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                    POGODBENI SPORAZUM 
 
naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 
DAVČNA ŠTEVILKA: SI36092215 
MATIČNA ŠTEVILKA: 1468952 
ki jo zastopa direktor Brvar Primož 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 

izvajalec: naziv 
naslov 
kraj 
DAVČNA ŠTEVILKA:  
MATIČNA ŠTEVILKA:  
ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
(v nadaljevanju: izvajalec) 

 
sklepata naslednji 

 
POGODBENI SPORAZUM ŠT. 410-1/2019 

 O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 
STANOVANJSKE SOSESKE DEČKOVO NASELJE – DN 10 

 
I.  UGOTOVITVENE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
 
Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO 
NASELJE – DN 10« objavljenega na portalu javnih naročil dne _______, št. objave _________, je bil z 
odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ______ kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tem 
pogodbenem sporazumu. 
 
Sklep o oddaji javnega naročila je postal pravnomočen dne ………………….. . 
 
Naročnik na podlagi četrtega odstavka 11. člena za vodilnega izvajalca pri projektu imenuje izvajalca 
_________________. 
 
Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanja ureditev novogradnje 
Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10. 
 
Gradnja, ki je predmet te pogodbe je razdeljena na dve fazi (odseka), in sicer: 
• Prva faza, ki obsega izgradnjo garaže in dveh objektov (oznake stavb GH, B8 in B9) in 
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• druga faza, ki obsega izgradnjo štirih objektov (oznake stavb B2, B3, B5 in B6). 
 
Pogodbene obveznosti je izvajalec dolžan izvesti v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za 
gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga), prva izdaja, 1999, v nadaljevanju 
(splošni pogoji pogodbe) in Posebnimi pogoji pogodbe, ki so oboji sestavni del pogodbe. 
 

III. SPREJETI POGODBENI ZNESEK 
 

3. člen 
 
Sprejeti pogodbeni znesek znaša: 
 
I. Sprejeti pogodbeni znesek brez DDV 
za prvo fazo: 

 
 
 

II. Sprejeti pogodbeni znesek brez DDV 
za drugo fazo: 

 

 
Sprejeti pogodbeni znesek (I. + II.) brez 
DDV 
 

 

 
9,5% DDV: 

 
 
 

 
Sprejeti pogodbeni znesek (I. + II.) 
skupaj z DDV: 
 

 

 
IV. ROK IZVEDBE 

4. člen 
 
 
Rok za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti: 
 

- rok za izvedbo del prve faze je 366 koledarskih dni, 
- rok za izvedbo del druge faze, ki je 395 koledarskih dni in 

 
v roku za izvedbo del mora izvajalec izvesti vsa pogodbena dela, vključno s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja ter predati naročniku vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda in 
pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekte iz prve faze se s strani inženirja izda Potrdilo o prevzemu 
– prva faza, izvajalec pa prične z deli na drugi fazi. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekte iz 
druge faze se izda Potrdilo o prevzemu – druga faza. 
 
Po izdaji potrdila o prevzemu – prva / druga faza teče rok za reklamacijo napak prve / druge faze, ki 
znaša 360 dni. Po izteku roka za reklamacijo napak se izda Potrdilo o izvedbi – prva / druga faza.  
 

V. PLAČILNA DINAMIKA 
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5. člen 
 
Izvajalec mora naročniku predložiti obračun (situacijo) v skladu z RDEČO FIDIC knjigo. 
 
Znesek mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca:     
Banka:   ____________________________________________________________________ 
št. računa:  ____________________________________________________________________ 
 
Izvajalec mora naročniku pravočasno sporočiti tudi transakcijske račune podizvajalcev, na katere je 
potrebno nakazati sredstva za neposredno plačilo podizvajalcem. 
 

VI. GARANCIJSKE DOBE 
6. člen 

 
Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let in začne teči za vsako fazo posebej, po izdaji 
Potrdila o izvedbi – prva/druga faza, razen za naslednja dela in opremo: 
 

- streha kot sistem mora zagotavljati trajnost za garancijsko dobo 10 let; 
- izvajalec za vso notranjo pohištveno in vgradno opremo daje 3 (tri) letno garancijo, ne glede na 

garancijske roke posameznih proizvajalcev; 
- za vso ostalo opremo iz ponudbene specifikacije opreme velja 3 (tri) letni splošni garancijski 

rok, ne glede na garancijske roke posameznega proizvajalca. 
 
VII. PODIZVAJALCI 

 
7. člen 

 
Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v 
vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali 
kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja 
njegovega podizvajalca. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena 
ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih 
dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno 
kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR za neobveščanje o posameznem 
podizvajalcu. 
 
VIII. GRADBENA KNJIGA 

8. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo dejansko izvršena dela mesečno evidentiral v knjigi obračunskih izmer. 
Naročnik ima navedeno pravico kontrolirati kot predpogoj za izvedbo plačil. 
 
 
 
 

IX. EKONOMSKO TEHNIČNI ELABORAT 
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9. člen 
 
Izvajalec mora v 30 dneh od sklenitve pogodbe izdelati  ekonomsko tehnični elaborat (ETE) v skladu z 
definicijo v podčlenu 1.1.1.11, v katerem morajo biti opredeljeni dobavitelji posameznih elementov, 
kataloška imena in številke produktov. S ETE izvajalec dokazuje, da materiali in produkti, predvideni za 
vgradnjo, ustrezajo veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezajo kvaliteti določeni z 
veljavno zakonodajo ter so skladni s parametri, zahtevanimi v projektni dokumentaciji in popisu. Za 
ponujene produkte izvajalec izkaže skladnost z zahtevami popisa.  
 
Glede na specifične lastnosti posameznih postavk bo na razpisu izbrani izvajalec predložil: 

- CE certifikate, 
- izjave o ustreznosti ali izjave o lastnostih, 
- druge relevantne dokumente, s katerimi dokazuje skladnost ponujenega materiala ali produkta 

z zahtevami razpisa: proizvajalčev  prospekt proizvoda, materiala ali opreme. 
 
Izvajalec mora ETE naročniku predati v potrditev v tiskani in sistematično urejeni obliki, na A4 formatih 
zloženih v ustrezno mapo. Naročnik se je dolžan do ETE opredeliti najkasneje v roku 15 dni po tem, ko 
se do dokumenta opredelijo odgovorni vodja projekta in inženir.  
 
Izvajalec bo obvezan k dobavi in vgradnji elementov, ki bodo navedeni v potrjenem ETE. 
 
V času od podpisa pogodbe do predaje ETE je izvajalec zaradi izpolnitve pogodbenega roka dolžan 
izvajati vsa dela v skladu s predanim programom (terminskim planom).  
 
Naročnikova potrditev ETE izvajalca ne razreši njegove obveznosti uporabe ustreznih materialov in 
produktov ter ne daje pravne podlage za menjavo tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Kljub potrditvi ETE lahko naročnik ali inženir tudi kasneje kadarkoli ugotovi 
neustreznost posameznih elementov iz ETE in od izvajalca zahteva uskladitev, sicer izvajalec ne more 
vgrajevati materialov, naprav in opreme. 
 

X. KONČNE DOLOČBE 
10. člen 

 
Predstavniki pogodbenih strank 
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je................................................................................ 
 
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je  ................................................................................... 
 

11. člen 
 
Število izvodov vseh dokumentov 
 
Izvajalec mora naročniku, ne glede na določbe splošnih in posebnih pogojev pogodbe, predložiti tri 
izvode dokumentov, ki jih je dolžan predložiti naročniku, razen če naročnik zahteva večje število 
dokumentov. 
 
 

12. člen 
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Veljavnost pogodbe 
 
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem 
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za prvo fazo in predložitve 
kopije sklenjenih zavarovalnih polic za ves čas izvajanja pogodbenih del. 
 

13. člen 
 
Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki. 

 
Razvezni pogoj 

14. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 
 
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali  
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu 
v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, 
počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo 
in do izteka veljavnosti pogodbe  še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s 
podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti 
ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v 
roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z 
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve 
nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se 
šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
Protikorupcijska klavzula 

15. člen 
 
Pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku 
naročnika 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 naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali 
njegovemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku. 
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Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega 
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega 
člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije 
 
Izvajalec jamči, da s podpisom te pogodbe ne bo prišlo do nezakonitega stanja v smislu 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
 
Izvodi pogodbe 

16. člen 
 
Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena 
stranka prejme dva (2). 
 
 
Kraj in datum: _____________ Kraj in datum: Celje, _________ 
 
Izvajalec: 

 
Naročnik: 

 Nepremičnine Celje d.o.o. 
 
Direktor: 
__________________ 

 
Direktor: 
Brvar Primož 
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SPLOŠNI POGOJI POGODBE 
 
 
Javno naročilo »STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE – DN 10« se bo izvajalo v skladu 
z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA 
knjiga), prva izdaja, 1999, v nadaljevanju (splošni pogoji pogodbe).  

 
Navedeno publikacijo je mogoče kupiti na naslednjem naslovu: 
 
Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils  (FIDIC) 
P.O. Box 86 
CH- 1000 Lausanne 12 
Švica 
Tel: + 41 21 654 44 11 
Fax: + 41 21 653 54 32 
e-pošta: fidic@pobox.com 
http://www.fidic.org 
 
 
Ponudnik s podpisom ponudbe potrjuje strinjanje s splošnimi in posebnimi pogoji, opredeljenimi v tej 
razpisni dokumentaciji.  
  

mailto:fidic@pobox.com
http://www.fidic.org/
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POSEBNI POGOJI POGODBE 
 
 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1.1.1 
»Pogodba« 

Podčlen 1.1.1.1 se spremeni tako, da se glasi: 

»Pogodba« pomeni Pogodbeni sporazum, te Pogoje, Splošne pogoje pogodbe, 
celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami 
in dopolnitvami in Ponudbo izvajalca. 
 

1.1.1.3 
»Pismo o 
sprejemu 
Ponudbe« 

Podčlen 1.1.1.3 se spremeni tako, da se glasi: 

»Pismo o sprejemu Ponudbe« je dokument, s katerim naročnik obvesti izvajalca, 
da je bil izbran za izvajalca ter da bo z njim sklenil Pogodbo – odločitev o oddaji 
javnega naročila. Pogodbeni sporazum se sklene po pravnomočnosti odločitve 
o oddaji javnega naročila.  
 

1.1.1.4 
»Ponudbeno 
pismo« 

Podčlen 1.1.1.4 se spremeni tako, da se glasi: 

»Ponudbeno pismo« pomeni končno ponudbo izvajalca, ki jo je izvajalec naslovil 
na naročnika v skladu s formalnimi zahtevami, navedenimi v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila. 
 

1.1.1.5 
»Popis 
(Specifikacija)« 

Podčlen 1.1.1.5 se spremeni tako, da se glasi: 

»Popis (Specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Popis del s predizmerami, 
ki je vključen v pogodbo, in vse morebitne dodatke ter spremembe k popisu v 
skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa vrsto del. 
 

1.1.1.11 
»Tehnične 
zahteve 
naročnika« 

Na koncu podčlena 1.1.1 Pogodba se doda podčlen 1.1.1.11, ki se glasi: 

»Tehnične zahteve naročnika« pomenijo vse tehnične podatke, ki jih je naročnik 
dal na voljo izvajalcu pred rokom za oddajo ponudb in sicer v obliki 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektne dokumentacije in 
vseh njenih delov, zahtev naročnika, tehničnih specifikacij javnega naročila ter 
objavljenih dokumentov, ki so bili objavljeni pred rokom za oddajo ponudb.« 
 

1.1.3.1 
»Osnovni 
datum« 

Podčlen 1.1.3.1 se spremeni tako, da se glasi: 

»Osnovni datum« pomeni datum 10 dni pred končnim rokom za predložitev 
Ponudbe. 

1.1.4.11 
»Zadržani 
znesek« 

Podčlen 1.1.4.11 se izbriše. 
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1.1.5.6 Podčlen 1.1.5.6 se spremeni tako, da se glasi: 

»Odsek« pomeni posamezno fazo del, na katero je razdeljena gradnja, ki je 
predmet pogodbe. 
 

 

 
1.1.6 Na koncu točke 1.1.6 se doda podtočka 1.1.6.10: 

 
»Gradbeni dnevnik« je dnevnik, ki se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbiščih 
(Ur. l. RS, št. 55/08 (54/09 – popr. in 61/17 – GZ)) in se nahaja na gradbišču ter 
je namenjen vodenju pomembnejših podatkov kot na primer: vremenske 
razmere, prisotnost zaposlenih, prisotnost delovnih strojev, opis napredovanja 
del, pregledi, pomembna obvestila in podobno.  
 

 
 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1.3 Sporočanje 

Podčlen 1.3 se spremeni tako, da se glasi: 

»Kjer ti Pogoji vsebujejo določbe v zvezi z dajanjem ali izdajanjem odobritev, 
potrditev, soglasij, odločitev, obvestil in zahtev, mora sporočanje potekati: 
(a) v pisni obliki  
(b) z vročitvijo (s potrdilom o prejemu), s pošiljanjem po pošti ali po 
elektronski pošti (preko pooblaščenih oseb za komuniciranje) ali po kurirju na 
prejemnikov naslov, kot je naveden v Pogodbi. Če pa je: 
(i) prejemnik sporočil nov naslov, je treba vsi dopise pošiljati v skladu s tem; in 
(ii) če prejemnik ni sporočil drugače, ko je zaprosil za odobritev ali privolitev, se 
lahko sporočilo pošlje na naslov, s katerega je bila prošnja poslana. 
 
Del korespondence (pošiljanje zapisnikov iz koordinacijskih sestankov, opomniki 
inženirja, ki so bili že vročeni izvajalcu in morebitno ponavljanje zahtev, ki so bile 
že vročene izvajalcu, inženirjevo zastavljanje vprašanj in zahtev za dodatna 
pojasnila/opredelitve izvajalcu) se odvija tudi po elektronski pošti. Ne glede na 
navedeno določbo mora izvajalec vso uradno dokumentacijo, s katero želi 
uveljaviti kakršnokoli svojo pravico iz Pogodbe, naročniku in inženirju vročiti po 
pošti ali po kurirju. 
 
Odobritve, potrdila, soglasja in odločitve se ne sme brez razloga zadrževati ali z 
njimi zamujati. 
 
Vsa sporočila, odobritve, certifikati, privolitve, določbe in zahteve, ki so vpisane v 
gradbeni dnevnik morajo biti izvršene v roku, ki je opredeljen v gradbenem 
dnevniku.«.  

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1.4 Pravo in jezik 

Podčlen 1.4 se spremeni tako, da se glasi: 

»Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije. 
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Jezik za sporazumevanje je slovenščina«. 

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1.5 Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se spremeni tako, da se glasi: 

»Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno 
razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem 
zaporedju: 
(a) Pogodbeni sporazum 
(b) ti Posebni pogoji 
(c) Splošni pogoji 
(d) dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami 
in dopolnitvami 
(e) izpolnjen popis del s predizmerami z odpravljenimi računskimi napakami 
(f) Risbe in plani ter načrti, 
(g) Ponudbeno pismo. 
Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora inženir dati vse 
potrebne obrazložitve ali navodila.« 

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1.6 Pogodbeni sporazum 

Podčlen 1.6 se spremeni tako, da se glasi: 

»Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum po pravnomočnosti odločitve o oddaji 
javnega naročila. Pogodbeni sporazum se izdela na podlagi obrazca, ki je priložen 
k Posebnim pogojem. Pogodbeni sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpiše 
zadnja od obeh pogodbenih strank.« 

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1.10 Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 

Izbrišeta se drugi in tretji odstavek podčlena 1.10 in se nadomestita z besedilom: 

»Razume se, da (s podpisom pogodbe) izvajalec da naročniku neodpovedljivo, 
prenosno, neekskluzivno pravico, brez odškodninskih zahtev do kopiranja, 
uporabe in razpolaganja z dokumenti izvajalca in njegovih podizvajalcev, vključno 
s pravico do spreminjanja le-teh in uporabe tako spremenjenih dokumentov. Ta 
pravica: 
(a) velja skozi celotno dejansko ali pričakovano (karkoli od tega je daljše) 
življenjsko dobo določenih delov del, 
(b) omogoča vsaki osebi, ki ima pristojnost za ustrezni del, da kopira, 
uporablja in razpolaga z dokumenti izvajalca za namene dokončanja, upravljanja, 
vzdrževanja, spreminjanja, prilagajanja, popravljanja in rušenja teh del, 
(c) dovoljuje, da se dokumenti izvajalca, ki so v obliki računalniških 
programov, in druge programske opreme, uporabljajo na vseh računalnikih na 
gradbišču in drugih krajih, kot je predvideno v Pogodbi, vključno v primeru 
zamenjave računalnikov, ki jih dobavi izvajalec, 
(d) dovoljuje naročniku, da dokumente uporabi za namene v povezavi z 
vplivom projekta na okolje in prostor, 
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(e) dovoljuje naročniku in pooblaščenim osebam, ki delujejo v njegovem 
imenu, da dokumente uporabi za namene v povezavi s predstavitvijo projekta, 
poročanja o projektu, seznanjanja javnosti o projektu in druge podobne primere.« 

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1.12 Zaupni podatki 

Podčlen 1.12 se spremeni tako, da se na koncu podčlena doda naslednji 
odstavek: 
»Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko 
mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako 
predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec teh podatkov ne sme objaviti ali 
dovoliti da bi bili objavljeni ali odkriti niti v celoti niti delno v nobenem tržnem ali 
tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja 
naročnika.« 

 

3 INŽENIR 

3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja 

Podčlen 3.1 se spremeni tako, da se na koncu podčlena doda naslednji odstavek: 

»Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od 
spodaj naštetega: 
a. potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni; 
b. dovoli kakršno koli podaljšanje Roka za dokončanje; 
c. dovoli spremembe in prilagoditve po 13. členu.  
Ni mu pa potrebno pridobiti posebnega dovoljenja naročnika v primeru, da ugotovi, 
da preti neposredna nevarnost.« 

 

3 INŽENIR 

3.3 Navodila inženirja 

Podčlen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu podčlena doda naslednji odstavek: 

»Navodila ali napotke lahko izvajalcu daje tudi naročnik, o čemer mora naročnik 
hkrati z navodilom izvajalcu obvestiti tudi inženirja«. 

 

4 IZVAJALEC 

4.1 Splošne obveznosti izvajalca 

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 

»Izvajalec je dolžan izvajati obveščanje in komuniciranje s podporo EU in sicer je 
dolžan izvajalec pri tem upoštevati Navodila organa upravljanja na področju 
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-
2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in na 
zahtevo naročnika sodelovati pri aktivnostih informiranja in komuniciranja, ki jih 
naročnik organizira sam ali njegov zunanji izvajalec.« 
 

 

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
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4 IZVAJALEC 

4.2 Garancija za dobro izvedbo 

Drugi odstavek podčlena 4.2 se spremeni tako, da se glasi: 

»Izvajalec mora v roku 10 koledarskih dneh od sklenitve pogodbe izročiti 
naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 
10 % pogodbene vrednosti z DDV odseka del ter v 10 koledarskih dneh po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja za prvi odsek finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV 
drugega odseka in poslati eno kopijo inženirju. Garancije za dobro izvedbo mora 
izdati ustanova in sicer v državi (ali v okviru druge sodne pristojnosti), ki jo odobri 
naročnik, in mora biti v obliki, prikazani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila ali v kaki drugi obliki, ki jo odobri naročnik«. 
 
Vsi ostali odstavki ostanejo nespremenjeni. 

 

4 IZVAJALEC 

4.4 Podizvajalci 

Podčlen 4.4 se spremeni tako, da se glasi: 

»Izvajalec ne sme skleniti Pogodbe o oddaji celotnih del podizvajalcem. 
Izvajalec je odgovoren za dejanja in napake vseh podizvajalcev, njihovih 
zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to dejanja ali napake izvajalca samega.  
V zvezi s podizvajalci v celoti veljajo vse zakonske določbe ZJN-3.« 

 

4 IZVAJALEC 

4.8 Varnostni postopki 

Pododstavku (a) podčlena 4.8 se doda besedilo: 
 
Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 
43/11), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/2011-ZVZD-1), Uredbo o 
preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 
21/11) in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije. 
  

 

4 IZVAJALEC 

4.8 Varnostni postopki 

Podčlenu 4.8 se doda pododstavek (f): 

 (f) izdelati načrt organizacije gradbišča, usklajen z varnostnim načrtom in 
projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja ter soglasjem inženirja in 
naročnika ter ga predložiti naročniku. 

 
 

4 IZVAJALEC 
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4.10 Podatki o gradbišču 

Podčlen 4.10 se spremeni tako, da se drugi odstavek podčlena glasi: 

»Izvajalec je odgovoren za preveritev in tolmačenje vseh takih podatkov. Naročnik 
ne odgovarja za točnost, zadostnost ali popolnost takšnih podatkov. V istem 
obsegu velja, da je izvajalec pregledal in preučil gradbišče, njegovo okolico, zgoraj 
omenjene podatke in druge razpoložljive podatke in da se je o njih prepričal glede 
vseh pomembnih zadev, preden je predložil Ponudbo, in sicer vključno (in brez 
omejitve): 
(a) z obliko in lastnostmi gradbišča, vključno s podpovršinskimi pogoji, 
(b) s hidrološkimi in klimatskimi pogoji, 
(c) z obsegom in naravo dela in blaga, potrebnega za izvajanje in dokončanje del 
in odpravo napak, 
(d) z zakoni, postopki in praksami v zvezi z delovnimi razmerji v državi in 
(e) z zahtevami izvajalca glede dostopa, nastanitve, objektov, osebja, energije, 
transporta, vode in drugih storitev.« 

 

4 IZVAJALEC 

4.18 Varnostni postopki 

Na koncu podčlena 4.21 se doda besedilo: 
 
»V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v 
zvezi z okoljevarstveno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, ki so 
navedeni v projektni dokumentaciji in Sklepu Ministrstva za okolje in prostor, 
Agencije Republike Slovenije za okolje, št. 35405-473/2018-23, z dne 12.6.2019. 
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču naročnik v celoti prenese 
odgovornost na izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora 
poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo za 
ravnanje z odpadki in odvečnimi zemljinami.« 

 

4 IZVAJALEC 

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri 

Besedilo podčlena 4.20 se izbriše. 

 

4 IZVAJALEC 

4.22 Varovanje gradbišča 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Izvajalec je dolžan gradbišče zavarovati na način, da je gradbiščna ograja 
izvedena dvonamensko, tako da omogoča namestitev renderjev / panojev in 
drugih informativnih tabel, ki so namenjene informiranju in obveščanju javnosti. 
Izvajalec izdela in po navodilih naročnika na gradbiščno ograjo namesti 
informativne table.« 

 

4 IZVAJALEC 

4.23 Dejavnosti izvajalca na gradbišču 

Prvi odstavek podčlena 4.23 se spremeni, tako, da se glasi: 
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»Izvajalec je dolžan gradbišče označiti z gradbiščno tablo pred začetkom del 
skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 
– GZ) in voditi evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne 
kontrole gradnje skladno z navedenim pravilnikom. Izvajalec mora svoje 
dejavnosti omejiti na gradbišče in na druga dodatna območja, ki jih lahko pridobi 
izvajalec in jih inženir odobri kot delovno območje. Izvajalec mora izvesti vse 
potrebne varnostne ukrepe, da bosta njegova oprema in osebje ostala znotraj 
gradbišča in teh dodatnih območij in da ju ne bo na sosednjih zemljiščih.« 

 

6 KADRI IN DELAVCI 

 
6.9 Osebje izvajalca 

Na koncu podčlena 6.9 se doda naslednje besedilo: 

»Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi 
imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni 
strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, 
lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane 
referenčne pogoje naročnika iz  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Naročnik zahteva, da sta vodja del in vodja gradnje prisotna na gradbišču v 
minimalnem trajanju: 

- vodja del: 4 ure dnevno, 3 × tedensko ter na vseh koordinacijskih 
sestankih; 

- vodja gradnje: najmanj 5 dni v tednu po najmanj 6 ur ter na vseh 
koordinacijskih sestankih ter morebitnih drugih sestankih med 
naročnikom in izvajalcem in pri vseh aktivnostih, ki so potrebne za 
opravljanje vloge koordinatorja med izvajalcem po tej pogodbi in 
izvajalcem komunalne infrastrukture.« 

 
 

8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV 

8.1 Začetek del 

Prvi odstavek podčlena 8.1 se spremeni tako, da se glasi: 

»Če ni drugače določeno v Posebnih pogojih, mora biti datum začetka del prvega 
odseka v roku 15 dni po podpisu pogodbe, drugega odseka pa v roku 15 dni po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt, ki je predmet prvega odseka.« 
 
Drugi odstavek ostaja nespremenjen.  

 

8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV 

8.7 Odškodnina za zamudo 

Besedilo naslova podčlena se spremeni tako, da se glasi: Pogodbena kazen 
 
Podčlen 8.7 se spremeni tako, da se glasi: 
»Če izvajalec ne upošteva podčlena 8.2 [Rok za dokončanje], mora za v skladu s 
podčlenom 2.5 [Zahtevki naročnika] naročniku plačati pogodbeno kazen, ki znaša 
0,2 ‰ sprejetega pogodbenega zneska v EUR z DDV za vsak dan, ki poteče 
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med rokom za dokončanje iz Pogodbe in datumom, navedenim v Potrdilu o 
prevzemu. Celotni dolžni znesek po tem podčlenu pa ne sme presegati 10% 
celotnega sprejetega pogodbenega zneska v EUR z DDV. 
 
Če višina vseh izgub in škod, dodatnih stroškov, ki jih je naročnik utrpel po tem, 
ko je upošteval vse zneske, dolžne izvajalcu v skladu s Pogodbo  presega znesek 
celotne pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da od izvajalca zahteva plačilo 
tudi te razlike.  
 
V takšnem primeru je naročnik upravičen, da zadrži sredstva za povračilo vseh 
nastalih stroškov in škode. 
 
Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu. 
 
Naročnik ima pravico do te pogodbene kazni tudi v primeru, da odstopi od 
pogodbe.  
 
V primeru odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [Odstop od Pogodbe 
s strani naročnika] pred dokončanjem del ima naročnik pravico tudi do vseh 
dodatnih odškodnin zaradi odstopa od pogodbe. 
 
Poleg vseh zgoraj navedenih pogodbenih kazni ima naročnik pravico izvajalcu 
zaračunati tudi dodatno pogodbeno kazen v primeru, da izvajalec ne zagotavlja 
zahtevane prisotnosti vodje del ter vodje gradnje, kakor je ta opredeljena v 
podčlenu 6.9. V takšnem primeru pogodbena kazen znaša 500 EUR po 
posameznem kadru za vsak dan, ko vodja del oziroma vodja gradnje kršijo 
zahtevo v zvezi s prisotnostjo na način, da jih na gradbišču ni, čeprav bi morali biti 
ter 250 EUR po posameznem za vsak dan, ko so na gradbišču prisotni krajši čas 
od minimalno zahtevanega. 

 

10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA 

10.1 Prevzem del in odsekov del 

V podčlenu 10.1 se doda nov peti odstavek, ki se glasi. 

»Potrdilo o prevzemu ne more biti izdano preden ni pridobljeno uporabno 
dovoljenje za posamezen odsek.« 

 

11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE 

11.12 Garancija za odpravo napak v garancijskem roku 

Na koncu 11. člena se doda nov podčlen 11.12, ki se glasi: 

»Izvajalec je dolžan najkasneje v 20 koledarskih dneh po prevzemu odseka del, 
izročiti naročniku brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV 
posameznega odseka, sicer se bo štelo, da Pogodba ni uspešno izvedena, 
naročnik pa bo unovčil celotno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
odseka del.  
 
Veljavnost finančnega zavarovanja mora znašati štiri leta in 60 dni in mora biti 
izdano v skladu z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajajo javnega naročila. 
Izvajalec mora upoštevati tudi predložitev posameznih daljših garancij za streho, 
ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.  
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Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec:  
• v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih 

storitvah in delih;  
• če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali 

drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi 
ponudbe naročniku; 

• če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz 
drugih virov ali plačana s strani izvajalca.« 

 

13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE 

13.4 Plačilo v veljavnih valutah 

Besedilo podčlena 13.4 se izbriše. 

 

13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE 

13.6 Režijsko delo 

Prvi odstavek podčlena 13. se spremeni tako, da se glasi: 

»Za dela, ki so manjša ali naključne narave, lahko inženir naroči, da se 
sprememba izvede kot režijsko delo. Delo se oceni v skladu s Planom režijskega 
dela, ki je vključen v Pogodbo ali ki je na zahtevo inženirja izdelan kasneje, in 
potem velja spodaj navedeni postopek. Če Plan režijskega dela ni izdelan in 
odobren s strani inženirja, ta podčlen ne velja.« 

 

13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE 

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 

Besedilo podčlena 13.8 se izbriše. 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.2 Predplačilo 

Besedilo podčlena 14.2 se izbriše. 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Besedilo zadnjega (drugega) odstavka podčlena 14.3 se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Obračun (situacija) mora biti predana naročniku v dveh izvodih in mora vsebovati 
spodaj navedene postavke, izražene v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju: 
(a) predvidena pogodbena vrednost za izvedena dela in dokumente 
izvajalca, ki  jih ta izdela do konca obračunskega obdobja (vključno z vsemi 
spremembami, vendar brez postavk, opisanih spodaj v pododstavkih od (b) do 
(d)); 
(b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji v 
skladu s podčlenom 13.7 [Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje]; 



 
 
 

 
 

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN – 10. Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 
– 2020. Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih 
zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

  

(c) vse druge zneske, ki se prištejejo ali odštejejo in ki lahko zapadejo v 
skladu s  Pogodbo ali drugače, vključno z zneski v okviru člena 20 [Zahtevki, spori 
in arbitraža] in 
(d) odbitki zneskov vključenih v prejšnjih obračunih (situacijah).« 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.5 Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela 

Besedilo podčlena 14.5 se izbriše. 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih 

Besedilo prvega odstavka podčlena 14.6 se spremeni tako, da se glasi: 
»Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril Garancije 
za dobro izvedbo ter dokler ni prejel in potrdil ekonomsko tehničnega elaborata 
(ETE). Po tem mora inženir v 28 dneh po prejetju obračuna (situacije) in dokaznih 
dokumentov izstaviti naročniku Potrdilo o vmesnem plačilu, ki mora navajati 
znesek, katerega inženir pošteno določi, da ga je treba plačati na podlagi 
ustreznih podrobnih podatkov«. 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.7 Plačilo 

Besedilo podčlena 14.7 se spremeni tako, da se glasi: 

»Naročnik mora izvajalcu plačati: 
(a) znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o vmesnem plačilu v 30 dneh po tem, 
ko inženir prejme obračun (situacijo) in dokazne dokumente in 
(b) znesek, potrjen v Potrdilu o končnem plačilu v 30 dneh po tem, ko 
naročnik prejme to potrdilo. 
Plačilo zneska, ki ga je treba plačati v določeni valuti, se nakaže na bančni račun, 
ki ga določi izvajalec v državi plačila (za to valuto), določeni v Pogodbi.« 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.8 Zamujeno plačilo 

Besedilo podčlena 14.8 se spremeni tako, da se glasi: 

Če izvajalec ne prejme plačila v skladu s podčlenom 14.7 [Plačilo], je upravičen 
do zakonskih zamudnih obresti. 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.9 Plačilo zadržanega zneska 

Besedilo podčlena 14.9 se spremeni tako, da se glasi: 

»Če neko delo še ni dokončano v skladu s členom 11 [Odgovornost za napake] 
ali členom 9 [Preskusi ob dokončanju], je naročnik upravičen, da zadrži 
predvidene stroške za to delo, dokler delo ni dokončano. 



 
 
 

 
 

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN – 10. Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 
– 2020. Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih 
zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

  

 
Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu in 
sicer v višini ocenjene vrednosti predvidenih stroškov za to delo.« 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.10 Obračun (situacija) ob dokončanju 

Besedilo podčlena 14.10 se spremeni tako, da se glasi: 

»Izvajalec mora v 60 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu predložiti inženirju tri 
kopije obračuna (situacije) o dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s 
podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja: 
(a) končno vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo do 
datuma, navedenega v Potrdilu o prevzemu; 
(b) vse druge vsote, za katere izvajalec meni, da so mu dolžne, in 
(c) predračun vseh drugih zneskov, za katere izvajalec meni, da bo postal do 
njih upravičen po Pogodbi. Predvidene zneske je v tem obračunu (situaciji) ob 
dokončanju treba posebej prikazati. 
 
Inženir mora potem izdati potrdilo v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o 
vmesnih plačilih].« 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.11 Prošnja za Potrdilo o končnem plačilu 

Besedilo prvega odstavka podčlena 14.11 se spremeni tako, da se glasi: 

»V 60 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi mora izvajalec inženirju predložiti tri 
izvode osnutka končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, 
odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo: 
(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in 
(b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v 
skladu s Pogodbo ali drugače.« 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.15 Valute plačil 

Besedilo podčlena 14.15 se spremeni tako, da se glasi: 

Pogodbena cena se plača v EUR. 

 

15 ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA 

15.2 Odstop od Pogodbe s strani naročnika 

V prvem odstavku podčlena 15.2 se doda naslednje alineje: 

(g) zamuja z izvedbo del po osnovnem terminskem programu, ki je bil predložen 
v skladu s podčlenom 8.3 [program] za več kot 60 dni in postane jasno, da te 
zamude ne bo več mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri 
dokončanju del, 
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(h) ne sledi navodilom inženirja v zvezi z načinom izvedbe del, morebitnimi 
pospešitvami del, morebitnimi spremembami in prilagoditvami del ali ne upošteva 
navodil inženirja v zvezi z izvedbo del in vgradnjo materialov, 
(i) brez soglasja naročnika zamenja priglašeni strokovni kader v nasprotju z 
določbami podčlena 6.9 ali če novi strokovni kader ne izpolnjuje naročnikovih 
kadrovskih pogojev iz  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, 
(j) brez soglasja naročnika ne zagotavlja zahtevane prisotnosti vodje del in vodje 
gradnje, kakor je ta opredeljena v podčlenu 6.9.   
 

 

15 ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA 

15.2 Odstop od Pogodbe s strani naročnika 

Besedilo drugega odstavka podčlena 15.2 se spremeni tako, da se glasi: 

»V vsakem od teh primerov in okoliščin lahko naročnik s predhodnim 14-dnevnim 
odpovednim rokom odstopi od Pogodbe in zahteva, da se izvajalec odstrani z 
gradbišča. V primeru pododstavkov (e), (f), (g), (h) (i) in (j) pa lahko naročnik z 
obvestilom o odpovedi takoj prekine Pogodbo.« 

 

17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST 

17.6 Omejitev odgovornosti 

Besedilo predzadnjega (drugega) odstavka podčlena 17.6 se spremeni tako, da 
se glasi: 
»Celotna odgovornost izvajalca do naročnika v okviru te Pogodbe ali v zvezi z njo 
ni omejena in velja načelo popolne odškodnine.« 

 

18 ZAVAROVANJE 

18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca 

Podčlenu 18.2 se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: 

»Izvajalec mora naročniku v 10 dneh po sklenitvi Pogodbe predložiti dokazila, da 
je sklenil naslednja zavarovanja za objekt, ki je predmet te pogodbe: 
 
(a) gradbeno zavarovanje v višini 500.000,00 EUR, s katerim bodo zavarovani 
objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektrostrojna 
oprema, ki so namenjeni za vgraditev v zavarovani objekt in ki bo krilo nevarnost 
gradbene nezgode, temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja, nevarnosti ledu, 
mraza, snega, dežja, izliva vode, strela, eksplozija, vihar, toča, odtrganja in 
zdrsenja zemljišča, zemeljskega usada, vlomsko tatvino, nespretnost, 
malomarnost in naklep delavcev, nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode in 
odgovornosti izvajalca del za škodo, povzročeno tretjim osebam in sosednjih 
objektih, ki so oddaljeni manj kot 5 metrov in na komunalni infrastrukturi. V 
gradbeno zavarovanje mora biti vključeno tudi zavarovanje pogodbene 
odgovornosti izvajalca del v času garancije, ki krije v obsegu splošnih pogojev za 
gradbeno zavarovanje škode, ki nastanejo ob izgotovljenem objektu, v 
dogovorjenem roku garancije zaradi skritih napak v času gradnje in imajo svoj 
vzrok v izvajanju gradnje, ki velja 30 dni dlje kot je rok za izdajo Potrdila o 
prevzemu odseka; 
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(b) montažno zavarovanje v višini 500.000,00 EUR, s katerim bodo zavarovane 
kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ali brez nje, stroji, strojna in 
elektro oprema, inštalacije, aparati, naprave ter podstavki, ležišča in temelji 
strojev, če so zajeti v vrednosti strojev, opremo in pomožne objekte za izvajanje 
montažnega objekta (pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za skladišča, 
delavnice ter premični odri), ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti 
montažnega objekta, razen montažnih barak, obstoječi objekti, na katerih se 
izvajajo montaže, popravila, obnove (remonti), sanacije ipd., pomožni materiali za 
izvajanje montažnega objekta (les, leseni elementi ipd.) in orodja v uporabi, 
oprema in pomožni objekti za izvajanje montažnega objekta, ki sploh niso ali so 
le delno zajeti v predračunskem znesku objekta v montaži. V montažno 
zavarovanje mora biti vključeno tudi zavarovanje pogodbene odgovornosti 
izvajalca del v času garancije, ki krije v obsegu splošnih pogojev za montažno 
zavarovanje škode, ki nastanejo ob izgotovljenem objektu v dogovorjenem roku 
garancije zaradi skritih napak v času gradnje in imajo svoj vzrok v izvajanju 
gradnje, ki velja 30 dni dlje kot je rok za izdajo Potrdila o prevzemu odseka; 
 
(c) zavarovanje splošne odgovornosti v višini 500.000,00 EUR, ki krije škodo 
zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vključno z zaposlenimi 
delavci, nastalo zaradi nenadnega dogodka pri izvrševanju zavarovančeve 
dejavnosti, za katero je zavarovanec odgovoren. Zavarovanje mora kriti škodo 
zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti) ter škodo 
na stvareh (uničenje, poškodba ali izginitev), čisto premoženjsko škodo, ki 
nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake in ni nastala niti na osebah niti na 
stvareh ter delodajalčevo odgovornost tako, da se za tretje osebe štejejo tudi lastni 
delavci zavarovanca, ki velja 30 dni dlje kot je rok za izdajo Potrdila o prevzemu 
odseka « 

 

18 ZAVAROVANJE 

18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju 

Besedilo podčlena 18.3 se izbriše. 

 

18 ZAVAROVANJE 

18.4 Zavarovanje osebja izvajalca 

Na koncu prvega odstavka podčlena 18.4 se doda besedilo, ki se glasi:  
 
»Šteje se, da je izvajalec sklenil primerno zavarovanje za svoje osebje, če ga je 
sklenil v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja to področje. 
 
V primeru, da izvajalec za to še ni poskrbel, mora to storiti v 20 dneh po sklenitvi 
Pogodbe v skladu z veljavnimi zakoni in določili v Republiki Sloveniji. 
 
Izvajalec lahko sklene tudi dopolnilna zavarovanja za svoje osebje.  
 

 

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA 

20.2 Imenovanje Komisije za reševanje sporov (KRS) 

Besedilo prvega  odstavka podčlena 20.2 se spremeni tako, da se glasi: 
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»Spore presoja Komisija za reševanje sporov (KRS) v skladu s podčlenom 20.4 
[Prejem odločitve Komisije za reševanje sporov]. Stranki morata skupaj imenovati 
to komisijo do datuma 28 dni po tem, ko ena od strank obvesti drugo stranko o 
svoji nameri, da bo predložila spor v odločitev KRS v skladu s podčlenom 20.4.« 
 

 

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA 

20.3 Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov 

Besedilo zadnjega (drugega) odstavka podčlena 20.3 se spremeni tako, da se 
glasi: 
»potem mora tega člana KRS na željo ene ali obeh strank in po obveznem 
posvetovanju z obema strankama določiti predsednik Gospodarske zbornice 
Slovenije. To imenovanje je odločilno in dokončno. Vsaka stranka je dolžna plačati 
polovico zneska za plačilo organa ali uradnika, ki izvede imenovanje.« 

 

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA 

20.6 Arbitraža 

Besedilo podčlena 20.6 se spremeni tako, da se glasi: 

»Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če 
je do nje prišlo) ni postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti pred stalno 
arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije po pravilih stalne arbitraže GZS, s 
tremi arbitri, določenimi v skladu s temi pravili, in mora arbitraža potekati v 
slovenskem jeziku. 
 
Arbitri ima(jo) vsa pooblastila za odpiranje, pregledovanje in revidiranje 
kateregakoli potrdila, odločitve, navodila, mnenja in ocene naročnika (ali koga v 
njegovem imenu) ter tudi odločitve KRS, ki zadevajo ta spor. 
 
Nobena stranka se v postopkih pred arbitri ne sme omejiti na dokaze in 
argumente, ki so bili predhodno predloženi KRS za pridobitev njene odločitve, ali 
na razloge za nezadovoljstvo, podane v njenem obvestilu o nezadovoljstvu. Vsaka 
odločitev KRS mora biti dopustna kot dokaz pri arbitraži. 
 
Arbitraža se lahko prične pred dokončanjem del ali po njihovem dokončanju. 
Obveznosti obeh strank in KRS se ne smejo spremeniti zaradi arbitraže, ki poteka 
v času izvajanja del.« 

 
 



 
 
 

 
 

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN – 10. Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 
– 2020. Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih 
zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

  

PRILOGA št. 19 

DODATEK K PONUDBI 

 
 

Postavka Podčlen Podatki 

Ime in naslov naročnika 1.1.2.2.&1.3 
Nepremičnine Celje d.o.o. 
Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 

Ime in naslov izvajalca 1.1.2.3.&1.3 

 
 
 
 

Ime in naslov inženirja 1.1.2.4.&1.3 

 
 
 
 

Rok za reklamacijo napak 1.1.3.7 360 dni 

Veljavno pravo 1.4 slovensko 

Prevladujoči jezik 1.4 slovenski 

Sporazumevalni jezik  1.4 slovenski 

Rok za dostop na gradbišče 2.1 5 dni po datumu začetka 
Znesek garancije za dobro 
izvedbo 4.2 10 % sprejetega pogodbenega zneska v 

EUR z DDV posamezne faze 

Pogodbena kazen  8.7 in 14.15(b) 0,2 ‰ sprejetega pogodbenega zneska v 
EUR z DDV za vsak dan zamude 

Maksimalni znesek pogodbene 
kazni 8.7 10% celotnega sprejetega pogodbenega 

zneska v EUR z DDV 
Roki za predložitev zavarovanja 
(a) dokaz o zavarovanju in (b) 
ustrezne police 

18.1 
v 20 dneh po sklenitvi Pogodbe 

Definicija odsekov   

Opis 
(Podčlen 1.1.5.6) 

Rok za 
dokončanje 

(podčlen 1.1.3.3) 

Odškodnina za zamudo 
(podčlen 8.7) 

Prva faza (garaža in trije 
stanovanjski objekti) 366 dni 0,2 ‰ sprejetega pogodbenega zneska v 

EUR z DDV za vsak dan zamude 
Druga faza (trije stanovanjski 
objekti) 395 dni 0,2 ‰ sprejetega pogodbenega zneska v 

EUR z DDV za vsak dan zamude 

Datum, do katerega mora biti 
imenovana KRS (Komisija za 
reševanje sporov) 

20.2 

28 dni po tem, ko ena od strank obvesti 
drugo stranko o svoji nameri, da bo 
predložila spor v odločitev KRS v skladu s 
podčlenom 20.4. 

Število članov KRS 20.2 trije primemo usposobljeni člani 
Imenovanje (če ni dogovorjeno) 
izvede 20.3 predsednik Gospodarske zbornice 

Slovenije 

Arbitraža 20.6 
arbitraža pri Gospodarski zbornici 
Slovenije po pravilih stalne arbitraže GZS, 
s tremi arbitri 

 
Parafa in žig ponudnika: ______



 
 
 

 
 

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN – 10. Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega 
okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje 
hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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