu s 8. točko  B.2 

 

3.  V zadnjih 5-tih poslovnih letih smo imeli povprečni letni promet najmanj 500.000,00 EUR 

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev 

imeti povprečni letni promet v navedenem obdobju najmanj 250.000,00 EUR. 

 

4. Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela izvesti do __________________________ . 

V primeru zamude pri izvedbi del bomo poravnali pogodbeno kazen. 

 

5. Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del. 

 



6. Izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani 

naročnika. Da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih 

pogojev. 

 

7. Izjavljamo, da imamo pridobljeno in veljavno potrdilo o usposobljenosti za delo, skladno s SIST EN 

1090-2:2008+A1, za kar prilagamo fotokopijo potrdila 

 

8. Naročnik izrecno opozarja, da se bodo morala vsa dela izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi 

predpisi in navodili ter pod nadzorom delavcev Slovenskih železnic d.o.o. – PE Vzdrževanje infrastrukture, 

Sekcije za vzdrževanje prog Celje. Pričetek del bo potrebno sekciji sporočiti najmanj 8 dni v naprej. Pred 

izvedbo del je potrebno opraviti skupen ogled predvidene trase. Ker je za izvedbo del potrebno gibanje 

po železniškem območju, si mora izvajalec pridobiti pisno dovoljenje upravljavca javne železniške 

infrastrukture, to je Slovenske železnice d.o.o. na podlagi 94. člena Zakona o varnosti v železniškem 

prometu. 

 

 

Datum: ____________________                                                               Žig in podpis ponudnika: 

  



OBR-4 

Ponudnik: ___________________________________ 

Polni naziv podjetja: ___________________________ 

Sedež in njegova občina: ________________________ 

Št. vpisa v sodni register: ________________________ 

Št. vložka: __________________ 

Matična številka podjetja: _________________  

Naročnik: ________________________ 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje 

pri Jelšah za namene javnega razpisa »izven nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za 

pešce in kolesarje in posodobitev parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R) v Šmarju pri 

Jelšah«, objavljenega na Portalu javnih naročil, z dne 12.09.2017, pod št. objave JN008085/2017-W01, 

pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:   

 

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 

 

  



OBR- 5 

Ponudnik: ___________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O REFERENCAH 

Izjavljamo, da smo v zadnjih desetih letih samostojno ali skupni ponudbi že izvedli: 

- izdelavo jeklene konstrukcije nad 15 ton (kot glavni izvajalec), 

- izgradnjo betonske konstrukcije višine več kot 6,00 m 

 

in zato prilagamo ustrezna potrdila. 

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH:  _________________________ 

Pogodbeni partner   Predmet pogodbe   Leto realizacije  Vrednost pogodbe brez DDV 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika:  



OBR-5A 

 

POTRDILO 

Podpisani izdajatelj potrdila 

(naziv)   _____________________ 

(naslov)  _____________________ 

 

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec 

(naziv)      _____________________ 

(naslov)      _____________________ 

 

za nas izvajal  

____________________________________________________________________________________ 

v obdobju od  __________________  do  ______________________ 

 

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. 

Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili. 

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.  

 

Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega projekta resnični. 

 

 

 

Datum: __________________                                                     Žig in podpis izdajatelja potrdila: 

 

  



OBR-6 

VZOREC 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 

Ponudnik: 

_________________________________________________________________________ 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 

_________________________________________________________________________ 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občino Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje 

pri Jelšah, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni 

razpis »izven nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in posodobitev 

parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R) v Šmarju pri Jelšah«, objavljen na portalu javnih 

naročil pod št. objave JN008085/2017-W01, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za 

predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 3.000,00 

EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko 

dospe, v plačilo. 

Menični znesek se nakaže naročniku Občino Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, na 

račun, številka 01324-0100003720. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v 

zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 

Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika Občino Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, 

da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz 

naslednjih mojih računov: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 

pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Ta izjava velja za čas veljavnosti 

ponudbe, to je 60 dni po roku za oddajo ponudb, oziroma najkasneje do 05.06.2017.  

PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA! 

Datum:        Podpis in žig: 

_________________       ___________________    



OBR-6/A 

Ponudnik: 
 
 
 
 

Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah 
 

Javno naročilo: »izven nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in 
posodobitev parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R) v Šmarju pri Jelšah«, 
 

IZJAVA O IZROČITVI BANČNE GARANCIJE  
 

Naročniku,  Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, izjavljamo, da bomo, v 
kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje »izven nivojsko 
prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in posodobitev parkirišča namenjenega 
za javni potniški promet (P+R) v Šmarju pri Jelšah«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 
12.09.2017: 
-      v petih dneh od uspešnega  prevzema  izvedenih  del  s  strani  naročnika,  za  investicijo »izven 

nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in posodobitev 
parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R) v Šmarju pri Jelšah«, ki je predmet 
javnega razpisa, naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije  (OBR-
6/B),  v  višini  4%  (štiri  odstotke)    od  pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 15 
dni dalj kot je določen garancijski rok za odpravo napak (5 let in 15 dni), 

- naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez navedene garancije za 
odpravo napak v garancijskem roku dokončen prevzem izvedenih del s strani naročnika ni 
izvršen, naročnik pa ima pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 
 

kraj:        
 

datum:   

 
 
 
žig 

ime in priimek pooblaščene 
osebe za podpis ponudbe 

 
 

podpis pooblaščene osebe 
 
 



OBR-6/B 

VZOREC 

 
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

- brezpogojna, nepreklicna, na prvi poziv  
 
Naziv banke/zavarovalnice: 
 

Upravičenec:                         OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah 
 
Garancija št. 
 
V skladu z Gradbeno pogodbo: »izven nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za 
pešce in kolesarje in posodobitev parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R) v 
Šmarju pri Jelšah«, številka JN008085/2017-W01, z dne 12.09.2017, sklenjeno med Občino 
Šmarje pri Jelšah (to je upravičencem te garancije), Ministrstvom za infrastrukturo 
(sofinancerjem) in izvajalcem: 
v  vrednosti  =                      EUR  brez DDV,  je izvajalec  dolžan  po  opravljenem 

dokončnem  prevzemu  izvršenih  del,  odpraviti  vse  ugotovljene  pomanjkljivosti  oziroma 
napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave, v garancijskih rokih, 
določenih v zgoraj citirani pogodbi in garancijski izjavi. 
 
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu 
vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek v 
višini 4% (štiri odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV =                            EUR, če izvajalec 
v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki 
izhaja iz naslova garancijske obveznosti. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1.     originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2.     original Garancije št.                _/                     
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garancij unovčeni znesek. 
Ta garancija velja do vključno 15 dni dalj kot je določen garancijski rok za odpravo napak, tj. 
5 let in 15 dni od dneva primopredaje in odpravljenih napak po primopredajnem zapisniku. 
 Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede 
na to, ali je garancija vrnjena. 
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

 

Ta garancija ni prenosljiva. 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju 
po pravu Republike Slovenije. 
 
Kraj in datum:                                                                                            Banka/zavarovalnica 

(žig in podpis) 
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OBR-7 

Ponudnik: 

_______________________________ 

PODIZVAJALCI V PONUDBI 

Naziv podizvajalca  

Naslov  

Matična številka  

Davčna številka  

Transakcijski račun  

Vrsta del, ki jih bo izvedel 

podizvajalec 

 

 

Količina del  

Vrednost del brez DDV   

Okvirni roki in kraj izvedbe 

del  

 

Ocenjen delež podizvajalca 

pri celotni izvedbi naročila 

 

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. 

 

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika: 

  DA     NE ( ustrezno obroži) 

 

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te 

izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do 

glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe. 

 

Datum: ____________________                                                                         Žig in podpis 

podizvajalca: 
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OBR-8  

VZOREC POGODBE  

 
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
ki jo zastopa:  župan Stanislav Šket 
matična številka: 5884012000, 
ID za DDV: SI31214908, 
 (v nadaljevanju: naročnik)  
 
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo,  
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,  
ki jo zastopa direktor Damir Topolko 
matična številka: 5300177000 
ID za DDV: SI75827735 
(v nadaljevanju: sofinancer) 
 
in  
naziv, naslov: _________________________ 
ki ga zastopa:_________________________ 
matična številka:______________________ 
ID za DDV:___________________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 sklepajo  

GRADBENO POGODBO za investicijo  
»izven nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in 

posodobitev parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R) v Šmarju pri 
Jelšah« 

 
1. člen 

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: 
- da je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca po tej pogodbi za »izven nivojsko prečkanje 
železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in posodobitev parkirišča 
namenjenega za javni potniški promet (P+R)«, ki zajema izven nivojsko prečkanje 
železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje v naselju Šmarje pri Jelšah in 
posodobitev parkirišča ob Kolodvorski cesti v neposredni bližini železniške postaje Šmarje 
pri Jelšah, pod št. JN008085/2017-W01 objavljeno na portalu javnih naročil Uradnega lista 
Republike Slovenije, z dne  12.09.2017; 
- da je naročnik, na podlagi ocene prejetih pravočasnih ponudb, dne ______, izdal odločitev o 
oddaji javnega naročila, v kateri je ponudnike, ki so oddali ponudbe obvestil o izidu javnega 
naročila;    
- da je bil za najugodnejšega ponudnika, ki je oddal popolno ponudbo izbran izvajalec, ki je 
pogodbena stranka te pogodbe in s katerim sta naročnik in sofinancer po pravnomočnosti 
odločitve o oddaji javnega naročila sklenila to pogodbo. 
 

2. člen 
 

V tej pogodbi imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen: 
-naročnik je tisti, ki je s pogodbo sklenjeno z izvajalcem, naročil izvajanje del, ki so predmet 
pogodbe; 
-sofinancer je tisti, ki prevzema obveznost sofinanciranja del, ki jih je na podlagi postopka 
javnega naročila naročil naročnik; 
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-izvajalec je tisti, ki je s pogodbo, sklenjeno z naročnikom, prevzel obveznost, da bo izvedel 
dela, ki so predmet pogodbe; 
-nepredvidena dela so tista  dela,  ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. 
 
S to pogodbo naročnik naroča, sofinancer sofinancira, izvajalec pa prevzema v izvajanje 
izvedbo del na projektu izven nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce 
in kolesarje v naselju Šmarje pri Jelšah in posodobitev parkirišča ob Kolodvorski cesti v 
neposredni bližini železniške postaje Šmarje pri Jelšah.  
Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti: 
- v skladu z razpisnimi pogoji in projektno dokumentacijo PZI, št. 459/11, oktober 2015 in 
PZI, št. 459/11, januar 2017, ki ju je izdelalo podjetje PIL 90, d.o.o., Cesta na Ostrožno 17, 
3000 Celje in PZI – dopolnitev, avgust 2017, ki jo je izdelal Metaling Šumić Vidosava s.p., 
Dunajska 51, Ljubljana, ki so sestavni deli te pogodbe, 
- v skladu z določili gradbenega dovoljenja Upravne enote Šmarje pri Jelšah za gradnjo 
nadhoda za potrebe izvennivojskega prečkanja železniške proge in lokalne ceste, št. 351-
907/2012-8, z dne 10.12.2012 in  odločbe o podaljšanju gradbenega dovoljenja Upravne 
enote Šmarje pri Jelšah, št. 351-792/2016-3, z dne 28.12.2016; 
- po cenovno ovrednotenem popisu del, ki je sestavni del ponudbe in priloga 1 k tej pogodbi; 
- po osnovni ponudbi izvajalca številka ______, z dne ______. 
 

3. člen 
 
Rok za začetek del se šteje datum uvedbe v delo.  
Rok za zaključek in predajo del po pogodbi je 4 mesece (štiri) od uvedbe v delo. 
 

4. člen 
Naročnik  je pred pričetkom del dolžan: 
- izvajalcu omogočiti dostop do dokumentacije in informacij, s katerimi razpolaga in so za 
prevzeti obseg del potrebne, 
- zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se 
prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, 
- tekoče obveščati sofinancerja in  izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, 
ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev. 
 
Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne 
spremembe, skladno s terminskim planom izvajanja del, tako da bo napredovanje del lahko 
potekalo nemoteno. 
 
Sofinancer je pred pričetkom del dolžan: 
- zagotoviti nadzor nad izvajanjem del/gradnje,  
- izvajalcu del omogočiti dostop do dokumentacije in informacij, s katerimi razpolaga in so 
za prevzeti obseg del potrebne 
 
Nadzor izbere naročnik v sodelovanju s sofinancerjem in se financira v enakem razmerju 
kot ostala dela: 30 % plačila za dela nadzora je zavezan plačati naročnik, 70 % plačila za dela  
nadzora je zavezan sofinancirati sofinancer. 
 

5. člen 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da 
je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za 
pravilno izvedbo del. 
V kolikor izvajalec pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme naročniku ne bo 
dostavil ustreznih dokazil iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe, bo naročnik pričel s 
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postopkom prekinitve pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila ter unovčitvijo 
garancije za dobro izvedbo del. 
 
Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s popisom del in se zavezuje, da bo dela izvajal 
skladno s popisom.  
 

6. člen 
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo: 
- izvajal dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po tehnični dokumentaciji in pogodbenem 
predračunu del, 
- prijavil gradbišče v skladu s predpisi, 
- naročniku pred pričetkom del predložil elaborat organizacije gradbišča ter terminski plan 
izvajanja del usklajen z rokom izvedbe del in dinamiko plačil iz te pogodbe, 
- vgrajeval materiale, prefabrikate, elemente in opremo ustrezne kvalitete (I.A kvaliteta) po 
predpisih in standardih in v skladu s popisi del, 
- zagotovil organizacijo gradbišča, postavitev pomožnih objektov in vzpostaviti transportne 
poti v soglasju z lastniki zemljišč, če naročnik nima na voljo svojih zemljišč, 
- izvedel ustrezno označitev gradbišča v skladu z ZGO-1 in Pravilnikom o gradbiščih, 
- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, 
- izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi 
predpisi, standardi in gradbenimi normativi, 
- vodil vso predpisano dokumentacijo in zagotavljal ustrezno revizijsko sled, hrambo, 
vpogled v dokumentacijo in posredoval dokumentacijo naročniku, 
- izvajal dela po terminskem planu,  
- izročil naročniku pred vgradnjo materialov dokazila – ateste, certifikate o vgrajenih 
materialih in konstrukcijah, in po izvedbi del opravil predpisane preizkuse, 
- pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev, 
- z dopisom obvestil naročnika o pričetku  del in dokončanju del, 
- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri 
delu in varstva pred požarom, vključno z varnostnim načrtom, preprečitev škode tretjim 
osebam, postavitev ustreznih prometnih opozoril na gradbišču ter za izvajanje teh ukrepov 
in za posledice njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost, 
- po končanem delu/gradnji na svoje stroške pospravil gradbišče in ga očistiti, kar obsega 
čiščenje območja gradbišča in objektov, v katere je izvajalec posegel pri izvajanju del ter 
objekte in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti, odstraniti preostali 
material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; urediti 
okolico in ceste, ki jih je uporabljal ali je vanje posegal ter vzpostaviti prvotno stanje 
komunalnih naprav, ki jih je med gradnjo uporabljal, 
- pridobil potrebna dovoljenja in soglasja za zaporo ceste, 
- po uspešno opravljeni primopredaji del, ki so predmet te pogodbe, kot del obveznosti po 
tej pogodbi, na poziv naročnika sodeloval na morebitnih sestankih, kontrolah, revizijah, 
predstavitvah ipd. ter podajal razlage o posameznih vprašanjih iz obsega ali kvalitete 
izvedenih del. 
 
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se izvajalec zavezuje, da je v naslednjih primerih: 
- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti 
ali, 
- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in 
opreme po pogodbi ali, 
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti 
izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami ali, 
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali, 
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali, 
- če izvajalec ne dostavi ustreznih garancijskih listin za odpravo napak v garancijskem roku,   
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dolžan naročniku plačati znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.  
 
Za realizacijo predhodnega stavka bo naročnik izplačilo prve (oz. prvih) izstavljenih in potrjenih 
situacij do višine 5 % pogodbene vrednosti z DDV zadržal do končnega prevzema objekta v skladu 
z določili te pogodbe ter predaje ustrezne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe 
naročniku predal kopijo zavarovalne pogodbe v skladu s 33. členom ZGO-1. 
 
Izvajalec se zavezuje odpraviti škodo tretji osebi oz. škodo na predmetih in objektih v lasti 
tretjih oseb, ter škodo, ki bi jo povzročil na drugih infrastrukturnih vodih v območju 
izvajanja del po tej pogodbi, na lastne stroške (po 32. členu ZGO-1). 
Med izvajanjem pogodbenih del bo izvajalec zagotovil varnostni načrt, samostojno poskrbel 
za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, preprečitve nastanka 
škode tretjim osebam ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve 
pa prevzema polno odgovornost.  
Izvajalec zagotovi tudi koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču. 
Izvajalec izjavlja, da: 
- je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokacijah gradnje in da so ti pogoji 
upoštevani pri določitvi cene in rokov za izvajanje del po tej pogodbi; 
- prevzema polno odgovornost v primeru napak na zgrajenem objektu, če so te posledica 
projektiranja, gradnje ali vgrajene opreme; 
- se zavezuje znotraj garancijskih rokov na pisno zahtevo naročnika ali sofinancerja 
odpraviti napake na lastne stroške. Po odpravi napake začnejo teči garancijski roki za nove 
storitve oz. materiale znova, skladno z določili te pogodbe. 
 

7. člen  
Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.  
  ALI  
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci. 
1. [naziv in polni naslov], 
2. Zakoniti zastopnik podizvajalca 
Matična številka: [številka], 
Davčna številka: [številka], 
TRR: [številka], 
Predmet del: [opis], 
Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum], 
Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (brez DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne 
ponudbe. 
3. [naziv in polni naslov] 
Itd. 
 
podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a). 
 
Sofinancer je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do 
glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. 
Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma 
situacije svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil. 
Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo sofinancer od  izvajalca zahteval, da 
mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno 
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali 
storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
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Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje  naročnika in sofinancerja obvestiti 
o morebitnih spremembah informacij  o podizvajalcih  in poslati informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje  gradenj ali storitev, in sicer 
najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke 
tudi podatke: 
-        kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
-     izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za 
izključitev ter 
-        priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Naročnik in sofinancer morata zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za 
izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz 
tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj 
obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  
Naročnik in sofinancer lahko zavrneta predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma 
vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali 
dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik in sofinancer morata o morebitni 
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od 
prejema predloga. 
 

8. člen 
 

Vrednost pogodbenih del je določena na način, kot je določeno v naročnikovih Navodilih za 
izdelavo ponudbe in je  vezana na pogodbeni predračun izvajalca številka ____________, z dne 
____________ in znaša 
 
EUR     ______________ brez DDV 
(z besedo: _____________________ in  ____/100) 
 
Na vrednost pogodbenih del je popust v višini ____ % oz. ________________ EUR 
(z besedo: ______________________ in ___/100) 
 
Vrednost pogodbenih del, z vključenim popustom, brez DDV: 
 
EUR     _________________ 
(z besedo: ______________________ in ___/100) 
 
EUR    _________________   DDV 
(z besedo: ______________________ in ___/100) 
 
Končna vrednost ponudbe s popustom in z DDV-jem znaša 
 
EUR _____________________ z DDV 
 
(z besedo: ______________________ in ___/100) 
 
Naročnik se zavezuje izpolniti obveznosti plačila izvedbe del v višini 30% skladno z 
dogovorom o partnerstvu in financiranju pri izgradnji  projekta izven nivojsko prečkanje 
železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in posodobitev parkirišča 
namenjenega za javni potniški promet (P+R), št. 37500-4/217/3, z dne 14.2.2017 in ima 
zato zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke 130062 v okviru projekta NRP 
2017-2020, št. OB 124-07-0035. 



31 

 

 
Sofinancer se zavezuje izpolniti obveznost sofinanciranja na podlagi predmetne pogodbe, 
skladno z dogovorom o partnerstvu in financiranju pri izgradnji  projekta izven nivojsko 
prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in posodobitev parkirišča 
namenjenega za javni potniški promet (P+R), št. 37500-4/217/3, z dne 14.2.2017, 
sklenjenega  med naročnikom in sofinancerjem, na podlagi katerega se je sofinancer zavezal 
sofinancirati znesek v višini 70% zneska, določenega na osnovi predračuna izvajalca del, ki 
je bil izbran v postopku oddaje javnega naročila. 
Sredstva za plačilo ima sofinancer zagotovljena v proračunu RS in sicer: 

- za nadhod  oziroma izvennivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za 
pešce in kolesarje v okviru projekta Zavarovanje nivojskih prehodov 2016-2017, na 
projektu št. 2431-16-0009  in 

- za posodobitev parkirišča, namenjenega za javni potniški promet v okviru projekta 
Intervencijski ukrepi 2016-2017 na projektu 2431-16-0004. 

 
 

9. člen 
Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij). 
Sofinancer bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih mesečnih e- 
situacij, in sicer 30. dan od datuma prejema e-situacij. 
Sofinancer bo nakazal sredstva na transakcijski račun št. ________________, odprt pri 
_____________. 
V primeru zamude plačila s strani naročnika ali sofinancerja po potrjenem in zapadlem 
računu je izvajalec upravičen do izplačila  zakonskih zamudnih obresti. 
 
Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi lahko v primeru dobrega 
likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi dobropisa na račun  poslovnega 
partnerja izvede predčasno plačilo. 
 

10. člen 
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končne e-situacije, pri 
čemer mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki 
je sestavni del te pogodbe. Pri izstavitvi situacij se mora izvajalec sklicevati na številko 
pogodbe. Na posamezni situaciji mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih je 
izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora situacija vključevati 
delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo situacije/računa podizvajalca. 
K posamezni situaciji mora priložiti predhodno s svoje strani potrjene situacije/račune vseh 
podizvajalcev v enem izvodu in sicer kot prilogo e-situaciji. 
Izvajalec izstavlja naročniku in sofinancerju skupne mesečne situacije v treh izvodih v e-
obliki, potrjene s strani strokovnega nadzora, naročnika in sofinancerja do 10. v mesecu za 
pretekli mesec. Naročnik in sofinancer potrdita njihov prejem in si pridržujeta pravico, da v 
osmih (8) dneh še sama preverita situacijo in preučita vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na 
izplačilo. Naročnik in sofinancer sta dolžna v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni 
del situacije, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvestiti izvajalca. 
Naročnik izvajalcu izroči en potrjen izvod situacije. Naročnik in sofinancer izvedeta plačilo 
nespornega dela pogodbenih del. 
Izvajalec v mesečni situaciji prikaže delež, ki izhaja iz naslova financiranja, ločeno za 
naročnika in sofinancerja ter skupni znesek situacije za opravljena dela.  
 
 
 
 

11. člen 
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Za datum uradnega prejema e-računa oz. e-situacije s strani naročnika in sofinancerja se 
šteje datum, ko proračunski uporabnik prevzame e-račun z vsemi prilogami in ga prenese v 
svoj dokumentni oziroma informacijski sistem. Plačilni rok začne teči naslednji dan po 
prejemu računa. 
V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani 
nadzora, se lahko situacija zavrne v celoti. Situacija se lahko zavrne v celoti tudi, če ni 
ustrezno označena, opremljena oziroma potrjena s strani nadzora. 
Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v petih (5) dneh po pisnem uspešnem 
prevzemu izvršenih del s strani naročnika in sofinancerja, to je po odpravi vseh 
pomanjkljivosti po zapisniku o kakovostnem in količinskem pregledu del ter po izvršenem 
končnem obračunu del. 
Naročnik in sofinancer bosta končno obračunsko situacijo potrdila in plačala pod pogojem, 
da izvajalec naročniku predhodno predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijski 
dobi. 
 

12. člen 
Pogodbene stranke so izrecno sporazumne, da izvajalec ne bo: 
- zastavil terjatve, ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki 
za najem kredita, 
- odstopil terjatve iz te pogodbe, 
oboje brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika. 
 
Stranke soglašajo, da ravnanje v nasprotju z določilom iz prejšnjega odstavka pomeni 
kršitev pogodbe, zaradi česar lahko sofinancer izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 
5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del brez DDV. 

 
13. člen 

Pogodbene stranke so sporazumne, da se izvršena dela obračunajo po sistemu dejansko 
izvedenih del, potrjenih s strani naročnika in nadzornega organa. Pri izstavitvi računa se 
mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. 
 

14. člen 
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je 
o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in sofinancerja in ga zaprositi za podaljšanje 
roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se 
naročnik in sofinancer s podaljšanjem roka strinjata. 
 

15. člen 
Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v skladu z 42. členom posebnih 
gradbenih uzanc,   ki se nanašajo na podaljšanje rokov.                       
 
 
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih 
okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. 
 
Zamuda  glede na terminski plan izvajanja del tako mora nastati iz razlogov, ki jih izvajalec 
ne bi mogel predvideti, niti preprečiti ali  jih odvrniti. 
 
 
Izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka zaradi spremenjenih okoliščin, ki so nastopile 
po preteku roka za izvajanje del. 
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Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec pisno zahtevati takoj, ko ugotovi katerega od 
vzrokov navedenih v tem členu, najkasneje pa v roku treh (3) dni. 
Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo števila 
dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje 
povzroči. 
V kolikor naročnik in sofinancer v roku 10 (desetih) dni od vročitve pisnega zahtevka ne 
podata pisnega odgovora na zahtevo za podaljšanje pogodbenega roka se šteje, da zahtevo 
zavrača. 
 
Za nepredvidena in dodatna dela si mora izvajalec pridobiti s strani naročnika in 
sofinancerja, ki opravlja nadzor pisno  soglasje o upravičenosti dodatnih del.  
 
Na podlagi prejšnjega odstavka predmetnega člena je izključena uporaba  drugega odstavka 
19. člena Posebnih  gradbenih uzanc, ki se za primere nujnosti in preprečitve nastanka 
škode nanaša na izvedbo nepredvidenih in dodatnih del s strani izvajalca brez poprejšnjega 
pisnega soglasja naročnika in sofinancerja.  
 

 
16. člen 

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v 
sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati sofinancerju pogodbeno kazen v višini 0,5 
% (polovico odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. 
Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi končne 
situacije.  
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (odstotkov) od vrednosti 
pogodbenih del brez DDV. 
Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo. 
Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode naročniku in sofinancerju. Povračilo tako nastale škode bosta naročnik in 
sofinancer uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od 
uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik 
unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, 
mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od 
datuma pisnega zahtevka naročnika. 
 

17. člen 
Ko so vsa pogodbena dela končana, mora izvajalec najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh o 
tem pisno obvesti naročnika in sofinancerja. K obvestilu o dokončanju del mora izvajalec 
predložiti tudi vse listine in dokumente skladno z določili Zakona o graditvi objektov. 
Kvalitetni prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, sofinancerja in 
izvajalca najkasneje v 15 (petnajstih) delovnih dneh po obvestilu o dokončanju pogodbenih 
del. 
 

 
18. člen 

Ob prevzemu so pogodbeni predstavniki naročnika, sofinancerja ter izvajalec dolžni 
pregledati izvršena dela po tej pogodbi. 
Morebitne napake in dela, ki ne bodo izvedena v IA kvaliteti in po predhodno sprejetih in 
potrjenih vzorcih s strani investitorja in sofinancerja, se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se 
sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem 
roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. 
Za pokritje teh stroškov bo sofinancer znižal plačilo po izdanih situacijah izvajalca.     
 

19. člen 
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Izvajalec daje za izvedena dela pet ( 5 ) letno garancijo (garancijska doba) za vgrajene 
materiale oz. opremo pa v skladu z 87. točko Veljavnih gradbenih uzanc. 
Garancijski rok teče od uspešnega končnega zapisniškega prevzema vseh del. 
Izvajalec jamči za morebitne napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, ki se 
pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del. 
 
 

20. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo in sofinancerjevo zahtevo, ugotovljene napake 
odpravil v dogovorjenem roku. 
Če izvajalec ne odpravi napak v roku 15 dni od poziva za odpravo pomanjkljivosti, jih je po 
načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje 
teh stroškov bo izvajalec v 5-ih dneh po prevzemu del izročil naročniku garancijo za 
odpravo napak v višini 4 % pogodbene vrednosti z DDV, za katero bodo veljala Enotna 
pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. 
Garancija se lahko uporabi tako za odpravo stvarnih napak dela oz. materiala kot napak pri 
solidnosti gradnje. 
Petnajst dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti se nanaša samo na tiste hibe, katerih 
takojšnja odprava ne bi povzročila večje škode. V primeru nastanka takih pomanjkljivosti, 
katerih ne takojšnja odprava bi imela lahko velike finančne in druge posledice, mora 
izvajalec pristopiti k odpravi na dan obvestila, oz. lahko ta dela naroči naročnik drugemu 
izvajalcu na račun izvajalca. 
Izvajalec mora v 5-ih dneh od prevzema del za odpravo napak v garancijski dobi naročniku 
izročiti originalno garancijo v višini 4% pogodbene vrednosti z DDV za odpravo napak v 
garancijski dobi za dobo petih (5) let, ki mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in 
nepreklicna, rok trajanja garancije pa mora biti za 15 (petnajst) dni daljši od petih (5) let 
glede na datum izdaje garancije.  
Naročnik lahko unovči garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v celotnem pet (5) 
letnem obdobju veljavnosti garancije. 
Izvajalec ni dolžan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne uporabe objekta ali 
njegovega posameznega dela. Nestrokovno uporabo mora dokazati izvajalec. 
K vsakemu pregledu izvajalčevih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolžan komisijskega 
ogleda udeležiti. V kolikor se ogleda ne udeleži, lahko komisija v sestavi naročnikovih 
predstavnikov delo opravi polnoveljavno brez udeležbe izvajalčevega predstavnika. 
V primeru, da izvajalec ne predloži garancije za odpravo napak v garancijski dobi, naročnik 
unovči oz. realizira zavarovanje za dobro izvedbo del iz 6. člena te pogodbe. 
 
 

21. člen 
Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je _____________________________, (tel:______________). 
Kot nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je določeno podjetje 
__________________ 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________ 
Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je g. ________________________. 

 
22. člen 

Pogodbene stranke so soglasne, da se na predlog izvajalca,  naročnika ali sofinancerja, v 
smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih 
delov investicije spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del v 
soglasju z nadzorom potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki. Za delež racionalizacije 
oz. pocenitve se zniža pogodbena vrednost, ki se obračuna pri končni situaciji. Navedeno 
razmerje bodo stranke uredile z aneksi k tej pogodbi. 
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23. člen 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti 
sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka 
pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 
 

24. člen 
Izvajalec je dolžan zavarovati gradbišče in onemogočiti dostop na gradbišče vsem osebam, 
ki ne sodelujejo pri gradnji objekta oz. na delih gradbišča, kjer gradnja poteka na površinah, 
ki so javno dostopne zagotoviti varnost na gradbišču, tudi za vse tiste osebe, ki ne sodelujejo 
pri gradnji objekta. 
Izvajalec mora omogočiti nemoteno življenje in delo v objektih v neposredni bližini izvajanja 
del. V primeru izvajanja del, ki bodo motila okoliške prebivalce in uporabnike objektov v 
neposredni bližini izvajanja del, jih je potrebno o tem vsaj 3 dni prej na primeren način 
obvestiti (npr. pisno v nabiralnike, sredstva javnega obveščanja). Izvajalec je dolžan 
odpraviti morebiti nastale poškodbe na sosednjih objektih oz nepremičninah in ureditvah, 
v kolikor bi do njih prišlo zaradi izvajanja del po tej pogodbi. Izvajalec je dolžan redno čistiti 
ceste, ki bi bile kakorkoli onesnažene zaradi odvoza ali dovoza materiala na gradbišče. V 
kolikor bi zaradi dovoza ali odvoza materiala na gradbišče prišlo do poškodovanja cestišč, 
je izvajalec dolžan na lastne stroške v toku izvajanja pogodbenih del na teh vzpostaviti 
prvotno stanje, oz. sanirati nastale poškodbe v skladu z zahtevami upravljavcev cest. 
Izvajalec mora poskrbeti, da ob toplih dneh ne prihaja do zapraševanja (npr. z rednim 
škropljenjem). 
Izvajalec se zavezuje, da pri izvedbi del vgradi opremo in materiale, ki jih je predvidel in 
ponudil v svoji ponudbi. 
 
 

25. člen 
Vsaka sprememba pogodbene obveznosti mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi, 
podpišejo pa ga vse pogodbene stranke. 
 

26. člen 
Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo 
in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve za kateri se stranke niso izrecno dogovorile, 
oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Obligacijskega zakonika. 
Posebne gradbene uzance se za urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej 
pogodbi ne uporabljajo razen, če se stranke v pogodbi izrecno sklicujeta nanje. 
 

27. člen 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče 
s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s 
strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. 
 
Protikorupcijska klavzula 
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun 
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev 
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih 
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
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28. člen 
 
Skrbniki pogodbe  s strani  naročnika je:  

 ga. Anita Reich, Občina Šmarje pri Jelšah  

Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je: 
- g. Miran Anderlič, DRSI 

 
 

29. člen 
 

Ta pogodba je napisana v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih prejme sofinancer tri (3) 
izvode, ostali dve pogodbeni stranki pa po dva (2) izvoda. 
 
Podpisano, dne _______   Podpisano, dne ____________ 
Številka: 430-0013/2017 
 

NAROČNIK: Občina Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket, župan 

SOFINANCER:  
RS - MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Damir TOPOLKO, direktor 
 
 
 

Podpisano, dne ____________ 
IZVAJALEC:  

 

                                                           
      
        
 
 

        
 

 


