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1.1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

 

Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 

 telefon: +386 4 511 23 00 

 telefaks: +386 4 511 23 01 

 spletna stran: http://www.skofjaloka.si 

 matična številka: 5883318000 

 ID za DDV: SI18947271 

 transakcijski račun: SI56 0132 2010 0007 116 

 

na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) vabi 

ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradnje 

KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI. 

 

Naročnik je za svetovanje v zvezi z izvajanjem in načrtovanjem predmetnega postopka javnega naročila najel 

družbo ALTUS consulting d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, kot izvajalca pomožne nabavne 

dejavnosti.  

 

 

Splošni podatki o naročilu: 

 

vrsta postopka odprti postopek 

področje splošno področje 

predmet naročila gradnja 

naslov naročila Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki 

sklopi naročilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se odda za celotno naročilo 

ocenjena vrednost 800.000,00 EUR brez DDV 

variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale 

način oddaje naročila naročilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe 

rok veljavnosti ponudbe 4 mesece od datuma za prejem ponudb 

objava Portal javnih naročil (skladno z 22. členom in 52. členom ZJN-3) 
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1.2 PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

 

 

1.2.1 Način prevzema dokumentacije 
 

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do 

dokumentacije: 

- na Portalu javnih naročil (1. del, 2. del, 3. del in 4. del v PDF obliki, 4. del tudi v dokumentu Word, Obrazec 

št. 13 – Specifikacija predračuna v dokumentu Excel) 

- na spletni strani naročnika: http://www.skofjaloka.si pod rubriko »Javni razpisi«. 

 

1.2.2 Dodatna pojasnila 
 

Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo: 

 

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na za to 

določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.  

 

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki ga je določil naročnik z objavo 

obvestila o naročilu.  

 

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do šest dni pred rokom 

za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.  

 

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so 

za ponudnike obvezujoča.  

 

Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika: 

 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih naročil. V 

primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, 

če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.  

 

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.  

 

1.2.3 Način in rok za oddajo ponudbe 
 

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v 

skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske 

oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi 

z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z 

Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na 

istem naslovu. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s 

klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas 

oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika 

oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZG31). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, 

razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.  

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 

najkasneje do 31. marca 2020 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem 

sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se 

predloži na način, ki je določen v nadaljevanju te točke. 

 

https://ejn.gov.si/eJN
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Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Po poteku roka za predložitev ponudb 

tudi ni več mogoče oddati zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe. 

 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je 

objavljena v Obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil. 

 

POMEMBNO: 

 

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (menico z menično izjavo – točka 2.3.1. te dokumentacije) mora 

ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni obliki) po pošti (priporočeno) ali oddati osebno na naslovu 

naročnika, v zaprti ovojnici, in ga mora naročnik prejeti do poteka roka za prejem ponudb, to je do 31. 

marca 2020, do 12:00 ure, na naslov: 

 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

(Vložišče) 

Mestni trg 15 

4220 ŠKOFJA LOKA 

 

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »NE ODPIRAJ – Ponudba – Komunalna ureditev Grajske poti v 

Škofji Loki«.  

 

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 

 

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel 

zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika 

izključil. 

 

1.2.4 Umik / sprememba ponudba 
 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.  

 

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 

naročnik v informacijskem sistemu e-JN ne bo videl.  

 

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja 

oddana ponudba, ki mora vsebovati vse zahtevane dokumente v tej dokumentaciji. 

 

1.2.5 Odpiranje ponudb 
 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 31. marca 2020 in se bo začelo 

ob 12:15 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 

ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop 

do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava 

se avtomatično zaključi po poteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem 

sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

Naročnik »Zapisnika o odpiranju ponudb« ne bo pošiljal ponudnikom, ki so oddali ponudbe in se objava le-tega 

v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, šteje za vročen ponudniku.  

 

1.2.6 Merilo za oddajo javnega naročila 
 

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila cena.  

 

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in katere 

skupna končna ponudbena vrednost brez DDV je najnižja.  
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1.2.7 Dopustnost ponudbe 

 

Dopustna ponudba: 

 

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki 

izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej 

dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne 

oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.  

 

Ponudnik mora ponudbi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je določena v tej dokumentaciji.  

 

Ponudba: 

 

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN, razen zahtevanega zavarovanja 

za resnost ponudbe, ki se predloži na način določen v točki 1.2.3. te dokumentacije.  

 

Ponudnik pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upošteva tudi navodila, ki so navedena na posameznem 

obrazcu. 

 

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so določeni v 4. delu te dokumentacije, ki jo prevzame preko 

Portala javnih naročil. Pred oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo 

skenira, v PDF obliki. Ponudnik naj pred oddajo ponudbe preveri ali so oddani dokumenti ustrezno skenirani, 

zapisani in berljivi. V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« je mišljen tudi kot prijava in kot elektronsko 

oddana ponudba. Besedne zveze, kot so npr. »predložitev«, pa so, v kolikor ni izrecno določeno drugače, 

mišljene kot oddaja ponudbe v informacijski sistem e-JN. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo, 

ki se v informacijskem sistemi e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, naloži v obliki enega »stisnjenega 

dokumenta« v *.zip obliki. Ob tem mora ponudnik upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-JN omejena 

na 200 MB. 

 

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, skladno z navodilom na posameznem obrazcu. Ponudnik posamezne obrazce 

datira, žigosa in podpiše. V primeru, da ponudnik katerega od obrazcev v katerem je na koncu navedena izjava 

ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi, ne bi podpisal, se to ne šteje za pomanjkljivost, saj se ponudnik z 

oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas 

veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi, vendar si naročnik pridržuje 

pravico ponudnika pozvati, da predloži podpisane obrazce. Ne glede na navedeno, pa so v primeru ponudbe s 

podizvajalci obvezni podpisani obrazci s strani podizvajalca, v primeru skupne ponudbe pa od partnerja v skupni 

ponudbi.  

 

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni 

ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, 

podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščene osebe 

tega partnerja.  

 

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in 

je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani 

zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščene 

osebe. 

 

Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, 

ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva 

dokumentacija, ki je objavljena na Portalu javnih naročil, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali 

spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v 

obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.  

 

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti 

ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko 

v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.  
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Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo 

morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil. 

 

Preverjanje prejetih ponudb: 

 

Pri preverjanju prejetih ponudb se upošteva samo elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN. 

V primeru, da bi ponudnik oddal ponudbo ali posamezne dele ponudbe v tiskani obliki naročnik tiskane oblike 

ponudbe ne bo upošteval, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe. 

 

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji v skladu s šestim 

odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo 

ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti 

okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.  

 

Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe: 

 

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če 

posamezni dokumenti manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti določenega dejstva, 

zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali 

pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju načela enake obravnave in načela 

transparentnosti.  

 

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije iz 

ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, 

določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če bo naročnik zahteval dopolnitev, 

popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe, bo ponudniku poslal poziv preko informacijskega sistema e-JN. 

Ponudnik bo o zahtevku naročnika obveščen na elektronski naslov, ki ga je vpisal v informacijski sistem e-JN, s 

strani informacijskega sisteme e-JN (generično elektronsko sporočilo). Za pravilen vpis elektronskega naslova 

in veljavnost elektronskega naslova, ki ga ponudnik vnese v informacijski sistem e-JN, je odgovoren izključno 

ponudnik sam. Naročnik v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti, postopek oddaje javnega naročila pa ne 

trpi zaradi dejanj, ki bi bila posledica nepravilnega vpisa ali vpisa neveljavnega elektronskega naslova ponudnika 

ali v primeru, da ponudnik ne bi odprl elektronskega sporočila prejetega s strani informacijskega sistema e-JN. 

Naročnik si pridržuje pravico, da za korespondenco uporablja tudi elektronski naslov ponudnika naveden v 

Obrazcu št. 1 – Ponudba. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, ob čemer velja prejemna 

teorija, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali 

dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.  

 

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi: 

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednoti ponudbe brez DDV, razen 

kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo je dopustno popraviti in ponudbe v okviru 

meril, 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na 

preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega naročanja, 

razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko 

predlagana nova ponudba.  

 

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik 

ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naročnik 

ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno. V primeru, da 

ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložiti soglasja za popravo računske napake le-tega ne predloži v roku, ki 

ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.  

 

Naročnik ne bo dopustil dopolnitve ali spremembe ponudbe v primeru, da v ponudbi izkazana referenčna dela 

(Obrazec št. 8 – Seznam referenčnih del in/ali Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo) ne bodo ustrezala pogoju v 

zvezi z referencami iz te dokumentacije. Na zahtevo naročnika je mogoča samo podaja pojasnil ali predložitev 

dodatnih dokazil v zvezi z že v ponudbi izkazanimi referenčnimi deli.  
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Neobičajno nizka cena: 

 

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba neobičajno nizka 

glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je 

neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno v ponudbi. Naročnik bo preveril ali je ponudba 

neobičajno nizka v primerih, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.   

 

Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in 

utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na 

razvrstitev ponudb. 

 

Predložitev ali navedba neresničnih izjav: 

 

V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil 

neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog 

za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 

Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru, če glavni 

izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.  

 

1.2.8 Odločitev v postopku javnega naročila 
 

Ustavitev postopka: 

 

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar 

koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na 

Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. 

Naročnik že predloženih ponudb v informacijskem sistemu e-JN v tem primeru ne bo videl in jih ne bo mogel 

odpreti. Morebitna že predložena zavarovanja za resnost ponudbe pa bo neodprta vrnil ponudnikom. 

 

Zavrnitev vseh prejetih ponudb: 

 

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo 

naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil 

vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z 

dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.  

 

Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila: 

 

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti 

odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.  

 

Naročnik bo z odločitvijo v postopku javnega naročila obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev 

objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev 

vročena.  

 

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.  

 

Sklenitev pogodbe: 

 

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v postopku oddaja javnega naročila bo naročnik 

z izbranim ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v 

roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa 

pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje predloženo za resnost ponudbe, lahko pa poda 

tudi predlog za uvedbo prekrška Državni revizijski komisiji, skladno z določbami zakona, ki ureja področje 

javnega naročanja.  
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Odstop od izvedbe naročila: 

 

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega 

naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje 

več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko 

bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na 

katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila 

nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil 

pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvestil 

vse ponudnike.  

 

Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba: 

 

V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene 

ustrezne ponudbe, bo oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s točko a) prvega 

odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za predmetno javno naročilo, ker 

brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. 

Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le 

v primeru, da bo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.  

 

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso skladne s to 

dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke ali ponudbe 

ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi presegala naročnikova zagotovljena 

sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s pogajanji, skladno s točko b) prvega odstavka 44. 

člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji 

le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.  

 

1.2.9 Vpogled 
 

Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v ponudbo 

izbranega ponudnika skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v treh delovnih dneh od 

objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v treh delovnih 

dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa 

zahtevane informacije naročnik ponudniku lahko zaračuna materialne stroške.  

 

1.2.10 Pravno varstvo 

 

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni 

list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). 

 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; 

oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega 

naročila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 

pooblaščencem; ter potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve 

dokazujejo.  

 

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, 

povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s 25. členom ZPVPJN, vloži  najpozneje v desetih 

delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru 

spremembe ali dopolnitve navedb v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko 

zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali 

razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe 

ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, 

informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo 

zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, vendar ne po roku, ki je določen za prejem ponudb.  
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Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži v sistem eRevizija ali pisno neposredno pri naročniku 

po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati 

takso v višini 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali 

razpisno dokumentacijo. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt 

pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-

(šestmestna številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil)20. 
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1.3 OSTALA DOLOČILA 
 

1.3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije 
 

Predpisi: 

 

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov: 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 

90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN) 

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) 

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19) 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.) 

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami) 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) 

- ostali predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja 

- ostali predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 

 

Uporaba dokumentacije: 

 

Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. Vsebina 

dokumentacije je zaščitena. Dokumentacija je pripravljena in namenjena samo predmetnemu javnemu naročilu. 

Vsebine dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati, razen v delih, kjer je v 

dokumentaciji tako navedeno. V primeru kršitve se zoper storilca lahko uveljavlja odškodninska odgovornost. 

 

1.3.2 Jezik postopka in ponudb 
 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. 

 

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.  

 

1.3.3 Javnost in zaupnost postopka 
 

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot 

to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora 

zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo 

tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 

 

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost in 

se v informacijskem sistemu e-JN ne razkrijejo. 

 

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, 

če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja 

dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.  

 

Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne 

ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo 

določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa 

oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne 

ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven 

kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako 

dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot 

poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali 

»POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen 

podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih 

podatkov.  
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Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih 

podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep 

o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.  

 

Ob tem naročnik seznanja ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik 

skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni predložen v ponudbi, pa ga 

ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.  

 

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena 

ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te 

specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki 

so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«. 

 

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega 

odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. 

Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na 

zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani 

pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki 

v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.  

 

1.3.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila 
 

Vrednost ponudbe: 

 

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost 

ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti. 

 

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroški 

dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, plačilo podizvajalcem, vsa dela, ki so razpisana, stroške 

vse potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo, morebitne škode, stroške 

odvoza in deponiranja gradbenih in ostalih odpadkov na urejeno deponijo z ustreznimi dovoljeni, ostale stroške 

povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. PID, potrdila, meritve, nadzor, poročila in vso ostalo 

dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva naročnika), davek na dodano vrednost in vse ostale elemente, ki so 

razvidni iz tehničnih specifikacij in popisa del, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti. Pri izračunu vrednosti 

ponudbe morajo ponudniki upoštevati tudi vse zahteve naročnika iz te dokumentacije.  

 

- priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih, 

- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu, 

- dnevno čiščenje gradbišča, 

- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, če bo potrebno, 

- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno, 

- izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno, 

- izdelava elaborata zapore, pridobivanje dovoljenj za zaporo, njena postavitev, vzdrževanje in odstranitev, 

če bo to potrebno, 

- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja, 

- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu, 

- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in mnenjedajelci, 

- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami, 

- izvedba monitoringa stavb zaradi morebitnih kasnejših pritožb lastnikov zemljišč in objektov, 

- morebitne prevezave vodovodnega omrežja, ki morajo biti vključene v enotni ceni, 

- geomehanski nadzor, 

- projektantski nadzor, 

- izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del, 

- priprava dokumentacije za tehnični pregled, 

- varovanje izkopov (razpiranje zagatnice, torkret, sidranje, piloti,…), 

- vse aktivnosti (administrativne in gradbene, ki jih bodo zahtevale arheološke aktivnosti in razkopavanja, 

- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila. 
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Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem 

predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer. 

 

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«. 

 

Vir sredstev: 

 

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v proračunu Občine Škofja Loka in Načrtu razvojnih 

programov: OB122-19-0049, na postavki 9015008, 9016004, 8013026 in 8013005, konto 420401. 

 

Plačila: 

 

Naročnik bo izbranemu ponudniku plačal izvedena dela 30. dan od uradno prejetih računov s priloženimi in s 

strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij in končnega računa s priloženo končno obračunsko 

situacijo. Račune s priloženimi situacijami bo izbrani ponudnik izstavljal mesečno, praviloma do 10. dne v 

tekočem mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu. Končni račun s priloženo končno obračunsko situacijo, 

v višini 10% skupne pogodbene vrednosti izvajalec izda po tem, ko je uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Račun).  

 

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval neposredno 

plačilo, bodo neposredna plačila podizvajalcu obvezna, skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena 

obveznost bo zavezovala tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. V primeru, da bo podizvajalec zahteval 

neposredno plačilo bo moral glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 

oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec bo moral predložiti 

soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni 

izvajalec pa bo moral svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 

potrdil.  

 

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-

3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega izvajalca, najpozneje v 60 dneh od plačila 

končnega računa oziroma situacije, zahteval, da mu 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. V primeru, da glavni izvajalec naročniku ne bo posredoval svoje pisne izjave in 

pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, bo naročnik Državni revizijski 

komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3. 

 

1.3.5 Dodatna naročila 
 

Pogodba o izvedbi javnega naročila brez novega postopka javnega naročanja se bo lahko spremenila v primeru 

dodatne gradnje, ki jo izvaja prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno 

naročilo, in če zamenjava izvajalca: 

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z 

obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter  

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov. 

 

Dodatne gradnje so mogoče v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena, kar določa četrti 

odstavek 95. člen ZJN-3. 

 

V navedenem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o 

izvedbi javnega naročila. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh 

sprememb skupaj.  
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2.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 
 

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni 

v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s 

podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v nadaljevanju točke 2.1. tako navedeno, izpolnjevati 

tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoje za priznanje 

sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z 

81. členom ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo ESPD 

obrazca in zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo 

izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne 

posreduje zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil. 

 

2.1.1 Razlogi za izključitev 
 

Pogoj 1: 

 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 

79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega 

vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje 

ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in 

dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu KZ-1): 

- terorizem (108. člen KZ-1) 

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1) 

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

- goljufija (211. člen KZ-1), 

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
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- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 2: 

 

Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 

ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 

zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave 

zanaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan 

oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 

razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne oddaje ponudbe ali prijave.  

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 3: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo 

ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 4: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za 

oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku 

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, za 

kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pri 

navedenem pogoju bo naročnik upošteval Sklep Ustavnega sodišča, kar pomeni, da je ponudnikom dopuščen 

popravni mehanizem in se ga v primeru popravnega mehanizma zaradi navedenega pogoja ne izključi. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 5: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi 

insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega 

prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje 
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upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s 

predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 6: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je 

ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 7: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o 

izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne 

pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega 

naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

2.1.2 Pogoji za sodelovanje 
 

Pogoj 8: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali 

poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.  

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.  

 

Pogoj 9:  

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki v letu 2019 ni imel letnega prometa – čistih 

prihodkov od prodaje – najmanj v višini 1.600.000,00 EUR.  

 

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj. 

 

Pogoj 10: 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od 

datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, blokiran račun iz razloga neporavnanih obveznosti iz 

naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube 

delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih 

sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.  

 

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s 

podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. 
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Pogoj 11: 

 

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v 

zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne 

sme biti nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – 

popr.) – to je 50.000,00 EUR. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police 

skladno s pogodbenimi določili. Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati 

z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v času izvajanja gradnje. 

 

Pogoj 12: 

 

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega naročila in mora razpolagati s 

potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo za izvajanje del, ki je predmet javnega naročila ter imeti zadostne 

proste kapacitete za izvedbo razpisanih del tako, da bo naročilo lahko izvedel v roku, ki ga zahteva naročnik, to 

je zaključek in predaja objektov in izvedenih del naročniku najpozneje v dvanajstih (12) mesecih od uvedbe v 

delo, v kar se šteje tudi opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.  

 

Pogoj 13: 

 

Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo naročila.  

 

Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oziroma strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila 

in so odgovorni za izvedbo razpisanih del. 

 

Oseba, ki jo ponudnik določi za vodjo gradnje mora:  

- imeti izobrazbo gradbene smeri ali smeri za komunalnega inženirja in inženirja vodarstva, 

- biti najkasneje do uvedbe v delo vpisana v imenik aktivnih vodij del, ki ga vodi IZS, skladno z Gradbenim 

zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.) ali v skladu v skladu z Zakonom o arhitekturni in 

inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID), za poklicni naziv Vm ali Vz-vodja del 

ali PI, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom, ki ga vodi IZS v skladu z Zakonom 

o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI 

– Pooblaščeni inženir, 

- biti pri ponudniku (ali partnerju v primeru skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s 

podizvajalci) v rednem delovnem razmerju ali mora imeti sklenjeno pogodbo s ponudnikom. 

 

Vodja gradnje mora imeti vsaj dve referenci iz zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb, ki se nanašata 

na področje nizkih gradenj, in sicer se mora:  

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu 

uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile 

uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več znašala vsaj 400 m, 

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu 

uporabljene tudi cevi dimenzije DN 100 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile 

uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali več znašala vsaj 200 m, 

pri katerih je imenovana oseba za vodjo gradnje izvedla dela, katera v smislu določb Gradbenega zakona 

pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oziroma so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega 

vodje del ali funkcijo odgovornega vodje gradbišča.  

 
Opomba:  

Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj za osebo predlagano za vodjo gradnje z enim referenčnim delom, če je bilo v okviru 

istega referenčnega dela zgrajeno kanalizacijsko omrežje in vodovodno omrežje, kot je zgoraj zahtevano. 

 

Pogoj 14: 

 

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo na gradnjo primerljivo razpisani iz 

zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb.  

 

Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za prejem ponudb, izvesti vsaj dve referenčni deli s 

področja nizkih gradenj, in sicer se mora: 
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- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu 

uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile 

uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 ali več znašala vsaj 400 m, 

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu 

uporabljene tudi cevi dimenzije DN 100 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile 

uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali več znašala vsaj 200 m, 

ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela. 

 
Opomba:  

Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj z enim referenčnim delom, če je bil v okviru istega referenčnega dela zgrajeno  

kanalizacijsko omrežje in vodovodno omrežje, kot je zgoraj zahtevano. 

 

Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna dela, ki bodo v celoti ustrezala Pogoju 14. 

 
Pojasnilo:  

Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela – s katerim je imel ponudnik 

sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo.  

Naročnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo / obnovo za lastne potrebe ponudnika, kar pomeni, da 

ponudnik ne more sam sebi dati reference. 

 

Opomba: 

Referenco partnerja v skupni ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo referenca v celoti ustrezala 

pogoju v zvezi z referenco, ki ga je naročnik določil pod Pogojem 14. Naročnik referenc v ponudbi nominiranih podizvajalcev 

ne bo upošteval. 

 

Zahtevana dokazila za Pogoje pod točko 2.1.: 

 

- ESPD obrazec, ki je izpolnjen (preko aplikacije, ki je dostopna na Portalu javnih naročil), datiran, žigosan in 

podpisan v tiskani obliki ali xml obliki, za ponudnika, vsakega podizvajalca, vsakega od partnerjev v skupni 

ponudbi (soponudnika) in vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih 

predpisov 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (dokazilo se predloži samo na podlagi 

poziva naročnika) 

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika) 

- kopija zavarovalne police (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika) 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Seznam referenčnih del 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo (skladno s Pogojem 14) 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo 

naročila. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika / soponudnika in/ali podizvajalca ter drugega gospodarskega 

subjekta, ki sodeluje v ponudbi, zahteva predložitev izjav, dokumentov ali drugih dokazil, ki bi dokazovala 

izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije. V kolikor naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo 

prejel zahtevanih in ustreznih dokazil, bo ponudbo takega ponudnika izključil. Dodatna dokazila, ki jih lahko 

zahteva naročnik so katerakoli dokazila, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te 

dokumentacije, predvsem pa dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev navedenih v točki 2.1. te 

dokumentacije.  

 

 

 

Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti in zahtev naročnika bo 

naročnik izključil. 
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2.2 SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S 

PODIZVAJALCEM 
 

Vsak ponudnik v tem postopku javnega naročila lahko predloži samo eno ponudbo. V primeru, da bi ponudnik 

predložil več kot eno ponudbo bo naročnik vse prejete ponudbe takega ponudnika izključil. 

 

2.2.1 Samostojna ponudba 
 

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in 

brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in strokovno sam sposoben 

izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.  

 

2.2.2 Skupna ponudba 
 

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe 

ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev, kjer je v 

točki 2.1. te dokumentacije tako navedeno, ugotavlja za vsakega od ponudnikov v skupini posebej, medtem ko 

se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.   

 

V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov, 

bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt 

o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi naročila 

bo moral vsebovati: 

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, 

davčna številka, številka transakcijskega računa), 

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, 

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in 

vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi, 

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini posebej, 

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 

- reševanje sporov med partnerji v skupini, 

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini 

- rok trajanja pravnega akta. 

 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni 

ponudbi. 

 

Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni naslednji obrazci: 

- Obrazec št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika 

- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov 

- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika 

- Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (se predloži na podlagi poziva naročnika) 

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predloži na podlagi poziva naročnika) 

- Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja 

- Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta. 

 

2.2.3 Ponudba s podizvajalcem 
 

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem. 

 

Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago ali 

izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.  

 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci mora v ponudbi: 

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
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- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti, 

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.  

 

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri 

podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec naročnika 

obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje gradnje po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh 

po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati 

tudi podatke, ki se nanašajo na sposobnost in so navedeni v točki 2.1. te dokumentacije.  

 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja 

osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so  navedeni v točki 2.1. te dokumentacije. Naročnik lahko zavrne 

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 naročnik postavil 

v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca bo 

obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v 

dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo.  

 

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da 

podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnik kot glavnega izvajalca. Če bo podizvajalec 

zahteval neposredno plačilo mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 

glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo 

terjatev do ponudnika (izvajalca gradnje), 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.  

 

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca (izbranega 

ponudnika) 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, neposredno 

povezano s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci 

ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94. členom ZJN-3 bo naročnik Državni revizijski 

komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.  

 

Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi obvezni 

naslednji obrazci: 

- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca 

- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov 

- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika 

- Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (se predloži na podlagi poziva naročnika) 

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predloži na podlagi poziva naročnika) 

- Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja 

- Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku 
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI 

 

stran 24 od 91 
 

2.3 FINANČNA ZAVAROVANJA 
 

2.3.1 Zavarovanje za resnost ponudbe 
 

Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za 

izpolnitev in unovčenje v višini 20.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do 

vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.  

 

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

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne, 

- zavrne sklenitev pogodbe, 

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

- v ponudbi poda neresnične izjave.  

 

Neunovčene menice za zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje predmetnega javnega 

naročila neizbranim ponudnikom vrne. 

 

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te dokumentacije.  

 

Zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži na način, kot je določen v točki 1.2.3. te dokumentacije. 

 

2.3.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
 

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno, 

brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke 

ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do 

vključno štirinajst mesecev od dneva podpisa pogodbe. 

 

V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani 

ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno 

s pogodbenimi določili.  

 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika 

ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi 

odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe in v primeru, da ponudnik 

krši določila pogodbe. Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, 

če izbrani ponudnik ne bi izročil naročniku zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

Ponudnik s podpisom Obrazca št. 1 – Ponudba v celoti prevzema odgovornost, da bo naročniku v primeru, da 

bo izbran, izročil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena v vzorcu garancije 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je v nadaljevanju. 

 

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi 

zahtevanega zavarovanja. Izjava ponudnika o predložitvi zahtevanega zavarovanja je pravno zavezujoča, saj se 

ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, 

veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi. 

 

V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izročil naročniku zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog o prekršku, skladno z določili zakona, ki ureja 

področje javnega naročanja. 

 

 

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku: 

 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv 
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Naziv banke: 

 

Kraj in datum:  

 

Upravičenec:   OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 

 

Garancija številka:  

 

V skladu z Gradbeno pogodbo številka __________ Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki, z dne 

_____________, sklenjeno med OBČINO ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, in izvajalcem 

_________________________________________________________________________________________ 

v vrednosti =___________________ EUR z DDV,  

(z besedo: ___________________________),  

je izvajalec dolžan izvesti in zaključiti javno naročilo, ki se nanaša na komunalno ureditev Grajske poti v Škofji 

Loki, v roku določenem s citirano pogodbo in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in 

rokih opredeljenih v citirani pogodbi.  

 

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 

dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali _________ 

EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, 

opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.  

 

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne 

zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik trpi škodo ali v primeru, 

da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ali v primeru, da izvajalec 

krši določila pogodbe. Garancija je unovčljiva tudi v primeru, da izvajalec naročniku ne izroči garancije za 

odpravo napak v garancijskem roku, skladno s pogodbo. 

 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in  

3. original Garancije št. ____________/_____________. 

 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

 

Ta garancija velja najkasneje do vključno štirinajst (14) mesecev od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih 

strank, to je do vključno _______________. Po preteku navedenega 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 upravičenec te garancije oziroma 

izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

 

Ta garancija ni prenosljiva. 

 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te 

garancije po pravu Republike Slovenije. 

 

  Banka 

         (žig in podpis) 

 

 

2.3.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (z vzorcem) 
 

Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika (to je prevzem brez pripomb in zadržkov), bo 

moral izvajalec izročiti naročniku prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za 

odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, za odpravo napak v garancijskem 
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roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončni izročitvi in prevzemu 

del s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.  

 

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku predložil zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v 

garancijskem roku, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi zahtevanega 

zavarovanja, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč 

dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.  

 

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku: 

 

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv 

Naziv banke: 

 

Kraj in datum: 

 

Upravičenec:   OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 

 

Garancija številka:  

 

V skladu z Gradbeno pogodbo številka __________ – Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki, z dne 

_____________, sklenjeno med OBČINO ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka in izvajalcem 

______________________________________________________________________________________ 

za izvedbo javnega naročila po citirani pogodbi, v vrednosti _______________ EUR z DDV, je izvajalec dolžan 

po opravljenem dokončnem prevzemu izvršenih del in objektov, to je po prevzemu brez pripomb in zadržkov, v 

garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane 

pogodbe in garancijske izjave. 

 

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 ____________ 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. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in 

3. original Garancije št. ________/__________. 

 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

 

Ta garancija velja še do vključno 5 let po izročitvi in dokončnem prevzemu del po citirani pogodbi s strani 

naročnika, to je do vključno _________________.  

 

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 iz 

razloga, ker izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, to je odpraviti vseh napak v garancijskem roku, 

se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje te garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te 

garancije po pravu Republike Slovenije. 

 

         Banka 

              (žig in podpis) 
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2.4 OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ 
 

2.4.1 Omejitev poslovanja 
 

Kot to določa 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 

prečiščeno besedilo) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezan postopek javnega 

naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradnje, v 

katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: 

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali 

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 

pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

 

Zgoraj navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali 

njegovim družinskim članom kot fizično osebo.  

 

Prepoved poslovanja in prepoved veljata tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki 

imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen 

posel lahko sklene le z njegovim soglasjem. 

 

Skladno s 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju 

funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik 

poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar 

opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektov, v katerem je bivši 

funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, 

upravljanju oziroma kapitalu.  

 

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije, so nične.  

 

Ponudnik z izpolnitvijo in podpisom Obrazca št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja jamči, da ni ovir za podpis 

pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 

 

V primeru skupne ponudbe je Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga ponudbi tudi za 

vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. 

 

V primeru ponudbe s podizvajalci je Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga ponudbi tudi 

za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. 

 

2.4.2 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta 
 

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 

- uradno prečiščeno besedilo) mora izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom naročniku predložiti 

izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih 

družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe 

šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije 

za preprečevanje korupcije dolžan posredovati le-tej. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov 

prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih 

dejstvih ima to za posledico ničnost pogodbe. 

 

Naročnik mora navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od vsakega 

podizvajalca navedenega v ponudbi.  

 

Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da bo v 

primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev poslovanja, še 

vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. izločitev uslužbenca iz 

konkretnega postopka javnega naročanja).  
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Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in 

pravnih oseb v lastništvu subjekta. 

 

V primeru skupne ponudbe je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih 

in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupini ponudbi. 

 

V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi 

fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev 

navedenega v ponudbi.  

 

Namesto Obrazca št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta se lahko priloži lastna 

izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta, ki pa mora vsebovati vse podatke, kot so 

zahtevani v Obrazcu št. 7. 
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3.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
 

3.1.1 Splošno 
 

Predmet javnega naročila je komunalna ureditev grajske poti v Škofji Loki. 

 

 

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, izvedbo vseh razpisanih del, zaključna dela, ves 

material in transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo 

javnega naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, tehnično skladno s projektno 

dokumentacijo in zahtevami naročnika.  

 

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno naročilo. Variantne 

ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.  

 

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene na enoto in dejansko vgrajene 

količine«.  

 

Naročnik bo na podlagi merila, določenega v tej dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te 

dokumentacije, izbral ponudbo enega – najugodnejšega ponudnika. Ponudnik mora biti organizacijsko, tehnično 

in strokovno usposobljen za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila.   

 

Izbrani ponudnik bo začel z delom po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma ne pozneje 

kot v roku pet dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo. Izvajalec mora z izgradnjo zaključiti in predati objekte in 

izvedena dela naročniku najpozneje v roku dvanajstih (12) mesecev od uvedbe v delo. Prevzem izvedenih del s 

strani naročnika je prevzem brez pripomb in zadržkov, z opravljenim tehničnim pregledom in pridobljenim 

uporabnim dovoljenjem.  

 

Izbrani ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje 

gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti odgovoren in bo moral ves 

čas izvedbe investicije skrbeti za varnost vseh delavcev in mimoidočih ter za varnost in stabilnost objektov na 

katerem bodo potekala dela, ob upoštevanju območja na katerem bodo potekala dela.  

 

Izvajalec bo moral pri izvedbi naročila uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, 

in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala. Prav tako 

bo moral izvajalec upoštevati vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in upoštevati, da je dela 

potrebno izvesti na način, da se okolje ohranja in dela prilagoditi območju na katerem bo potekala gradnja.  

 

Pri asfaltnih površinah se mora upoštevati temeljna okoljska zahteva, kot jo določa Uredba o zelenem javnem 

naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19), to je da se pri gradnji vozišča ceste (tudi asfaltnih površin) recikliran 

asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za 

proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim 

vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna. 

 

Izvajalec bo moral kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabiti, reciklirati, 

obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z odpadki ter o tem dati naročniku 

dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.  

 

Po zaključku investicije bo moral izvajalec z objektov in gradbišča odstraniti ves odpadni material in embalažo 

in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.  

 

DOPOLNILO K POPISOM DEL  

 
Vsa pogodbena dela bo izvajalec del opravil kvalitetno po projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, 

normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. 
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Izvajalec se zaveže, da bo: 

- opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi 

in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. Pregledati mora PZI, na ugotovljene 

pomanjkljivosti mora opozoriti naročnika, projektanta in nadzornika ter zahtevati odpravo. Mesečno izdelal 

naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacija o opremi in materialih, 

zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava dejanskega in načrtovanega napredka, razen v 

primeru, da naročnik ne odloči drugače; 

- pripravil gradbišče za izvedbo investicije (odstranitev ovir, postavitev gradbiščnih objektov, ureditev 

skladiščnih površin, manipulativnih površin,…); V vsem tem je zajeta tudi zaščita gradbišča, ograje, 

razsvetljava in varovanje; 

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo odvečnega materiala, 

v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnem načrtu, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, 

organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča (tabla skladno s pravilnikom o gradbiščih); 

- v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ki veljajo za  

tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji 

gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi 

neupoštevanja teh predpisov; 

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, 

skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila (evidenčni list, tehtalni 

list , dovoljenje za ravnanje z odpadki za prevzemnika odpadkov), da je zagotovil ravnaje  skladno s predpisi 

za ravnanje z odpadki; 

- upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o 

skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, 

katerih uporaba  ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo, skladno z 

veljavnimi predpisi, ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali 

proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično 

soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi 

standardi; 

- med gradnjo omogočil nemoten dostop do sosednjih objektov ter jim omogočil normalno funkcioniranje; 

- vgrajeval material in opremo, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanj priskrbel 

ustrezne izjave o skladnosti, certifikate,...; 

- na osnovi pisnega naročila zastopnika naročnika opravil tudi vsa dodatna in več dela; 

- izvedel v skladu z 653. členom OZ vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja 

škoda ali zagotovi stabilnost objekta. Tista nepredvidena dela, katerih izvedba lahko počaka do potrditve 

odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec ne sme izvesti do takšne potrditve, sicer jih 

naročnik ni dolžan plačati, če jih odgovorni nadzornik tudi naknadno ne potrdi kot potrebna dela; 

- upošteval varstvene predpise (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11) pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt 

gradbišča in, da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu 

z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Uradni list RS, št. 43/11; skrb in odgovornost za izvajanje 

varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, oziroma njegovi podizvajalci; 

- imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega 

soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora izvajalec sporočiti 

naročniku tri dni pred zamenjavo; 

- poskrbel za izdelavo PID v skladu z Gradbenim zakonom, vse spremembe od projektne dokumentacije 

dokumentirati v gradbeni dnevnik, ki jih odgovorni nadzornik in odgovorni projektant sproti potrjujeta; 

- poskrbel za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo 

biti geodetsko posneti pred zasutjem, v kolikor bo to potrebno; 

- vse poškodbe podzemnih vodov (ki so mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne 

lastnine popravil na lastne stroške; 

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s pravilnikom, ki določa način 

označitve in organizacije ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli 

gradbenih konstrukcij na gradbišču. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik 

naročnika oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi 

v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu; 
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- v osmih dneh po končanju del dostavil naročniku izjavo o končanju del in vso potrebno dokumentacijo za 

tehnični pregled objekta; 

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo 

dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini investitorja ali drugih 

oseb, 

- vsa dela izvajal na način, da bo škoda minimalna, 

- vse dostope do zemljišč predhodno dogovoril z lastniki zemljišč, v kolikor bo to potrebno 

- sklical tehnični pregled in pridobil pravnomočno uporabno dovoljenje. 

 

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja pripravljalna in ostala dela: 

- priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih, 

- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu, 

- dnevno čiščenje gradbišča, 

- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, če bo potrebno, 

- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno, 

- izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno, 

- izdelava elaborata zapore, pridobivanje dovoljenj za zaporo, njena postavitev, vzdrževanje in odstranitev, 

če bo to potrebno, 

- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja, 

- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu, 

- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in mnenjedajelci, 

- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami, 

- izvedba monitoringa stavb zaradi morebitnih kasnejših pritožb lastnikov zemljišč in objektov, 

- morebitne prevezave vodovodnega omrežja, ki morajo biti vključene v enotni ceni, 

- geomehanski nadzor, 

- projektantski nadzor, 

- izdelava geodetskega načrta in projekta izvedenih del, 

- priprava dokumentacije za tehnični pregled, 

- varovanje izkopov (razpiranje zagatnice, torkret, sidranje, piloti,…), 

- vse aktivnosti (administrativne in gradbene, ki jih bodo zahtevale arheološke aktivnosti in razkopavanja, 

- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila. 

 

V kolikor je že katerakoli od zgoraj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo zgoraj navedene zahteve. 
 

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroči škodo v 

primeru, da izvajalec povzročene škode ne bi povrnil, to stori naročnik na račun izvajalca. Izvajalec v navedenem 

primeru nima nobenih možnosti do ugovora. 

 

Vsa dela po tem javnem razpisu in vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi in v skladu s projektno 

dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. 

 

3.1.2 Tehnične specifikacije 
 

Povzetek iz Tehničnega poročila iz projektne dokumentacije: 

 

I. UVOD 

 

Investitor namerava komunalno urediti Grajsko pot (LK 401351) v Škofji Loki. Predvidena je izgradnja fekalne 

kanalizacije, meteorne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, elektro voda, telekomunikacij ter javne razsvetljave.  

 

Skupaj z ureditvijo komunalne infrastrukture je predvidena rekonstrukcija vozišča ter obnova kamnitih opornih 

zidov nad cesto. Predmet tega načrta je rekonstrukcija Grajske poti od križišča s Poljansko cesto (LC 402051) 

do Loškega gradu ter ureditev 3 opornih zidov nad cesto. Dolžina rekonstrukcije ceste je 460 m. Predmet tega 

načrta je tudi ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda na celotnem obravnavanem območju 

Grajske poti, del Poljanske ceste in Kopališke ulice.  

 

II. PREDHODNA DOKUMENTACIJA 
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Osnova za izdelavo projektne dokumentacije so naslednji dokumenti:  

• projektna dokumentacija IDZ »Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki« št. projekta K 150880 maja 

2018 izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o.;  

• projektna dokumentacija PGD »Komunalna ureditev Grajske poti v Škofji Loki« št. projekta K 150880, ki ga 

je junija 2018 izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o.;  

• gradbeno dovoljenje št. 351-114/2019-31 iz dne 10.7.2019, ki ga je izdala upravna enota Škofja Loka;  

• geodetski posnetek;  

• digitalni kataster (DKN);  

• veljavni prostorski akti;  

• projektni pogoji in podatki mnenjedajalcev;  

• veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi. 

 

III. OBSTOJEČE STANJE 

 

Obstoječa lokalna krajevna cesta Grajska pot (LK 401351) poteka od križišča s Poljansko cesto (južno od starega 

mestnega jedra) proti SZ do loškega gradu. Od vhoda v grad poteka proti zahodu javna pot JP 901872 Loški 

grad–Greb–Vincarje.  

 

Obravnavana cesta je v slabem stanju; asfalt je razpokan in večkrat pokrpan. Odvodnjavanje je urejeno preko 

požiralnikov, ki so navezani na obstoječ mešan kanal, ki se odvaja v reko Poljansko Soro. Tako požiralniki kot 

tudi mešan kanal so dotrajani in se bodo po ureditvi ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije ukinili. 

Mulde večinoma ni urejene, padavinska voda se tako odvaja ob robu vozišča.  

 

Vozišče je širine 3,4–4,0 m in je na južnem delu omejeno z objekti ter zidovi in ograjami. Na severnem delu je 

levo in desno od vozišča brežina. Na skrajnem severnem delu se na zgornji, zahodni strani nahaja podporni zid, 

med tem zidom in vodohranom pa se nahaja starejši oporni zid.  

 

Na delu ceste ob objektih je hitrost s prometnim znakom omejena na 30 km/h.  

 

IV. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 

 

4.1. PROJEKTNE OSNOVE 

 

Po izgradnji komunalne infrastrukture, ki je predvidena po celotni širini ceste, je predvidena ureditev celotne 

Grajske poti od križišča s Poljansko cesto do uvoza h gradu.  

 

Dolžina celotne ureditve ceste je 460 m.  

 

V celotni dolžini ceste je predvidena rekonstrukcija ceste v obstoječi širini, ki znaša 3,4–4,0 m. Razširitev ceste 

na delu pri objektih ni možna zaradi obstoječe pozidave in obstoječih zidov ter ograj. Asfaltiranje je tako 

predvideno do objektov in ograj, tako kot je to že obstoječe. Pri profilih P2 in P3 je predvidena ureditev novega 

podpornega zidu s kamnito oblogo. namesto obstoječega zidu. Na severnem delu je predvidena ureditev ceste 

v širini 3,4 m (vključno z muldo) ter ureditev novih zidov 2 in 3 s kamnito oblogo namesto obstoječih zidov.  

 

Predvidena je ureditev muld z granitnimi kockami. V sklopu ureditve komunalne infrastrukture je med drugim 

predvidena tudi ureditev odvodnjavanja in javne razsvetljave.  

 

4.2. TRASIRNI ELEMENTI 

 

Vrsta ceste     lokalna krajevna ceste  

Teren      hribovit  

Računska hitrost     Vrač = 30 km/h  

Minimalni horizontalni radij   Rmin = 16 m  

Minimalni radij vertikalne  

konveksne in konkavne zaokrožitve  rmin = 300 m  

Prečni nagib     qmin = 2,5 %  
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Karakteristični prečni prerez: 

 

vozišče     1 x 2,9–3,5 m   = 2,9–3,5 m  

granitna mulda    1 x 0,5 m   = 0,5 m  

skupaj        = 3,4–4,0 m  

 

4.3. OPIS TRASE IN NIVELETE CESTE 

 

Meja obdelave se prične na robu Poljanske ceste (LC 402051). Poljanska cesta se po izgradnji komunalne 

infrastrukture povrne v obstoječe stanje. Trasa ceste Grajske poti nato poteka proti zahodu in SZ po obstoječi 

trasi. Meja obdelave se zaključi pri vhodu v loški grad (križišče z JP 901872). Na začetku trase je ostrejši ovinek 

v desno (R = 16 m), nato ostrejših zavojev ni, razen zaradi poteka med objekti pri P7 (R = 30 m).  

 

Prečni naklon se uredi v velikosti 2,5 % proti muldi, oz. proti bankini na severnem delu.  

 

Višinski potek trase je prikazan na vzdolžnem profilu. Niveleta predvidene ceste se v čim večji meri prilagaja 

obstoječemu stanju (obstoječim dovozom do objektov in obstoječim ograjam). Niveleta ceste se dviga od 

Poljanske ceste do gradu, in sicer se dvigne za ca. 31 m. Vzdolžni naklon ceste je med 1,4 in 14 %. 

 

4.4. PRIKLJUČKI DO OBJEKTOV IN KRIŽIŠČA 

 

4.4.1. Priključki in dovozi do objektov 

 

Priključki in dovozi do objektov se ohranijo v obstoječih širinah. Niveleta ceste se prilagaja obstoječim višinam 

priključkov tako, da jih ne bo potrebno višinsko prilagajati. Predvidena je obnova uvozov v širini do 1,0 m. 

 

4.4.2. Križišča 

 

Križišče s Poljansko cesto se uredi z zavijalnimi radiji R = 2,5; 4,8 in 13,8 m (s Poljanske ceste proti Grajski poti) 

oziroma R = 2,5 m (z Grajske poti na Poljansko cesto). 

 

Uredi se horizontalna in vertikalna signalizacija (široka prečna črta ter obstoječi znak Ustavi in dodatno prometno 

ogledalo). 

 

4.5. ZGORNJI IN SPODNJI USTROJ 

 

4.5.1. Spodnji ustroj 

 

Niveleta ceste se skuša kar najbolj držati obstoječega stanja. Nasipi ali vkopi niso predvideni. 

 

4.5.2. Zgornji ustroj 

 

Glede na konfiguracijo terena je potrebna odstranitev oz. rušitev obstoječega asfalta in izkopi do globine največ 

80 cm za zgornji ustroj. Večje zemeljska dela ne bodo potrebna, potrebno pa bo prilagajanje infrastrukturnih 

objektov (jaški, požiralniki, …) novi višinski ureditvi ceste.  

 

Na osnovi podatkov iz projektov sosednjih podobno obremenjenih cest in izkustev je privzeta že uporabljena 

sestava zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, ki odgovarja prometni obremenitvi in zmrzlinski odpornosti.  

 

Zgornji ustroj asfaltne voziščne konstrukcije:  

 

AC 11 surf B50/70, A3 4 cm 

AC 22 base B50/70, A3 7 cm 

Tamponski drobljenec TD 32 25 cm 

Kamniti nasipni material KNM 100 50 cm* 

Skupaj min 86 cm 

* glede na geomehanske zahteve 
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Enaka voziščna konstrukcija se uporabi na vseh asfaltnih uvozih.  

 

Potrebno je primerno utrditi planum temeljnih tal za nasipe.  

 

Tampon se vgrajuje v slojih maksimalne debeline 30 cm, ki ga je potrebno ustrezno utrditi, preden se začne z 

nasipanjem naslednjega sloja. Potrebna nosilnost pod voziščem je Ev2 = 120 MN/m2. Glede na teren je 

potrebno ustrezno vgrajevanje tampona : Ev1 : Ev2 < 1 : 2. Zbitost se dokazuje s krožno ploščo pritisne površine 

700 cm2, po standardu JUS U.B1.046. Na planumu posteljice je potrebna nosilnost Ev2= 80 MN/m2. 

.  

Asfaltna nosilna plast (AC base) in asfaltna obrabno-nosilna plast (AC surf) morata biti grajeni skladno s tehnično 

specifikacijo za javne ceste TSC 06.300/06.410:2009. Vgrajene asfaltne zmesi morajo biti proizvedene skladno 

z veljavnimi produktnimi standardi za posamezne vrste asfaltnih zmesi serije SIST EN 13108-1 do 7 ter izvirnimi 

slovenskimi standardi SIST 1038-1 do 7. Posamezni materiali v asfaltni zmesi morajo biti prav tako skladni z 

veljavnimi produktnimi standardi (za kamnite materiale, cesto gradbene bitumne, s polimeri modificirane 

bitumne, …). 

 

4.6. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

 

Prometna signalizacija in oprema sta projektirani v skladu s “Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na cestah” (UL RS 99/15) in “Tehničnimi specifikacijami za ceste”, ki jih je izdala Direkcije RS za 

infrastrukturo.  

 

4.6.1. Vertikalna prometna signalizacija 

 

 

Posamezni prometni znaki so ustrezni. Zaradi gradnje se obstoječi prometni znaki začasno odstranijo in se po 

končani gradnji ponovno postavijo. Posamezni prometni znaki pa so že zastareli ali neprimerni, zato se 

zamenjajo.  

 

Predvidena je postavitev prometnega ogledala, in sicer v križišču s Poljansko cesto, kjer je že postavljeno 

ogledalo za zagotavljanje preglednosti v smeri proti severu. Postavitev prometnega ogledala je potrebna zaradi 

zagotavljanja preglednosti v smeri proti jugu.  

 

Predvidena je postavitev naslednjih novih prometnih znakov:  

 

kulturni spomenik 9502 x 2 100 x 25 cm 

pravokotno prometno ogledalo 11201 x 1 80 x 60 cm 

 

Postavljanje prometnih znakov 

 

Znaki se postavljajo tako, da je najbližji rob prometnega znaka oddaljen od roba asfalta najmanj 0,75 m in da 

je spodnja stranica znaka dvignjena nad asfaltom 1.50 m. Kadar je prometni znak postavljen na pločniku je 

minimalna razdalja od robnika do prometnega znaka 30 cm, spodnja stranica pa je 2,25 m nad pločnikom.  

 

Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je preprečeno bleščanje površine prometnega znaka, kar 

dosežemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico na os ceste v horizontalnem oziroma vertikalnem 

smislu. 

 

4.6.2. Horizontalna prometna signalizacija 

 

Uporabljene so naslednje talne označbe:  

 

ločilna neprekinjena črta     5111  bela črta – 12 cm  

neprekinjena široka prečna črta    5211  bela črta – 50 cm 

 



Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku 
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI 

 

stran 36 od 91 
 

Talne označbe se izvedejo z enokomponentno belo barvo.  

 

4.7. KOMUNALNI VODI 

 

Na obravnavanem odseku je predvidena izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, 

telekomunikacij ter javne razsvetljave. Komunalni vodi so obdelani v ločenih načrtih. 

 

 

 

 

 

4.7.1. FEKALNA KANALIZACIJA 

 

Predlog rešitve predvideva izgradnjo fekalne kanalizacije. Fekalna kanalizacija iz Grajske poti se bo preko 

Poljanske ceste in Kopališke ulice navezala na obstoječi fekalni kanal DN 200.  

 

Predvidena trasa fekalne kanalizacije bo potekala v največji možni meri po sredini občinskih in lokalnih cest. 

Potek trase je razviden iz gradbene situacije. Meteorne vode se ne bodo vodile v fekalno kanalizacijo.  

 

Predvidene cevi so iz umetnih mas, ki zagotavljajo ustrezno trdnost in vodotesnost izgrajenega sistema. Jaški 

so predvideni na mestih priključkov, na horizontalnih in vertikalnih lomih trase, največja predvidena razdalja 

med posameznimi jaški je cca do 50 m. Predvideni jaški iz umetnih snovi ø 80 do globine 2,00 m in ø 100 nad 

globino 2,00 m. Kjer so jaški v vkopani ali nasipni brežini zadostuje LTŽ pokrov lahko izvedbe, na površinah pa 

mora biti LTŽ pokrov težke izvedbe.  

 

Hišni priključki so prevideni direktno v jaške ali direktno na cev z vpadno cevjo, največkrat individualno za vsak 

objekt posebej. 

 

Ureditev novega fekalnega kanala je predvidena dimenzije DN 200 v dolžini cca. 387 m. 

 

Za gravitacijski kanal je predvidena cev iz umetnih mas (PVC) SN8, ki zagotavlja ustrezno trdnost in vodotesnost 

zgrajenega sistema.  

 

Globina kanala je pogojena s koto priključkov, križanjem ostalih komunalnih vodov in navezavo na obstoječ 

kanal. Kanali zagotavljajo gravitacijski odtok kanalizacije iz pritličja objektov.  

 

Cevi, polaganje in izvedba  

 

Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Uporabljene so cevi 

iz umetnih mas (polnostenske) za vgraditev v zemljo od DN 200 do DN 300. Vgraditi je potrebno cevi minimalno 

srednjega togostnega razreda in sicer:  

- do globine ≤1,00 m nadkritja nad cevjo je potrebno cev obbetonirati  

- od globine 1.00 m do globine 4 m mora biti obodna togost SN = min 8 kN/m2. 

 

Cevi se položijo na podlago iz peska, plast debeline 10 cm, granulacije 0-20 mm. Zasip s peskom se izvede do 

višine 30 cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se jarek zasipava z izbranim materialom od izkopa 

s komprimiranjem v plasteh po največ 30 cm. Zasipni sloji morajo biti vodoravni, izdelani iz enakega materiala 

in enakomerno komprimirani. Zasipni sloji z izbranim materialom od izkopa se zaključijo:  

- v zelenicah na koti predvidenega humuziranja,  

- pod voznimi površinami na koti vgrajevanja tampona.  

 

Hišni priključki  

 

Javno kanalizacijsko omrežje mora, skladno z Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 

vode ter izvajanju posebnih storitev v občini Škofja Loka, zagotoviti odvodnjavanje pritličja, ne pa tudi kletnih 

prostorov gradbenih objektov. Dno sekundarne kanalizacije se mora nahajati na globini najmanj 1,40 m od kote 

raščenega terena. Izbrana izhodiščna globina kanalov je 1,50 m pod koto terena. Kanali zagotavljajo gravitacijski 

odtok fekalne kanalizacije iz pritličja objektov.  
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Pri določitvi vzdolžnih padcev smo izhajali iz minimalnih vrednosti, pri katerih še ne pride do odlaganja trdnih 

delcev z namenom, da dosežemo čim večjo globino začetnih revizijskih jaškov.  

 

Izvaja se jih predvidoma z cevjo DN 160. Z direktnim priklopom na cev ali pa z priklopom na jašek.  

 

Odcepi za hišne priključke 

 

V revizijskih jaških, ali na fazonskih kosih za direktni priključek na cev, je predvidena cev DN 160 za bodoče 

priključke stanovanjskih objektov. Do obratovanja kanala morajo biti priključki začepljeni in na kanal ne sme 

biti priključen noben odtok. Predvidenimi odcepi za hišne priključke se izdelajo do roba parcele oz. širine cca 2 

m na vsako stran osno od izkopa fekalne kanalizacije. Na terenu se priključek prilagodi dejanskemu stanju 

priklopa na kanal.  

 

4.7.2. METEORNA KANALIZACIJA 

 

Odvodnjavanje vozišča je potrebno omogočiti z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi padci. Vodo s cestišča se 

kontrolirano vodi v asfaltni muldi ali ob robniku in nato preko predvidenih požiralnikov z vtokom pod robnikom 

ali požiralniki z rešetko v novo meteorno kanalizacijo.  

 

Meteorna kanalizacija bo odvajala meteorne vode iz javnih površin (cest) in privatne površine ob cesti (strehe 

in dvorišča). Preko meteorne kanalizacije se bo odvajalo tudi viške vode, ki se prelivajo iz vodohrana.  

 

Namesto obstoječega dotrajanega mešanega kanala, ki poteka ob robu ceste, se predvidi ureditev novega 

meteornega kanala, ki bo potekal pod voziščem. Predvidena je izgradnja nove meteorne kanalizacije od 

Škofjeloškega gradu po Grajski poti, preko Poljanske ceste z navezavo na obstoječ kanal v Kopališki ulici 

dimenzije DN 400.  

 

Na nov meteorni kanal se povežejo obstoječi priključki objektov in predvideni požiralniki z rešetko.  

 

Ureditev novega meteornega kanala je predvidena dimenzije od DN 300 do DN 600 v dolžini cca 

649 m. 

 

4.7.3. VODOVOD 

 

Predvidena je obnova vodovoda na območju Grajske poti, dela Poljanske ceste in dela Kopališče ulice. Obstoječe 

vodovodno omrežje je starejše in dotrajano, zato ne zagotavlja nemotene oskrbe s sanitarno neoporečno pitno 

vodo.  

 

Za naselje se bo zgradil javni vodovod s sanitarno in požarno vodo. Vodovod bo zaradi enostavnosti izvedbe 

potekal v cestnem telesu, na globini cca 1,4 m pod terenom.  

 

Na celotnem območju Grajske poti se predvideva nov vodovod DN 100, na katerem bodo izvedeni novi odcepi 

za vodovodne hišne priključke, ki se prevežejo. Vodovod se naveže na obstoječi vodovod na Poljanski cesti. Od 

objekta Grajska pot 15, kjer obstoječi vodovod prečka navedeno pot se do vodohrana predvideva nov vodovod 

DN 150. V Poljanski cesti se na območju obdelave zamenja cca 100 let star vodovod DN 100. Na Kopališki ulici 

se od objekta 42a zamenja obstoječ vodovod v dimenziji DN 150.  

 

V Grajski poti v vozlišču V2.1 je predviden vodovodni jašek z razcepom iz primarnega vodovoda DN 300 na 

sekundarni vodovod DN 150, ki poteka do vodohrana in sekundarni vodovod DN100, ki poteka do Poljanske 

ceste.  

 

V Poljanski cesti v vozlišču V3.6 je predviden vodovodni jašek z reducirnim ventilom v smeri Grajske poti v 

dimenziji DN 100.  

 

Cevovod se izvede iz cevi iz nodularne litine z notranjo cementno oblogo za pitno vodo tlačnega razreda C40, 

spojenimi z standardnimi spoji, vsi fazonski kosi z oglavki ali prirobnični so razreda PN 16.  
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Ureditev novega vodovoda je predvidena:  

Dimenzija DN 150 (visoka cona) po Grajski poti do vodohrana L= 160 m.  

Dimenzija DN 100 (nizka cona) po Grajski poti do Poljanske ceste L=197 m  

Dimenzija DN 100 po Poljanski cesti L= 63 m  

Dimenzija DN 150 po Kopališki ulici L=43 m  

 

Obnova vodovoda je predvidena v dolžini cca. 463 m. 

  

 

 

 

4.7.4. OSTALI KOMUNALNI VODI 

 

Na obravnavanem območju potekajo naslednji obstoječi komunalni vodi: vodovod, mešana kanalizacija, 

telekomunikacije, plinovod in elektrika.  

 

Upravljavci imajo željo na novo zgraditi plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje, kar je 

prikazano v zbirni situaciji komunalnih vodov. Predvidena je ureditev obstoječih pokrovov jaškov na nove višine.  

 

Vse obstoječe komunalne naprave je potrebno, ob nadzoru upravljavca, pred izkopom zakoličiti in označiti na 

terenu. Pri križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in zasipu 

jarka. Pred zasipavanjem je potrebno vse naprave pri križanjih pregledati in popraviti morebitne poškodbe. Zasip 

med vrhom kanala in dnom komunalne naprave je treba zaradi nevarnosti posedanja izvesti s pustim betonom 

ali suho mešanico pustega betona.  

 

Ob izvajanju del je potrebno upoštevati zahteve mnenjedajalcev. 

 

V. OPORNI ZIDOVI 

 

ZID 1 

 

Na spodnjem delu Grajske poti (ob odcepu iz Poljanske ceste) je predviden oporni zid »zid 1«. Začetni del zidu 

(bližje Poljanski cesti) je dolžine cca. 20 m, peta zidu je debeline 50 cm in širine 160 cm, od tega jo 40 cm sega 

na stran brežine. Stena zidu je na zaledni strani vertikalna, na zračni strani poteka v naklonu 10:1 in je obložena 

s kamnito oblogo v debelini 20 cm. Debelina stene je na vrhu 30 cm in zaradi naklona z debelino narašča. Višina 

med dnom pete zidu in vrhom stene zidu je 2.60 m.  

 

Zid na višjem delu prvega območja poteka v dolžini cca. 8.50, tu je višina med dnom pete zidu in vrhom stene 

zidu 3.40 m. Peta je debeline 50 cm in širine 190 cm in sega 50 cm na stran brežine, stena je prav tako debeline 

30 cm, na zračni strani je v naklonu 10:1 ter obložena s kamnito oblogo.  

 

Na območju »ZID 1« so še štirje krilni zidovi debeline 30 cm, dva krilna zidova sta na osrednjem delu zidu, tik 

med njima potekajo stopnice. Po en krilni zid je še na območju levo in desno od stopnic. Krilni zidovi so na liniji 

stene opornega zidu z njo povezani in segajo cca. 2.40 m proti zaledju.  

 

ZID 2 

 

Na območju med vodohranom in »zidom 3« poteka »zid 2«, skupna dolžina zidu je cca. 53.50 m. Peta zidu je 

širine 200 cm in sega 60 cm na zaledno stran. Dno pete poteka v naklonu 1:5 z namenom preprečevanja zdrsa 

zidu. Na zračni strani je debelina pete 30 cm, na zaledni strani 70 cm.  

 

Stena zidu je na zaledni strani vertikalna, na zračni strani poteka v naklonu 10:1 in je obložena s kamnito oblogo 

v debelini 20 cm. Debelina stene je na vrhu 30 cm in zaradi naklona z debelino narašča.  

 

Zid se prilagaja terenu, višina med dnom pete zidu in vrhom stene zidu je cca. 3.50 m. Temelj se stopniči na 

dolžinah 4.10 m, s tem se dviguje in sledi poteku terena. Stene zidu so razdeljene na kampade dolžin 4.10 m 

pri čemer sledijo stopničenju temelja.  

 



Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku 
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI 

 

stran 39 od 91 
 

ZID 3 

 

Na zgornjem delu Grajske poti je predviden »zid 3«, skupna dolžina zidu je cca. 30.70 m. Na začetnem delu je 

višina od dna temelja do vrha zidu cca. 7.80 m in se proti koncu niža do 2.30 m.  

 

Zid ima peto obrnjeno samo na zračno stran, peta je na prvem delu širne 300 cm, na drugem delu širine 200 

cm. Višina peta je na zunanji strani višine 30 cm, dno pete je zaradi večje odpornosti proti zdrsu v naklonu 1:5, 

tako da je na strani zidu višine 100 cm oz. 80 cm.  

 

Stena zidu je na zaledni strani vertikalna, na zračni strani poteka v naklonu 10:1 in je obložena s kamnito oblogo 

v debelini 20 cm. Debelina stene je na vrhu 30 cm in zaradi naklona z debelino narašča, tako da je na začetnem 

delu na stiku s peto zidu debeline cca. 100 cm, na končnem delu cca. 50 cm.  

 

Približno na polovici višine zid je na zaledni strani predvidena razbremenilna konzola katera na nižjem delu sega 

200 cm in stene zidu, na višjem delu 150 cm. Konzola je na koncu debeline 30 cm, ob vpetju v steno pa na 

nižjem delu zidu 70 cm, na višjem delu 50 cm. 

 

GEOTEHNIČNO POROČILO 

 

Za geotehnično poročilo je bil upoštevan elaborat »PODPORNI ZID NAD JAVNO POTJO LK 401351 NA GRAJSKI 

POTI, ŠKOFJA LOKA - STANJE IN PREDLOG NADALJNJIH UKREPOV«, št. 30 – 80072/11, izdelal 

GEOINŽENIRING d.o.o., datum 20.12.2011.  

 

Karakteristike so naslednje:  

strižni kot: φ = 35°  

kohezija: c = 0 kPa  

prostorninska teža tal: γ = 20 kN/m2 

 

Vsa dela se naj izvajajo ob ustreznem geomehanskem nadzoru, ki v primeru odstopanja dejanskega stanja 

glede na projektne predpostavke v sodelovanju s projektantom poda dodatna navodila in usmeritve.  

 

Pred izdelavo podložnega betona mora geomehanik pregledati gradbeno jamo in potrditi ustreznost temeljev z 

vpisom v gradbeni dnevnik.  

 

MATERIALI, UPORABLJENI V KONSTRUKCIJI 

 

V konstrukciji bodo uporabljeni betoni, ki so navedeni v nadaljevanju in katerih oznake in karakteristike so 

skladne s standardi SIST EN 206-1 in SIST 1026 ter SIST EN 1992-1-1.  

 

Podložni betoni bodo nearmirani iz betona kvalitete C 12/15, ki ima sledeče karakteristike:  

fck   = 1.20 kN/cm2 … karakteristična tlačna trdnost valja  

fck,cube   = 1.50 kN/cm2 … karakteristična tlačna trdnost kocke  

Ecm   = 2700 kN/cm2 … modul elastičnosti  

 

AB elementi bodo iz betona:  

C 25/30:  fck   = 2.50 kN/cm2 … karakteristična tlačna trdnost valja  

   fck,cube   = 3.00 kN/cm2 … karakteristična tlačna trdnost kocke  

 Ecm   = 3100 kN/cm2 … modul elastičnosti  

 

Kateri betoni so uporabljeni pri posameznem elementu, je razvidno iz statičnega računa posameznega objekta 

oz. posameznega elementa. Prav tako so tam prikazani varnostni faktorji za material in nato določene računske 

karakteristike materiala.  

 

JELKO ZA ARMIRANJE 

 

Jeklo, ki se uporablja za armiranje novih konstrukcij, mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 10080 in SIST 

EN 1992-1-1. Predvidena je uporaba jekla razreda B500 B tako za palice, kot za armaturne mreže. Karakteristike 

tega jekla so sledeče:  
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B500 B:   fyk  = 50.0 kN/cm2 … karakteristična meja elastičnosti  

Es  = 20000 kN/cm2 … modul elastičnosti  

 

Statični računi posameznih zidov so v prilogi. 

 

 

 

 

VI. UREDITEV OKOLICE 

 

Pri izkopu je potrebno plodno zemljo v celotni debelini odstraniti in deponirati na začasni urejeni deponiji ali jo 

uporabiti za izboljšanje neplodnih zemljišč. Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopnega materiala v 10 m 

obvodni pas, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Po končani gradnji je potrebno zaščitne 

ograje in odvečni gradbeni material odstraniti, urediti okolico in urediti vsa zemljišča in cestišča v prvotno stanje, 

razen če ni v projektni dokumentaciji predvideno drugače.  

 

Varovanje okolja  

 

V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo 

preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih gradiv 

in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. 

Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred 

možnostjo izliva v tla in vodotoke.  

 

Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na 

retenzijske (poplavne in razlivne) površine, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter na nestabilna mesta, 

kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno. Izkopi in začasno odložen material mora biti 

zavarovan pred odplavljanjem.  

 

VII. VPLIVI NA OKOLJE 

 

Glede na ocene, ugotovitve ter na osnovi dosedanjih izkušenj s podobnimi objekti ocenjujemo, da je 

rekonstrukcija ceste sprejemljiv poseg v okolje, ki ob upoštevanju vseh v tekstu predlaganih okoljevarstvenih 

ukrepov in ostalih predpisov, ki urejajo gradnjo in obratovanje tovrstnih objektov, pri normalnih pogojih 

obratovanja in rednem vzdrževanju objekta ne bo povzročil čezmernega obremenjevanja okolja.  

 

VIII. ZAKLJUČEK 

 

Projektna dokumentacija je izdelana skladno z Gradbenim zakonom (GZ) in Pravilnikom o podrobnejši vsebini 

dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.  

 

 

 

Celotna projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika. 

 

Popis del za izvedbo javnega naročila je v Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna, ki je sestavni del te 

dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe. 
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3.2 VZOREC GRADBENE POGODBE 
 
 

Pogodbeni stranki 

 

OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, ki jo zastopa župan Tine RADINJA 

matična številka: 5883318000 

ID za DDV: SI18947271 

transakcijski račun: SI56 0132 2010 0007 116 

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

 

________________________________________________________________________________________, 
(naziv in naslov ponudnika) 

 

ki jo zastopa ______________________________________________________________________________ 
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika) 

matična številka: ______________________ 

ID za DDV:  SI____________________   

transakcijski račun: SI56__________________ 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

sklepata naslednjo 

 

 

GRADBENO POGODBO številka _____________ -  

KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI 

 

 

I. UVODNA DOLOČBA 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) 

izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Komunalna ureditev grajske 

poti v Škofji Loki«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN_________/2020-B01, 

- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, 

določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, z Odločitvijo v postopku javnega naročanja, 

številka _______________, z dne _____________, odločil, da se za izvedbo javnega naročila, kot 

ekonomsko najugodnejšo ponudbo, sprejme ponudba izvajalca, 

- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Škofja Loka in Načrtu razvojnih programov: OB122-

19-0049, postavke 9015008, 9016004, 8013026 in 8013005, konto 420401,  

- da je izvajalec usposobljen in sposoben izvesti naročilo, ki je predmet te pogodbe.  

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

Predmet pogodbe je komunalna ureditev grajske poti v Škofji Loki. 

 

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, vsa dela po popisu del, zaključna dela, ves material 

in transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega 

naročila po tej pogodbi (v nadaljevanju investicija). 

 

Izvajalec mora upoštevati območje na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi način gradnje. 

 

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe 

za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objektov, 
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dela pa v celoti izvesti skladno s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROTIM RŽIŠNIK PERC 

d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur. 

 

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in 

opreme in so predvidena s projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka tega člena ter dokumentacijo v zvezi 

z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbi izvajalca z dne _____________ (v 

nadaljevanju ponudba), na podlagi katere je bil izbran. 

 

3. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena, ki je predmet 

te pogodbe in svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran in ki je sestavni del te pogodbe. 

 

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom 

vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno izraženo, na podlagi predhodno pridobljenega pisnega 

soglasja s strani projektanta in naročnika na katerega del investicije se spremembe in odstopanja nanašajo, ter 

v primeru večjih sprememb s strani ustreznega mnenjedajalca. 

 

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

4. člen 

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, projekti iz četrtega odstavka 2. člena 

te pogodbe, ponudbo izvajalca ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.  

 

5. člen 

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti 

s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi normativi in 

standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika in investicije, ki je predmet te pogodbe.  

 

6. člen 

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi ali delni uvedbi v delo predložil vso potrebno tehnično in projektno 

dokumentacijo s katero razpolaga. Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati 

in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v 

roku osem dni od uvedbe ali delne uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo 

vseh del po tej pogodbi. V primeru, če izvajalec prične z delom se ne glede na ta odstavek šteje, da je uveden 

v delo. 

 

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 8 dni od uvedbe ali delne uvedbe v delo po tej pogodbi: 

- detajlni terminski plan izvajanja del, 

- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme, 

- organizacijsko shemo gradbišča, 

- celoviti elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču na katerem bo potekala investicija, ob upoštevanju 

varnostnega načrta in ob upoštevanju območja kjer bodo potekala dela,  

- ureditev spremenjenega prometnega režima, obvozov in prometne signalizacije, če bo to za investicijo, ki je 

predmet te pogodbe potrebno. 

 

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.  

 

7. člen 

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma 

najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo. 

 

8. člen 

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank mora izvajalec naročniku izročiti 

prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke 

ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem in veljavno do 

vključno štirinajst mesecev od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. V primeru, da izvajalec 
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naročniku v roku navedenem v prvi povedi tega odstavka ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni veljavna, naročnik pa bo unovčil zavarovanje dano za resnost 

ponudbe, lahko pa poda tudi predlog o prekršku Državni revizijski komisiji, skladno z določili zakona, ki ureja 

področje javnega naročanja.  

 

Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske za katere je garant odgovoren na podlagi garancije 

zaradi izvajalčevega neizpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. 

Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred 

katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik obvestil izvajalca, 

navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala. Garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu izvajalec po prevzemu del s strani naročnika ne 

izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 9. členom te pogodbe.  

 

9. člen 

V roku 10 dni po prevzemu del in objektov, ki so predmet te pogodbe s strani naročnika, mora izvajalec izročiti 

naročniku prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s 

strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem, z 

veljavnostjo do vključno 5 let po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika, za kar se šteje 

prevzem brez pripomb in zadržkov. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku garancije za odpravo napak v 

garancijskem roku ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

IV. ZAČETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL 

 

10. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo, ki je predmet te pogodbe, izvedel v obsegu, ki je določen v projektni 

dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. 

člena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran.  
 

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih: 

- začetek del po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank glede na dogovor z naročnikom in ne 

pozneje kot v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo,   

- po začetku del nadaljevati z deli in zaključiti investicijo in predati objekte in izvedena dela naročniku v roku 

dvanajst mesecev od uvedbe v delo, ob čemer je pogoj za prevzem objektov in izvedenih del prevzem brez 

pripomb in zadržkov in uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje.  
 

Izvajalec se obvezuje v celoti zaključiti investicijo, ki so predmet te pogodbe in predati objekte ter izvedena dela 

naročniku najpozneje v roku dvanajst mesecev od uvedbe v delo, ob čemer je pogoj za prevzem objektov in 

izvedenih del uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje.   
 

Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje 

pogodbenega roka. 
 

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem in tretjem odstavku tega člena izvesti investicijo in pri 

tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z rokom izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamči, da bo v 

pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni 

rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravičljivi razlogi in 

pod pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila in sklenila 

aneks k tej pogodbi, s katerim bo rok za izvedbo naročila podaljšan.   
 

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe ali delne uvedbe v delo, ko naročnik izvajalcu izroči vso 

tehnično in projektno dokumentacijo s katero razpolaga. Na dan začetka gradnje izvajalec začne voditi knjigo 

gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. 
 

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik odstopiti od te pogodbe 

in unovčiti zavarovanje dano za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali zavarovanje za resnost ponudbe, če 

mu izvajalec še ni izročil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podati predlog o prekršku 

Državni revizijski komisiji, skladno z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja.  Vse morebitne višje 

stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme 

naročnik ukrepati tudi, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.  
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V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, 

na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.  

 

11. člen 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz drugega in tretjega 

odstavka 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan najmanj 15 dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in 

ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnjo 

poved izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku 

in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaključena v 

pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov na katere je izvajalec imel vpliv.  

 

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, o čemer 

izvajalca pisno obvesti, in sicer v roku petih (5) dni od dneva prejema pisnega in obrazloženega zahtevka za 

podaljšanje roka izvedbe del s strani izvajalca.  

 

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka  10. člena te pogodbe se sklene aneks 

k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega in tretjega odstavka ni bil podaljšan. 
 

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti 

garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen če naročnik ne odloči drugače.  
 

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika 

naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora 

strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, 

da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru 

takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega 

nadomestila.  

 

Izvajalec ima, v primeru iz prejšnjega odstavka, pravico od naročnika zahtevati podaljšanje roka za dokončanje 

del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe, najdlje za čas, za katerega so bila dela, v skladu s 

prejšnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljšanja pogodbeni stranki ravnata v skladu s tretjim odstavkom 

tega člena.  

 

V. IZVEDBA DEL 

 

12. člen 

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti 

podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, 

naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve 

naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. 

Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo 

aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.  
opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev 

 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi dani v postopku javnega 

naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.  

 

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:  

podizvajalec št. 1: 

- naziv: _____________________________ 

- naslov: ____________________________ 

- matična številka: _____________________ 

- ID za DDV: _________________________ 

- transakcijski račun ____________________ pri _________________________ 

- ki ga zastopa: ___________________________________________________ 

- vrsta del: ______________________________________________________ 

- vrednost del: ___________________________________________________ 

- kraj izvedbe del: _________________________________________________ 
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- rok izvedbe: ____________________________________________________ 

podizvajalec ______________________ je v ponudbi izvajalca z dne ______________, dne _____________ 

zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do 

izvajalca – opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo 

podizvajalec ___________________ v ponudbi izvajalca z dne ________________, dne _____________ ni 

zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca. – opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če 

izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila 

opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev 

 

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega 

podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da 

soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.  
 

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število 

podizvajalcev.  
opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci  

 

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s 

podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi. 

 

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora 

izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:  

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, ID za 

DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike), 

- za vsakega od predlaganih podizvajalcev ESPD obrazec, 

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in  

- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev kot jih določa zakon, ki ureja 

področje javnega naročanja. Naročnik lahko zavrne predlog za 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 naročnik 

določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi 

novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.  

 

13. člen 

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali 

zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali 

zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev 

podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti. 

 

Če naročnik ali nadzorni organ pri gradnji ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko 

naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in 

izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam. 

 

14. člen 

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določili te pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa 

dela v obsegu, kot je določen v tej pogodbi, tehnični in projektni dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te 

pogodbe, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, 

osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in 

odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče 

upravičeno sklepati. 

 

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje 

v okviru te pogodbe.  
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VI. VREDNOST POGODBE 

 

15. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za 

vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu št. 12 – Predračun in fiksnih in nespremenljivih enotnih cenah, ki jih je 

navedel Obrazcu št. 13 – Specifikacija predračuna, ki sta sestavni del izvajalčeve ponudbe. 

 

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s 

strani nadzornega organa v rokih in na način, ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer: 

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) =_________________EUR 

davek na dodano vrednost (DDV) – 22% =_________________EUR 

pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) =_________________EUR 
 

(z besedo:  _______________________________________________ EUR ___________/100). 

 

Pri obračunu davka na dodano vrednost se upošteva obrnjena davčna obveznost in se davek na dodano vrednost 

plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno 

prečiščeno besedilo; upoštevajoč vse morebitne spremembe, v času izvajanja te pogodbe). 

 

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«. 

 

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE 

 

16. člen 

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe. Sprememba vrednosti pogodbe 

je mogoča izključno in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno 

naročilo po tej pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te 

pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo 

teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. 

 

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji 

na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca. Ponudbi za dodatna in 

nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto. 

 

17. člen 

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika 

in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso določena s 

to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika. 
 

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena 

in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki 

so navedene v ponudbi, vključno s popustom v višini ______%, če so zato izpolnjeni pogoji za spremembo 

pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. 

 

Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej pogodbi 

in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so 

zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v 

okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko 

naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča samo v 

primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa 

zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni 

pogodbi. Ob tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi popust v višini ________% iz svoje ponudbe. 

 

S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico 

drugačno izvedbo gradnje, kot jo potrdi naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov 

naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe 

infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej 

pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, 
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da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun 

izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora. 

 

VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL 
 

18. člen 

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.  
 

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je določen 

s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo. 

 

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali opreme 

brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne 

izjave o skladnosti, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec mora najkasneje 

pri primopredaji objektov naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca iz katere izhaja, da 

uporabljeni gradbeni materiali pri obnovi ceste izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve pri obnovi cest. Izvajalec 

lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni organ naročnika in vodja 

projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o skladnosti, certifikati, 

poročila,…).  

 

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.  

 

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih 

mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije. 

 

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga 

obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. 

dne v obračunskem mesecu. 

 

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije 

najpozneje do 30. dne v mesecu.  

 

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni 

organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni višini. V 

kolikor v roku 8 dnih nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta  šteje za potrjeno 

po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev. 

 

Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi potrjenimi situacijami mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za 

izvedena dela v preteklem mesecu. Končni račun s priloženo končno obračunsko situacijo v višini 10% skupne 

pogodbene vrednosti izvajalec izstavi po uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju. 

 

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Računi).  

 

Račune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati naročniku v elektronski 

obliki (e-Račun), končno obračunsko situacijo, pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni 

primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. V kolikor naročnik 

tako zahteva mu mora izvajalec dodatne izvode računov (do tri dodatne izvode), ki jih ni mogoče poslati v 

elektronski obliki (e-račun) dostaviti na naslov naročnika v papirni obliki.  

 

Pri vsakem izstavljenem računu s priloženo situacijo mora izvajalec obračunati popust v višini _____%, ki ga je 

ponudil v svoji ponudbi. 

 

Naročnik ima 8 delovnih dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 8 delovnih dneh 

ni potrjen ali zavrnjen se šteje za potrjenega.  

 

Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo 

svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, če bodo le-ti zahtevali neposredna plačila. 
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci  
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Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do podražitev.  

 

Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno 

pobudo. 

 

IX. PLAČILNI POGOJI 

 

19. člen 

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume 

z naročnikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na njih 

v skladu z določbami te pogodbe in zahtevami naročnika. 

 

Izvajalec bo izstavljal naročniku račune s priloženimi potrjenimi mesečnimi situacijami, skladno s 18. členom te 

pogodbe, do višine 90% skupne pogodbene vrednosti. Končni račun s končno potrjeno situacijo v višini 10% 

skupne pogodbene vrednosti izvajalec izstavi po tem, ko je uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

20. člen 

Plačila bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne obračunske 

situacije.  

 

Sredstva za izvedbo investicije ima naročnik zagotovljena v proračunu Občine Škofja Loka in Načrtu razvojnih 

programov: OB122-19-0049, postavke 9015008, 9016004, 8013026 in 8013005, konto 420401. 

 

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan od uradnega datuma prejema računa s strani naročnika, 

izdanega na podlagi potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo navedel na 

računu. 

 

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 12. člena 

te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, nepodredno podizvajalcu, in sicer: 

- podizvajalcu ______________________ na transakcijski račun, ki ga bo podizvajalec navedel na računu. 
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci  in bodo 

podizvajalci zahtevali neposredna plačila. 

 

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. 
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci 

zahtevali neposredna plačila.  

 

Če podizvajalec, ki je naveden v 12. členu te pogodbe ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca 

zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika pošlje 

svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel 

plačilo za izvedena dela. V primeru, da izvajalec naročniku ne bo posredoval izjav iz prejšnjega stavka ali v 

primeru, da izvajalec ne bo plačal izvedenih del podizvajalcu bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog 

za uvedbo postopka o prekršku. 
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo 

zahtevali neposrednih plačil 

 

21. člen 

Kot dan plačila se šteje dan, ko je posamezni naročnik izdal nalog za izplačilo na UJP in je bilo plačilo nakazano 

na transakcijski račun izvajalca.  

 

Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu 

TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni 

dan v sistemu TARGET. 

 

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. 

Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. 

Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko naročnik in izvajalec ugotovita, da so za izplačilo 

zadržanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje, kar se uredi z zapisnikom. 
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22. člen 

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti 

skladno z zakonom. 

 

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA 

 

23. člen 

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak 

dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini dveh promilov od vrednosti pogodbenih del brez davka 

na dodano vrednost. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti 

naročila z davkom na dodano vrednost. Naročnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval 

izvajalcu. Pogodbena kazen se obračuna ob plačilu končnega računa. 

 

V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroške povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.  

 

24. člen 

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene 

kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.  

 

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno 

od uveljavljanja pogodbene kazni. 

 

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika glede vseh terjatev 

tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca, 

njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi. 

 

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA 

 

25. člen 

Naročnik se obvezuje, da bo: 

- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga, 

- dal izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi, 

- dal izvajalcu na razpolago obstoječi priključek za vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, če je na 

območju investicije to mogoče; Stroški priklopa in  porabe gredo v breme izvajalca, 

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo, 

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev 

prevzetih del, 

- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo, 

- zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije, 

- naredil prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo. 

 

Izvajalec jamči: 

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, 

- da je seznanjen z zahtevami naročnika oziroma prejeto projektno dokumentacijo, 

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del, 

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo, ki 

jo je izdelal projektant PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur,  

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke 

in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse, 

- izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši 

meri obremenjuje okolje,  

- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in varnostni 

načrt gradbišča ter zahteve koordinatorja iz varstva pri delu, 

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez 

predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil 

naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo, 

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna 

z zahtevami, 
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- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje, 

- da bo pri izvedbi del upošteval območje na katerem bodo potekala dela,  

- da bo po končanih delih vzpostavil teren na katerem bo potekla investicija, v prvotno ali boljše stanje, 

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti 

podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in odgovornega vodje del (vodja gradnje),  

- da bo brezplačno zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, 

- da bodo vsa dela ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.  

 

Izvajalec se obvezuje: 

- da bo ščitil interese naročnika, 

- izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in 

standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe, 

- brezplačno izdelal projekt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, 

skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne 

ureditve, prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z 

veljavnimi predpisi, 

- pred začetkom del na celotnem območju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje 

na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja in plombe na objektih, kateri so 

poškodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrožena njihova stabilnost, in dokumentirati stanje po 

izvedenem posegu in dokumentacijo predati naročniku, 

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, 

da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,  

- pred pričetkom del ugotoviti stanje obstoječih komunalnih vodov ter dela izvajati tako da ne pride do škode; 

v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestiti naročnika, 

- pred začetkom del predati naročniku organizacijski načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v 

skladu z varnostnim načrtom naročnika,  

- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd., 

- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih, 

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču, 

- zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije ali posega investicije, 

- izdelati elaborat zapore, pridobivanja dovoljenj za zaporo, postaviti zaporo in jo vzdrževati ter odstraniti, 

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni 

promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno, 

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala, 

- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto, 

- da bo tehnologijo gradnje prilagodil tako, da ne bo povzročala dodatnih stroškov naročniku, 

- označiti gradbišče skladno s predpisi,    

- za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in 

opremljen prostor, velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za 

ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače, 

- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od 

izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne 

stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, 

- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine 

o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, 

katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z 

veljavnimi predpisi ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali 

proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično 

soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi 

standardi, 

- da bo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in ki veljajo 

za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji 

gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi 

neupoštevanja teh predpisov, 

- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal 

naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije, 

- vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo 
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javnega naročila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o 

skladnosti, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in 

vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,  

- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje, 

- mesečno izdelati in predati naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o 

opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega 

napredka, če bi naročnik to zahteval, 

- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in 

nepredvidena dela, 

- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da 

se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje 

ljudi in ostalega premoženja;  

- da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z 

vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi, 

- izročiti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi, 

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje, 

- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del, 

- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in 

obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant 

sproti potrjevala, 

- da bo v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipani del nad cevmi 

na lastne stroške, v kolikor bo geodetski posnetek potreben, 

- poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo 

biti geodetsko posneti pred zasutjem, če bo to potrebno, 

- da bo geodetski načrt novega stanja, ki je podlaga za PID, izdelalo geodetsko podjetje, ki ima zagotovljeno 

sodelovanje najmanj ene osebe, vpisane v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in ima 

imenovanega odgovornega geodeta, 

- da bo originalni geodetski načrt z zahtevanimi dodatnimi vsebinami predal naročniku v tiskani in elektronski 

obliki ter v ustrezni obliki, v zahtevanem številu izvodov, za posredovanje katastra v zbirni kataster javne 

infrastrukture na GURS, 

- da bo posredoval kataster v zbirni kataster javne infrastrukture na GURS, 

- da bo aktivno sodeloval pri izvedbi tehničnega pregleda in da bo odpravil vse pripombe, ki zadržijo izdajo 

uporabnega dovoljenja, 

- da bo vse poškodbe podzemnih vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne 

lastnine popravil na lastne stroške, 

- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala, 

opreme in tehnološke opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti 

izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode, za del investicije, ki se nanaša na 

obnovo ceste pa najpozneje ob primopredaji objektov naročniku posredoval tehnično dokumentacijo 

proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve in 

temeljne okoljske zahteve za obnovo cest,  

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, 

certifikati, izjave o skladnosti, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec 

predati naročniku v treh izvodih skupaj z obvestilom o zaključku pogodbenih del oziroma ko bo objekt 

pripravljen za pregled in prevzem, 

- nadzor ali pooblaščena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z 

zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila, 

- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmačenje,  

- v osmih dneh po končanju del dostaviti naročniku izjavo o končanju del in izročiti naročniku dokumentacijo 

potrebno za pregled in prevzem objekta in izvedenih del, 

- aktivno sodelovati pri tehničnem pregledu in izvesti vse postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

Izvajalec jamči in se obvezuje: 

- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa 

tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja mora 

biti takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del, 

- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v času gradnje,  
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- da bo dogovoril vse dostope do gradbišč preko zasebnih zemljišč z njihovimi lastniki, v kolikor bo to za 

namen investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru škode le-to tudi povrnil, 

- da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga 

oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi, 

- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene 

pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti, 

- da ne bo uporabljal zemljišča na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo naročila 

po tej pogodbi, 

- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na območju na katerem 

bo potekala investicija. 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabil, 
recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje ter o tem dal naročniku dokumentacijo 
pri vsakokratni izdani situaciji. 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi 

z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno.  

 

Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve 

v zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega člena in zagotoviti vpogled v 

dokumentacijo in jo posredovati naročniku. 

 

Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po 

zaključku investicije, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. 

 

Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank izročiti kopijo veljavne 

zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, ki ni 

nižja kot jo določa zakon, ki ureja področje gradnje objektov. V kolikor v času trajanja te pogodbe poteče 

veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. V 

primeru, da izvajalec ne izroči naročniku kopije veljavne zavarovalne police ima naročnik pravico, da sam sklene 

zavarovanje na stroške izvajalca. 

 

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL 

 

26. člen 

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi šteje, da se za dokončen 

prevzem objekta in izvedenih del šteje prevzem brez pripomb in zadržkov ter uspešno pridobljeno uporabno 

dovoljenje. Postopek in pogoji za primopredajo izvedenih del naročniku so določeni v naslednjih členih.  

 

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik 

in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in da so objekti pripravljeni za pregled in prevzem. 

 

27. člen 

Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo pregleda oziroma prevzema 

izvedenih del.  

 

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh 

pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa,  

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, 

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika in ali so bile v delu 

investicije, ki se nanaša na asfaltne površine upoštevane temeljne okoljske zahteve, 

- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni, 

- datume začetka in končanja del, 

- dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode, 

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 

- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak, 

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, 
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- splošne pripombe. 

 

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni 

vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku. 

 

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del. 

 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, 

popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu 

izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje 

svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni 

mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik 

izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da se sorazmerno znižajo vrednost teh 

del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 

Dokončen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in ugotovljene 

napake – in je prevzem objekta in vseh del po tej pogodbi brez pripomb in zadržkov s strani naročnika ter 

uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje. 

  

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, 

začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 

dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del, razen v primeru, če se ne dogovorita drugače. 

 

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega 

obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. 

 

XIII. GARANCIJSKI ROKI 

 

28. člen 

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, 

ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.  

 

29. člen 

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči 

od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. 

 

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne 

primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. 

 

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan izročiti naročniku ob 

dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe. 

 

30. člen 

Izvajalec mora naročniku izročiti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani banke ali ugledne finančne institucije, 

plačljivo na prvi poziv, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvršenih del, skladno z določilom 9. člena te 

pogodbe.  

 

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico 

unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

31. člen 

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti 

in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica 

nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.  
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Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti 

naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. 

  

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma 

odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik pravico, da zahteva novo 

izvedbo del na stroške izvajalca. 

 

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je 

izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

XIV. ODSTOP OD POGODBE 

   

32. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumi, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: 

- če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega 

naročanja, 

- če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga 

naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v 

postopku javnega naročanja, 

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega naročila, 

v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, 

pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu, 

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob 

morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje, 

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni, 

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, 

- če jih nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, 

opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjenimi vzorci ali 

dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, 

stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu ali drugi infrastrukturi, 

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega 

dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej 

pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi, 

- če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno 

škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo; Izvajalec mora 

odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem tudi redno obveščati nadzor in naročnika, 

- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. 

 

Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih 

obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. 

 

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: 

- če naročnik ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti,  

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne 

posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, 

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. 

 

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi 

česa se pogodba prekinja. 

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še 

obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki še ni 

plačano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.  

 

33. 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 dobavitelja ali podizvajalca ali 

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja 
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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 dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu 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 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.  

 

Navedeni člen velja, v kolikor ni v nasprotju z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja. 

 

XV. POOBLAŠČENE OSEBE 

 

34. člen 

Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe _________________. 

 

Skrbnik pogodbe bo izvajalca po podpisu te pogodbe obvestil o nadzornem organu pri investiciji po tej pogodbi. 

 

35. člen 

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je _______________________________. 

 

Vodja gradnje izvajalca je __________________________________. 

 

Odgovorna oseba za varnost na gradbišču s strani izvajalca je ___________________________. 

 

36. člen 

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 34. člena te pogodbe v roku treh dni po 

njihovi zamenjavi. 

 

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 35. člena te pogodbe pisno obvestiti pred 

nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna. 

 

37. člen 

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za 

veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence. 

 

Naročnik bo uporabljal elektronski naslov: __________________________. 

 

Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov: __________________________. 

 

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na zgoraj navedena 

elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju. 

 

Komunikacija in obvestila po tej pogodbi se lahko pošilja tudi pisno na poslovni naslov pogodbene stranke. V 

primeru, da se pošta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, se šteje, da jo je naslovnik prejel s 

potekom tretjega delovnega dne, šteto od dne, ko mu je bilo puščeno obvestilo o prispeli poštni pošiljki. 
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XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU 

 

38. člen 

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe 

varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij. 

 

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila po 

tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik. Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču 

med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih 

zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko 

posledica izvajanja del. 

 

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe 

konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo.  

 

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno 

opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik. 

Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz 

tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.  
 

Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal 

škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb.  
 

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas izvedbe 

del po tej pogodbi ter imeti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi škodo 

proti tretji osebi. 
 

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena 

praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih 

motenj na tem premoženju. 
 

Izvajalec zagotovi, da dela, ki jih bo izvajal po tej pogodbi, ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih 

povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, 

glede na območje, na katerem bo potekala investicija. 

 

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST 

 

39. člen 

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, 

ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost. 
 

40. člen 

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem 

naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu. 

 

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

41. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali 

je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 

 



Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku 
KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI 

 

stran 57 od 91 
 

XIX. TRAJANJE POGODBE 

 

42. člen 

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank, izvajati pa se začne, ko 

je izpolnjen pogoj iz 8. člena te pogodbe.  

 

Izvedba investicije po tej pogodbi se zaključi z uspešno predajo objektov in izvedenih del naročniku, v roku, ki 

je določen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se 

ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objektov naročniku. 
 

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene 

vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku. 

 

XX. REŠEVANJE SPOROV 
 

43. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 

primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po pravu Republike Slovenije. 

 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, Obligacijskega zakonika in predpisi, ki 

urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in to pogodbo. 

 

XXI. DRUGE DOLOČBE 

 

44. člen 

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno 

soglasje naročnika.  
 

45. člen 

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o 

prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in skladno 

z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja. 
 

46. člen 

Izvajalec terjatev, ki jih ima na podlagi te pogodbe do naročnika, ne sme prenesti na drugega (prepoved cesije). 

Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega učinka.  
 

47. člen 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in 

uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi. 
 

48. člen 

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme 

vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.  

49. člen 

Pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 

s tem izpolni pogoj iz 8. člena te pogodbe. 
 

50. člen 

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega 

naročila iz 1. člena te pogodbe, ponudba izvajalca na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega 

zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet 

te pogodbe. 

       

izvajalec:       naročnik: 
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4. DEL 

 

 

 

4.1. PONUDBENI DEL 

 

- OBRAZEC št. 1 –  Ponudba  

- OBRAZEC št. 2 –  Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca 

- OBRAZEC št. 3 –  Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika 

- OBRAZEC št. 4 –  Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov 

- OBRAZEC št. 5 –  Soglasje oseb 

- OBRAZEC št. 6 –  Izjava o omejitvah poslovanja 

- OBRAZEC št. 7 –  Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta 

- OBRAZEC št. 8 –  Seznam referenčnih del 

- OBRAZEC št. 9 –  Referenčno potrdilo  

- OBRAZEC št. 10 –  Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila 

- OBRAZEC št. 11 –  Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje 

- OBRAZEC št. 12 –  Predračun  

- OBRAZEC št. 13 –  Specifikacija predračuna 
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4.1 OBRAZCI IN IZJAVE ZA SESTAVO PONUDBE 
 

VSEBINA PONUDBE: 
 

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente glede na način predložitve ponudbe (samostojna 

ponudbe / ponudba s podizvajalci / skupna ponudba): 

 

št. VRSTA DOKUMENTA 

VRSTA SUBJEKTA, KI PREDLOŽI 

DOKUMENT 
PREDLOŽITEV 

PONUDNIK 
SO-

PONUDNIK 

POD-

IZVAJALEC 

1. Kazalo ponudbe √   v ponudbi (zaželeno) 

2. OBRAZEC št. 1 – Ponudba √   v ponudbi 

3. 
OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in 

izjava podizvajalca 
  √ 

v ponudbi, če so 

podizvajalci 

4. 
OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in 

pooblastilo soponudnika 
 √  

v ponudbi, v primeru 

skupne ponudbe 

5. 
OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev 

in upoštevanju veljavnih predpisov 
√ √ √ v ponudbi 

6. ESPD obrazec √ √ √ v ponudbi 

7. OBRAZEC št. 5 – Soglasje oseb √ √ √ po pozivu naročnika 

8. S.BON-1/P (ali S.BON-1) √ √ √ po pozivu naročnika 

9. KOPIJA ZAVAROVALNE POLICE √   po pozivu naročnika 

10. OBRAZEC št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja √ √ √ v ponudbi 

11. 
OBRAZEC št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in 

pravnih oseb v lastništvu subjekta 
√ √ √ v ponudbi 

12. OBRAZEC št. 8 – Seznam referenčnih del √   v ponudbi 

13. OBRAZEC št. 9 – Referenčno potrdilo √   v ponudbi 

14. 
OBRAZEC št. 10 – Tehnične in strokovne 

zmogljivosti za izvedbo naročila 
√   v ponudbi 

15. 
MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST 

PONUDBE 
√   v ponudbi* 

16. OBRAZEC št. 11 – Predračun  √   v ponudbi 

17. OBRAZEC št. 12 – Specifikacija predračuna √   v ponudbi 

18. 
KALKULATIVNE OSNOVE – režijski ceniki 

(delovna sila, material, oprema, stroji, naprave) 
√   v ponudbi 

 

Predložitev 
 

Kjer je zahtevana predložitev »v ponudbi«, mora ponudnik v ponudbi obvezno predložiti zahtevane dokumente. 

* Menična izjava z menico se predloži skladno z določilom v točki 1.2.3. te dokumentacije. 
 

Predložitev »po pozivu naročnika« pomeni, da si naročnik pridržuje pravico po poteku roka za prejem ponudb, 

v času preverjanja prejetih ponudb, zahtevati od ponudnika predložitev navedenih dokumentov. Ponudnik 

navedena dokazila lahko predloži že v ponudbi. 
 

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev kateregakoli dodatnega dokazila, ki bo 

dokazoval izpolnjevanje pogojev določenih v 2. delu, točka 2.1. in zahtev naročnika iz te dokumentacije in jih 

naročnik ne more pridobiti sam iz uradnih baz podatkov. 

 

 

 

Vsebina ponudbe služi ponudniku kot kontrolnik kompletnosti ponudbe.  
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OBRAZEC št. 1 

Ponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

 

Naročnik: 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 

 

 

 

 

V postopku oddaje javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V 

ŠKOFJI LOKI, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dajemo naslednjo 

 

 

PONUDBO 

 

 

I. 

 

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: 
(opomba: ustrezno obkrožiti) 

 

Izjavljamo, da dajemo ponudbo: 

 

- samostojno – kot samostojen ponudnik 

 

- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci 

 

- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov 

 
- skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci. 

 

 

II. 

 

PODATKI O PONUDNIKU: 

 

Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi): 

 

Naslov ponudnika, poštna številka in pošta (kot bo navedeno v pogodbi): 

 

Telefonska številka: 

 

Elektronski naslov ponudnika: 
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Matična številka: 

 

ID za DDV: 

 

Pristojni finančni urad: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Banka: 

 

Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe: 

 

Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe: 

 

Pooblaščena oseba za oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN: 

 

Kontaktna oseba: 

 

Telefonska številka kontaktne osebe: 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe: 

 

 

III. 

SKUPNA PONUDBA: 

 

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini: 
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo 

tabelo): 

št. naziv soponudnika naslov soponudnika 

1.   

2.   

3.   

 

IV. 

 

SODELOVANJE S PODIZVAJALCI: 
 

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:  
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora 

obvezno izpolniti spodnjo tabelo): 
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št. naziv podizvajalca naslov podizvajalca 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

V. 

 

IZRAČUN VREDNOSTI PONUDBE: 

 

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, 

da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«. 

 

VI. 

POPOLNOST PONUDBENIH CEN: 

 

Izjavljamo, da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del dokumentacije v 

zvezi z oddajo javnega naročila in naše ponudbe, in se nanaša na javno naročilo KOMUNALNA UREDITEV 

GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, upoštevali vsa dela, izdelavo vse potrebne dokumentacije, material, storitve, 

stroške dela ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cen, ob upoštevanju vseh zahteva naročnika iz 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke in vseh 

razpisanih del. 

 

Izjavljamo, da v primeru, da: 

- v ponudbenem predračunu niso izpolnjene vse postavke,  

- ali smo pri posamezni postavki vpisali »0,00«  

- ali zneska nismo vpisali,  

so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah, ne glede na to ali je to v obrazcu predračuna 

vpisano, da so postavke upoštevane v ostalih postavkah ali ne. 

 

Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni s tem, da nam naročnik v nobenem primeru ne bo priznal naknadno 

določenih cen ali podražitev za postavke, pri katerih v ponudbenem predračunu nismo vpisali cen ali smo vpisali 

»0,00« ali zneska nismo vpisali.  

 

VII. 

 

ROK IZVEDBE: 

 

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank glede na 

dogovor z naročnikom, in sicer najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo.  

 

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu za katerega dajemo ponudbo izvedli in jih dokončali v 

naslednjih rokih: 

- z deli začeti glede na dogovor z naročnikom in najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo 

- po začetku del nadaljevali z deli in zaključili z izgradnjo objektov najpozneje v dvanajstih mesecih od uvedbe 

v delo, ob čemer smo seznanjeni, da je pogoj za dokončno predajo objektov in izvedenih del naročniku 

prevzem brez pripomb in zadržkov ter uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

Obvezujemo se, da bomo vsa dela izvedli in jih dokončali v roku, ki ga zahteva naročnik in zaključili investicijo 

ter predali objekte in izvedena dela naročniku najpozneje v roku dvanajstih mesecev od uvedbe v delo, ob 

čemer je pogoj za prevzem uspešno pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del ne bo podaljšal. Samo izjemoma in izključno 

na podlagi odločitve naročnika se rok za izvedbo lahko podaljša, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, 

da rok izvedbe del ni bil podaljšan. 
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VIII. 

 

ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKI ROK: 

 

Izjavljamo, da bomo v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na javno naročilo KOMUNALNA 

UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, 

ki nam ga odredi naročnik, in sicer: 

- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost okolja in oseb – takoj, 

- ostale ugotovljene napake v čim krajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.  

 

Izjavljamo, da dajemo: 

- splošno 5-letno garancijo za kvaliteto, izvedbo vseh del in vgrajen material in vgrajeno opremo; garancijski 

rok začne teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov; 

- za solidnost gradnje dajemo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 

97/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) – 10 let; garancijski rok začne 

teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov. 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da če napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik, 

kot dober gospodar, odredi popravilo drugemu izvajalcu na naše stroške oziroma unovči garancijo za odpravo 

napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za 

kritje svojih režijskih stroškov.  

 

IX. 

 

IZJAVA O IZROČITVI ZAVAROVANJ: 

 

Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po 

odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI: 

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% 

skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno štirinajst mesecev od dneva podpisa pogodbe, v 

vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti);  

naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve prvovrstne garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni veljavna, naročnik pa bo unovčil zavarovanje dano za resnost 

ponudbe, lahko pa bo podal tudi predlog za uvedbo prekrška Državni revizijski komisiji skladno z določbami 

zakona, ki ureja področje javnega naročanja; 

- v roku 10 dni po prevzemu del s strani naročnika za investicijo, ki bo predmet pogodbe, naročniku izročili 

prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke 

ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do 

vključno 5 let po dokončni predaji in prevzemu izvedenih del s strani naročnika, za kar se šteje prevzem 

brez pripomb in zadržkov, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.3. Zavarovanje za 

odpravo napak v garancijskem roku); naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v 

primeru, da ne izročimo garancije za odpravo napak v garancijskem roku unovčil garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

X. 

 

PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA: 

 

Naročniku izjavljamo, da: 

- sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejetega računa s priloženo situacijo, in predhodno s strani 

nadzornega organa potrjene mesečne situacije, ki se izstavijo v višini dejansko opravljenega dela v 

obračunskem mesecu, do višine 90% skupne pogodbene vrednosti, in končnega računa s priloženo končno 

obračunsko situacijo v višini 10% skupne pogodbene vrednosti, predhodno potrjeno s strani nadzornega 

organa,  
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- bomo k vsakemu izstavljenemu mesečnemu računu s priloženo situacijo in končnemu računu s priloženo 

končno obračunsko situacijo, priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem (obračunskem) mesecu, ki 

bo omogočila nadzor nad opravljenim delom, 

- bomo račune s priloženimi situacijami izstavljali mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v 

preteklem mesecu, 

- bomo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljali v elektronski obliki (e-Račun), 

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s 

podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo; v 

navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo 

situacijo svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili, ob čemer bodo upoštevane določbe v zvezi 

izstavljanjem elektronskih računov (e-Račun), 

- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem, podizvajalec pa 

ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevati sami, in da bomo morali v 

navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da 

je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje v zvezi s predmetnim javnim naročilom; seznanjeni smo s 

tem, da bomo morali navedeni pisni izjavi predložiti naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega 

računa oziroma situacije s strani naročnika.  

 

XI. 

 

VELJAVNOST PONUDBE: 

 

Ponudba velja do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.  

 

XII. 

 

IZJAVA O ODDAJI PRAVNO ZAVEZUJOČE PONUDBE: 

 

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo 

v imenu ponudnika in da smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča ves 

čas veljavnosti ponudbe, ki je določen v točki XI.  

 

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________               žig   podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec se datira, žigosa in podpiše. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek 

»Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 2 

Podizvajalec: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU IN IZJAVA PODIZVAJALCA 

 

 

Naziv podizvajalca: 

 

Naslov podizvajalca, poštna številka in pošta: 

 

Telefonska številka: 

 

Elektronski naslov podizvajalca: 

 

Matična številka: 

 

ID za DDV: 

 

Pristojni finančni urad: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Banka: 

 

Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): 

 

Zakoniti zastopnik podizvajalca: 

 

 

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:  

 

 

 

 

KOLIČINA, KI  JO PREVZEMA PODIZVAJALEC: 
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VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec: 

 

element znesek v EUR 

vrednost brez DDV  

DDV – 22%  

skupna vrednost z DDV  

 

 

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA : območje Grajske poti v Škofji Loki 

 

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA : skladno s terminskim planom 

 

 

IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI 

 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena 

ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 

94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI 

LOKI, v kateri nastopamo kot podizvajalec: 
 

opomba: obvezno ustrezno označiti 

  

zahtevamo neposredno plačilo:  DA    NE   

 

 

DA – zahtevamo neposredno plačilo NE – ne zahtevamo neposrednega plačila 

Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku 

(izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava 

našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi 

izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno 

potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku 

izstavil ponudnik (izvajalec). 

Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani 

ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora 

ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od 

plačila končnega računa oziroma situacije s strani 

naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da 

je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, 

kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo 

prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli. 

 

 

kraj: ____________________     ime in priimek zakonitega 

        zastopnika podizvajalca 

datum: ____________________               žig    

 ________________________ 

 

        podpis zakonitega zastopnika* 

 

        ________________________ 

 

 

 

 
* opomba: v primeru, da obrazec podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik podizvajalca mora biti ponudbi priloženo pooblastilo 

zakonitega zastopnika podizvajalca 
 

navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan 

in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščene osebe podizvajalca. Obrazec se izpolni za 

vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba. Glede na število podizvajalcev ponudnik 

obrazec kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 3 

Soponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

PODATKI O SOPONUDNIKU IN POOBLASTILO SOPONUDNIKA 

 

 

Naziv soponudnika: 

 

Naslov soponudnika, poštna številka in pošta: 

 

Telefonska številka: 

 

Elektronski naslov soponudnika: 

 

Matična številka: 

 

ID za DDV: 

 

Pristojni finančni urad: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Banka: 

 

Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): 

 

Zakoniti zastopnik soponudnika: 

 

 

DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:  

 

 

 

 

KOLIČINA, KI  JO PREVZEMA SOPONUDNIK: 
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VREDNOST del, ki jih prevzema soponudnik: 

 

element znesek v EUR 

vrednost brez DDV  

DDV – 22%  

skupna vrednost z DDV  

 

POOBLASTILO SOPONUDNIKA 

 

Podpisani  

 

ime in priimek pooblastitelja  

naziv – funkcija pooblastitelja  

 

potrjujem, da sem zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec soponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem 

dokumentom  

 

ZA VODILNEGA PARTNERJA POOBLAŠČAM: 

 

naziv vodilnega partnerja (ponudnika)  

naslov vodilnega partnerja (ponudnika)  

 

in za podpis skupne ponudbe: 

 

gospoda / gospo  

z nazivom  

ki se podpisuje  

 

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu 

sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku 

javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE 

POTI V ŠKOFJI LOKI, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo 

podpišejo vsi partnerji v skupini. Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem 

javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri 

izvedbi javnega naročila za katerega dajemo ponudbo. 

 

 

datum: žig ime in priimek pooblaščene osebe: 

 

  ________________________ 

   

podpis pooblaščene osebe*: 

       

________________________ 

 

 

 
* opomba: v primeru, da obrazec podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik soponudnika mora biti ponudbi priloženo pooblastilo 

zakonitega zastopnika soponudnika 

navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani 

zakonitega zastopnika soponudnika ali pooblaščene osebe. Obrazec predloži vsak od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki 

je naveden v Obrazcu št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira. Obrazec se v 

sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki 
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OBRAZEC št. 4 

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IN UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV 

 

 

 

Naročniku Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, izjavljamo, da: 

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanaša na 

javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE 

POTI V ŠKOFJI LOKI, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo, 

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo, 

- se strinjamo z vzorcem gradbene pogodbe, 

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju, 

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca, 

- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na 

Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni 

list RS, št. 23/14) in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih 

partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15). 

 

Obvezujemo se, da: 

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v 

zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v skladu z določbami  Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 

72/17 – popr.), ob upoštevanju investicije, ki je predmet javnega naročila, 

- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj, normative 

in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji, 

- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v 

tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in 

oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu 

predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekt in opremo, ki je 

predmet investicije, v Republiki Sloveniji, 

- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, 

- bomo pri delu investicije, ki se nanaša na asfaltne površine upoštevali temeljno okoljsko zahtevo, da se pri 

obnovi vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi ceste ali je iz drugega 

vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane 

s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer 

v količini, ki je potrebna,  

- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na 

varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje, 

- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,  

- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves 

čas izvajanja naročila, 

- bomo za izvedbo del zagotovili delavce, ki so usposobljeni za dela na objektih, ki so predmet javnega 

naročila, 
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- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj 

škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega 

materiala, 

- bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo še posebno 

pozornost namenili varnosti, 

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa 

navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ, 

- bomo varno izvajali začasno ločeno skladiščenje materialov, po zaključku del odstranili z gradbišča ves 

odpadni material in embalažo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, 

- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške ponovno uporabili, 

reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporečen način, skladno s predpisi 

ter o tem dali naročniku dokumentacijo (evidenčni list in tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji, 

- bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih 

navedb, 

- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih 

predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila. 

 

 

 

Izjavljamo, da smo v letu 2019 imeli letni promet – čiste prihodke od prodaje v višini: 
Opomba: ponudnik obvezno vpiše letni promet v letu 2019 – čiste prihodke od prodaje (vpis podatka ni obvezen za 

podizvajalca) 

 

promet v letu 2019 – čisti prihodki od prodaje v EUR  

 

 

 

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

 

 

Izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi: 

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo 

v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča za ves 

čas veljavnosti ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1.  

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig   podpis pooblaščene osebe 

        (ponudnika/podizvajalca/soponudnika) 

        

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana 

s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v 

primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«. 
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ESPD obrazec 

 

 

 

 

navodilo:  
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi predložen.  
 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in 
da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec 
ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben 
predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec se v ponudbi predloži za naslednje gospodarske subjekte:  

- ponudnika 

- vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci) 

- vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe) 

- vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi. 

 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi in izpolni preko aplikacije, ki je dostopna 
na Portalu javnih naročil, spletni naslov: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ 
Ponudnik označi, da je gospodarski subjekt, ki želi uvoziti naročnikov ESPD. Naročnikov ESPD je objavljen skupaj 
z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom. Ponudnik uvozi ESPD obrazec, ki ga je pripravil naročnik in sledi 
navodilom v aplikaciji.  
Pri izpolnitvi in pripravi ESPD bodite pozorni in ESPD izpolnite z vso skrbnostjo, saj predstavlja vašo lastno izjavo, 
ki se uporabi kot predhodni dokaz, da izpolnjujete pogoje za sodelovanje in da za gospodarski subjekt ne 
obstajajo razlogi za izključitev.  
 
Več informacij o ESPD obrazcu:  
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf 
 
ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano – odgovoriti je potrebno na vsa 

vprašanja! 

 
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«. 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan 
ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema 
e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.  
 
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v 
elektronski obliki podpisan xml.  
 

 

 

 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf
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OBRAZEC št. 5 

 

 

 

 

 

 

SOGLASJE PRAVNE OSEBE 

 

 

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / soponudnika / podizvajalca oziroma pooblaščena oseba za 

podpis ponudbe, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE 

POTI V ŠKOFJI LOKI, pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev 

javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano 

pravno osebo:  

 

 

ime pravne osebe   

naslov (sedež) pravne osebe  

matična številka  

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig    podpis pooblaščene osebe 

             

_____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjen Obrazec št. 5 – soglasje pravne osebe. Soglasje 

mora biti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani pooblaščene osebe. Zaradi večjega števila podizvajalcev / 

soponudnikov se soglasje lahko kopira. Soglasje se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz 

katerega izhajajo zahtevani podatki. Soglasje se ne izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike. Obrazec se v sistemu 

e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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Obrazec št. 5 

 

 

 

 

SOGLASJE FIZIČNE OSEBE 

 

 

Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščeni zastopnik (prokurist) ali oseba, ki sem članica 

upravnega vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki imam pooblastila za njegovo zastopanje ali 

odločanje ali nadzor pri ponudniku / soponudniku / podizvajalcu naročniku dovoljujem, da lahko za namene 

javnega razpisa KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, pridobi osebne podatke iz uradnih 

evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske 

evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:  

 

 

ime in priimek   

naslov stalnega / začasnega bivališča 

(ulica, hišna št., poštna št., pošta) 
 

datum in kraj rojstva  

občina rojstva  

država rojstva  

enotna matična številka občana (EMŠO)  

državljanstvo  

moje prejšnje osebno ime se je glasilo  

funkcija pri ponudniku / soponudniku / 

podizvajalcu 
 

 

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________      podpis osebe 

             

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno soglasje, za vsakega od zakonitih zastopnikov 

in pooblaščenih zastopnikov (prokuristov). Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi 

večjega števila oseb se obrazec lahko kopira. Soglasje se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani 

podatki, vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana. Soglasje se izpolni tudi za nosilca dejavnosti – samostojnega podjetnika 

posameznika. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf olbiki. 
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OBRAZEC št. 6 

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA 

 

 

Izjavljamo, da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI 

V ŠKOFJI LOKI, ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila, saj zakoniti zastopniki, poslovodje in 

člani poslovodstva ponudnika / podizvajalca / soponudnika ne opravljajo hkrati funkcije župana Občine Škofja 

Loka, podžupana Občine Škofja Loka ali občinskega svetnika Občine Škofja Loka, prav tako zakoniti zastopniki, 

poslovodje in člani poslovodstva izvajalca niso hkrati družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, 

posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali 

zunajzakonski skupnosti) župana Občine Škofja Loka, podžupana Občine Škofja Loka, ali občinskega svetnika 

Občine Škofja Loka. Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj funkcionarji Občine Škofja Loka – župan, 

podžupani in občinski svetniki, niso v lastništvu ponudnika udeleženi bodisi neposredno ali preko drugih pravnih 

oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu in hkrati niso v lastništvu 

ponudnika bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, 

upravljanju ali kapitalu udeleženi družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre 

oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana 

Občine Škofja Loka, podžupana Občine Škofja Loka, ali občinskega svetnika Občine Škofja Loka. Prav tako ni 

ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Škofja Loka z županom Občine Škofja Loka, 

podžupanom Občine Škofja Loka ali članom občinskega sveta Občine Škofja Loka, ali zgoraj naštetim njihovim 

družinskim članom kot fizično osebo. Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj direktor občinske uprave 

Občine Škofja Loka oziroma njegov zakonec ali sorodnik v ravni vrsti ali sorodnik v stranski vrsti do tretjega 

kolena v lastništvu ponudnika ni udeležen z več kot 20% deležem. Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev 

naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Škofja Loka s pravno osebo, v kateri je bivši župan Občine Škofja 

Loka, bivši podžupan Občine Škofja Loka ali bivši član občinskega sveta Občine Škofja Loka neposredno ali 

preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu, 

pri čemer od prenehanja funkcije prej naštetih funkcionarjev še ni preteklo eno leto.  

 

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

 

Izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi: 

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo 

v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča za ves 

čas veljavnosti ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1.  

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig   podpis pooblaščene osebe 

        (ponudnika/podizvajalca/soponudnika) 

        

_______________________________ 

 

 

 

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana 

s strani pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / soponudnika. Ponudnik obrazec lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-

JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 7 

 

 

 

 

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA 

 

 

 

Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku 
javnega naročanja): 
 

Naziv: 

 

Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 

 

Matična številka: 

 

ID za DDV ali davčna številka: 

 

Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt; vpisati DA - NE): 

 

 
 
Lastniška struktura subjekta: 
 
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki: 
 
Navesti:  

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic, oziroma je udeležena z več 

kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč 

položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe; 

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost 

nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa 

pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

 
Fizična oseba 1: 
 

Ime in priimek: 

 

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in kraj): 

 

Delež lastništva: 

 

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): 
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Fizična oseba 2: 
 

Ime in priimek: 

 

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in kraj): 

 

Delež lastništva: 

 

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): 

 

 
(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam) 
 
 
1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna 

oseba nosilec tihe družbe: 
 

Naziv pravne osebe: 

 

Sedež pravne osebe: 

 

Delež lastništva subjekta: 

 

ID za DDV ali davčna številka: 

 

Pravna oseba je nosilec tihe družbe (vpisati DA - NE): 

 

pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb  

(v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse) 

Ime in priimek: 

 

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in kraj): 

 

Delež lastništva: 

 

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): 

 

 
(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljuj seznam) 
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1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 
so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):  

 
 

Naziv pravne osebe: 

 

Sedež pravne osebe: 

 

ID za DDV ali davčna številka: 

 

Povezana na način: 

 

 
(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljuj seznam) 
 
 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih 
družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so povezane družbe. 

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne 
izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki 
spremembi posredovanih podatkov.  

 
 
 
kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig    podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Obrazec št. 7 je informativne narave. Subjekt (ponudnik / podizvajalec / soponudnik) lahko priloži lastno izjavo o 

lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in 

podpisana s strani pooblaščene osebe. V primeru, da ponudnik / podizvajalec / soponudnik uporabi Obrazec št. 8 ga lahko 

kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 8 

Ponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

SEZNAM REFERENČNIH DEL 

 

 

 
Opomba: 

Ponudnik vpiše dve referenčni deli skladno s Pogojem 14, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, in sicer se 

mora: 

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi 

cevi dimenzije DN 200 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 

ali več znašala vsaj 400 m, 

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi 

cevi dimenzije DN 100 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali 

več znašala vsaj 200 m 

ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela. 

 

Opomba:  

Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj z enim referenčnim delom, če je bil v okviru istega referenčnega dela zgrajeno 

kanalizacijsko in vodovodno omrežje, kot je zgoraj zahtevano. 

 

 

Referenčno delo 1: 
 

Naziv investitorja: 

 

Naslov investitorja: 

 

Naziv projekta: 

 

 

čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije: 
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Referenčno delo 2: 
 

Naziv investitorja: 

 

Naslov investitorja: 

 

Naziv projekta: 

 

 

čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije: 

 

 
 
Izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi: 

Izjavljamo, da smo navedli resnične podatke, ki ustrezajo dejanskemu stanju in da smo z dejanjem 

oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika in smo 

seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča za ves čas veljavnosti ponudbe, ki je 

navedena v Obrazcu št. 1.  

 
 
 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig    podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

navodilo: Ponudnik obrazec št. 8 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je 

podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše referenčno delo, ki v celoti ustreza Pogoju 14 in za kateri prilaga Obrazec št. 9. 

Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 9 

Investitor referenčnega dela: 

naziv:  

naslov:  

 

 
Na prošnjo ponudnika: 
 

naziv:  

naslov:  

 
 

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku KOMUNALNA UREDITEV 

GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI izdajamo naslednje  

 

REFERENČNO POTRDILO 

 

Potrjujemo, da je ponudnik: 

 

naziv ponudnika  

naslov ponudnika  

 

v času: 

 

od – datum začetka del  

do – datum zaključka del  

 (opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del) 

 

izvedel naslednje referenčno delo: 
(opomba: v nadaljevanju vpisati podatke o referenčnem delu) 

 

ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA: 

 

NAZIV PROJEKTA: 

 

 

PODATKI O REFERENČNEM DELU: 

(opomba: vpisati podatke o referenčnem objektu na katerega se referenčno potrdilo nanaša) 

 

LOKACIJA / TRASA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA 

 

 

uporabljene cevi dimenzije – DN 

(opomba: vpisati vse uporabljene dimenzije cevi 
 

skupna dolžina zgrajenih objektov – v m  

dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene 

kanalizacijske cevi dimenzije DN 200 ali več – v m 
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ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe: 

številka pogodbe  

datum pogodbe  

 

izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo: 
opomba: glede na izvršeno delo v ustreznem stolpcu označiti z znakom X ali √ 

 

ponudnik je gradnjo DA NE 

izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe   

 

v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na: 
opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so 

bile na delo ponudnika reklamacije 

 

 

 

 

 

 

ZA IZGRADNJO VODOVODNEGA OMREŽJA: 

 

NAZIV PROJEKTA: 

 

 

PODATKI O REFERENČNEM DELU: 

(opomba: vpisati podatke o referenčnem objektu na katerega se referenčno potrdilo nanaša) 

 

LOKACIJA / TRASA VODOVODNEGA OMREŽJA 

 

 

uporabljene cevi dimenzije – DN 

(opomba: vpisati vse uporabljene dimenzije cevi 
 

skupna dolžina zgrajenih objektov – v m  

dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene 

vodovodne cevi dimenzije DN 100 ali več – v m 
 

 

ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe: 

številka pogodbe  

datum pogodbe  

 

izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo: 
opomba: glede na izvršeno delo v ustreznem stolpcu označiti z znakom X ali √ 

 

ponudnik je gradnjo DA NE 

izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe   
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v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na: 
opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so 

bile na delo ponudnika reklamacije 

 

 

 

 

 

dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni osebi: 

 

ime in priimek  

telefon  

e- naslov:  

 

 

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega 

naročila gradnje.  

 

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________               žig   podpis pooblaščene osebe 

         investitorja referenčnega dela 

        

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Obrazec št. 9 mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela, za katerega 

je ponudnik v zadnjih petih letih šteto od roka za oddajo ponudb izvedel referenčno delo, ki v celoti ustreza Pogoju 14. 

Ponudnik obrazec lahko kopira. Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo s katerim že razpolaga, v primeru, da referenčno  

potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke, ki so pogoj pri posamezni referenci in je podpisano in žigosano s strani investitorja 

referenčnega dela. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 10 

Ponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 
 

 

TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA 

 

 

 

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI: 

 

Izjavljamo, da: 

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je 

ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno 

opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene 

za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bomo lahko 

zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v 

skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu, 

- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne 

oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve 

veljavnih predpisov.  

 

 

 

 

STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI: 

 

Izjavljamo, da: 

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo 

sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika, 

- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, 

ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, 

- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana 

dela, 

- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,  

- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala 

v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe 

del.  

 
ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za 
izvajanje pogodbe imenujemo:  
 

ime in priimek  

funkcija pri ponudniku  

telefon  

e-pošta  
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ZA VODJO GRADNJE IMENUJEMO:  
opomba: vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje za vodjo del v skladu z zakonom, ki ureja področje gradenj, imeti izobrazbo 

gradbene smeri ali smeri za komunalnega inženirja in inženirja vodarstva, s poklicnim nazivom Vm, Vz ali PI, in mora biti pri 

ponudniku (ali pri partnerju v primeru skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s podizvajalcem) v rednem 

delovnem razmerju ali ima s predlagano osebo za vodjo gradnje sklenjeno pogodbo. 

 

ime in priimek  

izobrazba  

število let delovnih izkušenj  

redno zaposlen pri ponudniku                             DA                                  NE 

če ni redno zaposlen pri ponudniku – 

navesti kje je redno zaposlen 
 

vpisan v imenik poklicne zbornice z ID 

številko 
 

poklicni naziv  

telefon  

e-naslov  

 

 

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za vodjo gradnje pri nas v rednem delovnem razmerju (oziroma je 

zaposlena pri partnerju v skupni ponudbi oziroma pri podizvajalcu) oziroma z njim pogodbeno sodelujemo, in 

da bomo v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazovali status 

osebe, predlagane za vodjo gradnje.  

 

Reference vodje gradnje: 
 

Opomba: 

Ponudnik za predlagano osebo za vodjo gradnje vpiše eno referenčno delo iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb 

(ki v celoti ustreza Pogoju 13), ki se nanaša na vodjo del, in sicer se mora: 

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi 

cevi dimenzije DN 200 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene tudi cevi dimenzije DN 200 

ali več znašala vsaj 400 m  

- ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, kjer so bile pri referenčnem delu uporabljene tudi 

cevi dimenzije DN 100 ali več in je skupna dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali 

več znašala vsaj 200 m 

pri katerem je predlagana oseba izvedla dela, katera v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. so 

v smislu določb ZGO – 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodja gradbišča. 

Opomba:  

Ponudnik lahko izpolni referenčni pogoj za osebo predlagano za vodjo gradnje z enim referenčnim delom, če je bil v okviru 

istega referenčnega dela zgrajeno kanalizacijsko omrežje in vodovodno omrežje, kot je zgoraj zahtevano. 

 

Referenčno delo 1 – za kanalizacijsko omrežje: 
 

naziv investitorja referenčnega dela  

naslov investitorja referenčnega dela  

naziv projekta  
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lokacija – trasa kanalizacijskega omrežja  

uporabljene cevi dimenzije - DN                             

skupna dolžina zgrajenih objektov – v m                             

dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile 

uporabljene cevi dimenzije DN 200 ali več 

– v m 

                            

čas izvedbe (opomba: vpisati vsaj mesec in leto 

začetka in mesec in leto zaključka del) 
 

odgovorni vodja vseh del  
(opomba: obkrožiti) 

                           DA                         NE 

 

Referenčno delo 2 – za vodovodno omrežje: 
 

naziv investitorja referenčnega dela  

naslov investitorja referenčnega dela  

naziv projekta  

lokacija – trasa vodovodnega omrežja  

uporabljene cevi dimenzije - DN                             

skupna dolžina zgrajenih objektov – v m                             

dolžina zgrajenih objektov, kjer so bile 

uporabljene cevi dimenzije DN 100 ali več 

– v m 

                            

čas izvedbe (opomba: vpisati vsaj mesec in leto 

začetka in mesec in leto zaključka del) 
 

odgovorni vodja vseh del  
(opomba: obkrožiti) 

                           DA                         NE 

 

 

 

 

ZA VODJO KONTROLE KAKOVOSTI IZVEDBE DEL z naše strani imenujemo:  

 

ime in priimek  

izobrazba  

telefon  

e-naslov  
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ZA ODGOVORNO OSEBO ZA VARSTVO PRI DELU NA GRADBIŠČU z naše strani imenujemo: 

 

ime in priimek  

izobrazba  

telefon  

e-naslov  

 

 

 

 

Podatki o številu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev in pogodbeno zaposlenih delavcev v našem 

podjetju, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI*: 

 

skupine delavcev stopnja izobrazbe 
število 

delavcev 

redno 

zaposleni  

pogodbeni 

sodelavci 

     

     

     

     

     

     

     

     

SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV    

 

* opomba: upoštevati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali soponudnikov v primeru 

skupne ponudbe; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, osebje, tehnično osebje (inženirji, delovodje, tehniki, strojniki, 

vozniki, VK, PK, NK);  

 

Izjavljamo, da smo v obrazcu navedli resnične podatke, ki ustrezajo dejanskemu stanju in da smo 

z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika 

in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča ves čas veljavnosti naše 

ponudbe, ki je naveden v Obrazcu št. 1. 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________               žig   podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in  podpisan s strani pooblaščene osebe, 

ki je podpisnik ponudbe. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 11 

 
 

 

 

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE  

S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE 

 

 

 

IZDAJATELJ MENICE: 

 

naziv   

naslov  

 

 

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem 

postopku KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, ki je bil objavljen 

 

mesto objave številka objave 

na Portalu javnih naročil  

 

za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku OBČINI ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, 1 

(eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo. 

 

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika zgoraj navedenega izdajatelja menice: 

 

ime in priimek funkcija 

  

 

Pooblaščamo Občino Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, da izpolni bianco menico 

  

v višini 20.000,00 EUR 

 

z besedo dvajsettisoč EUR 00/100 

 

da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v 

primeru, ko: 

- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi, 

- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po 

prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe, 

- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne predložitev s strani naročnika zahtevanega 

zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

- izdajatelj menice in te menične izjave v ponudbi predloži neresnične podatke. 
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Menična izjava je nepreklicna, menico Občina Škofja Loka izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na 

prvi poziv. 

 

Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in 

žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te 

menične izjave. 

 

Pooblaščamo Občino Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, da menico domicilira  

 

pri banki  

 

ki vodi naš transakcijski račun 

 

številka SI56  

ali kateremkoli drugem subjektu, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice in te menične 

izjave, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb, in velja do dne, ki je 

določen za veljavnost ponudb, do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb. 

 

Po izteku veljavnosti te menične izjave preneha veljavnost te menične izjave in menice, ne glede na to ali je 

vrnjena izdajatelju menice ali ne. 

 

Priloga: bianco podpisana in žigosana menica 

 

 

 

kraj: ____________________     ime in priimek zakonitega zastopnika 

        izdajatelja menice 

 

datum: ____________________  žig            _____________________________ 

        

podpis zakonitega zastopnika 

           

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem 
obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in obvezno podpisana s strani zakonitega zastopnika 
ponudnika. Menično izjavo z menico v originalu ponudnik pošlje na naslov naročnika do poteka roka za prejem ponudb, 
skladno s točko 1.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
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OBRAZEC št. 12 

Ponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 
 
 
Naročnik: 
OBČINA ŠKOFJA LOKA 
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 
 

 
 

 

PREDRAČUN 

 

 
VREDNOST PONUDBE: 

 

V skladu s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, glede na popis del in 

materiala, ki je naveden v obrazcu predračuna (popisa del) in tehničnih specifikacij, znaša za izvedbo javnega 

naročila KOMUNALNA UREDITEV GRAJSKE POTI V ŠKOFJI LOKI, skupna končna vrednost naše ponudbe:  

 
opomba: ponudnik vrednost prepiše iz Obrazca št. 13 – Specifikacija predračuna (iz skupne rekapitulacije) 

 

 

element vrednost v EUR 

skupna končna vrednost brez DDV  

DDV – 22%  

SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV  

 

 

z besedo: _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________               žig   podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti. Obrazec mora biti predložen v ponudbi, datiran, žigosan in  podpisan s 

strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik naj bo pozoren pri prepisu skupne končne vrednosti ponudbe  

iz Obrazca št. 13 – Specifikacija predračuna. Obrazec se v sistemu e-JN se naloži v razdelek »Predračun« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 13 – Specifikacija predračuna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
navodilo: 
➢ Obrazec predračuna je v Excel-u in je nadaljevanje te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe. 

➢ Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec št. 13 – Specifikacija predračuna v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki in 

dokumentu Excel 

➢ Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati 

na dve decimalni mesti. 

➢ Pri izračunu cen mora ponudnik upoštevati tehnične specifikacije, opis postavk, predvidene količine in enote mere in ostale 

zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji.  

➢ Kjer je v ponudbenem predračunu naveden proizvajalec ali proizvod (kot npr.) ponudnik lahko ponudi enakovreden 

proizvod razpisanemu, ki pa mora izpolnjevati vse tehnične in ostale zahteve ali boljši. 

➢ V elektronski obliki obrazca predračuna (v Excelu) so v pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbe informativno že vnesene 

formule za izračun posameznih postavk predračuna. Za pravilnost izračunov, je, ne glede na informativno vnesene 

formule, odgovoren izključno ponudnik sam. V primeru, da bi bila v matematično določenih formulah s strani naročnika 

napaka, si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k podaji soglasja za popravo računskih napak, skladno z določbami 

sedmega odstavka 89. člena ZJN-3. 

 

 

OBVEZNA PRILOGA PREDRAČUNU SO KALKULATIVNE OSNOVE: 

Režijski cenik za delovno silo 

Režijski cenik za material 

Režijski cenik za opremo, stroje in naprave 

Ponudnik priloži izpolnjene spodaj navedene kalkulativne osnove in priloži svoje režijske cenike 
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REKAPITULACIJA 

1. REKONSTRUKCIJA CESTE

2. METEORNA KANALIZACIJA

3. FEKALNA KANALIZACIJA

4. VODOVOD

5. JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENA DELA

6. JAVNA RAZSVETLJAVA - MONTAŽNA DELA

7. UREDITEV ZIDOV

8. RAZNA DELA

SKUPAJ:
DDV - 22%

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE

V cenah 22% DDV ni upoštevan!

OPOMBE: 

- V popisu so zajeta vsa dela po projektu, niso pa zajeta spremljajoča dela po zahtevah 

  soglasodajalcev (eventualn arheološka izkopavanja,…).

- Vsi izkopi, nasipi, zasipi in transporti zemljin ter nasipov se obračunavajo v raščenem stanju.

1/28



1. REKONSTRUKCIJA CESTE

št.post. opis EM količina cena/EM vrednost (€)

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

01. Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in 

višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov 

ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje 

komunalne infrastrukture. kpl. 1,0

02. Zakoličba ceste v ravninskem terenu. m
1

656,0

03. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 24,0

04. Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. m
1

252,0

05. Rušenje obstoječega asfalta v debelini 5 do 15 cm, 

nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno 

deponijo po izboru izvajalca z vključenimi 

vsemi stroški deponiranja. m
2

3.324,0

06. Odstranitev obstoječih tlakovcev in plošč ter deponiranje ob 

trasi ceste, za kasnejšo uporabo. m
2

61,0

07. Rušenje obstoječih cestnih požiralnikov, nalaganje ruševin 

na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru 

izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja.
kos 20,0

08. Odstranitev prometnih znakov, ogledal, napisnih tabel, 

kompletno z odvozom na začasno deponijo, kompletno z 

zemeljskimi deli in temelji. kos 4,0

09. Prilagoditev pokrovov na novo višino kos 14,0

PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj:

II. ZEMELJSKA DELA

10. Široki strojni izkop v terenu III.-IV. ktg, izkop v globini do 

0,8 m, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz 

na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo 

vseh stroškov deponiranja. m
3

2.659,0

11. Površinski izkop humusa v debelini cca 20 cm, z 

deponiranjem materiala na začasni gradbiščni deponiji. 

Ponovna uporaba humusa za ureditev okoliškega terena in 

zatravitev po zaključenih delih. m
3

52,0

12. Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in strojna 

utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). m
2

3.324,0

ZEMELJSKA DELA skupaj:
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št.post. opis EM količina cena/EM vrednost (€)

III. SPODNJI in ZGORNJI USTROJ

13. Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, 

nasipnega materiala, granulacije 0-100 mm v debelini cca. 

50 cm ter utrjevanje do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa). 

Vgrajevanje v slojih največ do 30 cm. m
3

1.662,0

14. Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega 

drobljenca granulacije 0 - 32 mm v debelini minimalno 30 

cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 MPa). 
m

3
831,0

15. Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu, 

dobava sejanega peska granulacije 0-8 mm

v debelini cca 5 cm, planiranje in utrjevanje - priprava na 

asfaltiranje. m
2

3.324,0

16. Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. 20 cm 

(stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem 

novega asfalt betona v deb. 4,0 cm (zalivanje fug z zalivno 

maso). m
1

252,0

17. Čiščenje in hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega 

z novim. m
1

252,0

18. Dobava in vgrajevanje asfalta:

- nosilni sloj - AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 7 cm m
2

3.058,0

- obrabni sloj - AC 11 surf B 50/70 A3 v deb. 4 cm m
2

3.058,0

- obrabno-nosilni sloj - AC 8 surf B 70/100 A5 v deb. 4 cm 

(hodnik za pešce) m
2

18,0

19. Doplačilo za izdelavo asfaltnih muld m
1

195,0

20. Dobava in polaganje granitnih kock 8x8x8cm po 5 v vrsti 

(mulda širine 0,5m) komplet z betonsko podlago (C 8/10), 

in fugiranjem stikov z epoksi dilatacijsko fugirno maso 

odporno na sol in zmrzal. (položene ravno - širina fuge od 2 

- 2,5 cm) m
2

244,0

21. Dobava in polaganje granitnih kock 8x8x8cm na kaskadnih 

stopnicah na pešpoti komplet z betonsko podlago (C 

12/15), in fugiranjem stikov z epoksi dilatacijsko fugirno 

maso odporno na sol in zmrzal. (položene ravno - širina 

fuge od 2 - 2,5 cm) m
2

60,0

22. Dobava in vgrajevanje dvignjenih granitnih robnikov s 

posnetimi robovi in prerezom 15/25 cm, dolžine 100 cm, ter 

zastičenje z epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na 

sol in zmrzal. Kompletno s pripravo betonske podlage iz 

betona C12/15, 0-16 mm in vsemi pomožnimi deli. Ob 

pločniku na Poljanski cesti. m
1

54,0
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št.post. opis EM količina cena/EM vrednost (€)

23. Dobava in vgrajevanje dvignjenih granitnih robnikov s 

posnetimi robovi in prerezom 15/25 cm, dolžine 100 cm, ter 

zastičenje z epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na 

sol in zmrzal. Kompletno s pripravo betonske podlage iz 

betona C12/15, 0-16 mm in vsemi pomožnimi deli (na 

kaskadnih stopnicah na pešpoti). m
1

50,0

24. Dobava in vgrajevanje granitnih stopnic s posnetimi robovi 

in prerezom 33/15 cm, dolžine 100 cm, ter zastičenje z 

epoksi dilatacijsko fugirno maso odporno na sol in zmrzal. 

Kompletno z leplenjem na pripravljeno in očiščeno novo 

betonsko površino z vsemi pomožnimi deli (na stopnicah na 

pešpoti). m
1

32,0

25. Kompletna izdelava stopnic, komplet s temelji - stopnice na 

pešpoti, v ceni upoštevati naslednja dela:

 - Dobava in vgrajevanje podložnega betona 

   C 12/15 v debelini 10cm pod pasovnimi 

   temelji in pod konstrukcijo stopnic. m
3

1,2

- Dobava in vgrajevanje betona za temelje stopnic C25/30, 

XC2, XF4, PV-I (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016). 

Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670:2010 prereza 

od 0,20-0,30m
3
/m

2
. m

3
3,1

- Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 XD3,

  XF4, PV-III (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016) za 

stopnice. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 

13670:2010 v 2. izvedbeni razred, prereza od 0,12-

0,20m
3
/m

2
. m

3
2,8

- Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje 

  armature B 500B;

   - rebrasta armatura do fi 12mm, kg 590,0

- Dobava in izdelava opaža AB elementov zidu.Vključno z 

vsem ustreznim pritrdilnim in sidrnim materialom ter 

razopaževanjem po končanih delih. m
2

16,1

26. Ureditev in utrditev bankine, širine 50 cm, v naklonu 6%, 

kompletno z dobavo manjkajočega sejanega peska v 

debelini do 10 cm. m
2

186,0

27. Polaganje obstoječih betonskih tlakovcev na uvozih (brez 

dobave) na peščeno podlago, komplet z izdelavo peščene 

podlage, z utrjevanjem in zastičenjem reg s kremenčevim 

peskom. m
2

61,0

SPODNJI in ZGORNJI USTROJ skupaj:

IV. ZAKLJUČNA DELA

28. Popravila fasadnih podstavkov, fasadnih oblog, 

podbetoniranje obstoječih zidov itd. (pri objektih ob cesti) - 

vzpostavitev obstoječega stanja;

- čiščenje in oplesk fasadnega podstavka m
2

124,0

- odstranjevanje poškodovanega ometa fasadnega 

  podstavka, izvedba novega cementnega ometa in 

  opleska kot obstoječi, m
2

64,0
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št.post. opis EM količina cena/EM vrednost (€)

- popravilo kamnitih oblog betonskih zidov, odstranjevanje 

poškodovanih oblog, dobava in polaganje nove kamnite 

obloge m
2

36,0

- razna podbetoniranja zidov in objektov: 

  dobava in vgrajevanje betona C25/30 m
3

7,5

- dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature 

  S 500; armatura vseh profilov kg 975,0

- opaž podbetoniranj, komplet z vsemi podpiranji. m
2

75,0

28. Dobava in zasaditev nove žive meje, kot npr. Liguster 

'Atrovirens' – liguster, višine 60-100 cm, na 30 cm. m
1

17,0

30. Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. 

Upoštevati pokrivanje sejane površine s 15 cm plastjo 

humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. m
2

345,0

ZAKLJUČNA DELA skupaj:

V. PROMETNA UREDITEV

31. Barvanje cestnih označb z belo enokomponentno barvo za 

asfalt:

- 5111 - neprekinjena črta - bela - 12 cm m
1

6,0

- 5122-1 - robna prekinjena črta 3/3/3 - bela - 12 cm m
1

94,0

- 5122-2 - robna prekinjena črta 1/1/1 - bela - 12 cm m
1

10,0

- 5211 - neprekinjena široka prečna črta  bela - 50 cm m
1

3,0

32. Prestavitev demontiranih prometnih znakov, tabel, ogledal, 

komplet s temeljem in drogom. kos 4,0

33. Dobava in postavitev prometnih znakov, komplet z drogom 

in pritrdilnim materialom ter zemeljskimi deli in temelji:

- 9502 - kulturni spomenik 100 x 25 cm kos 2,0

- 11201 - pravokotno ogledalo 80 x 60 cm kos 1,0

PROMETNA UREDITEV skupaj:

VI. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA % 10,0

REKAPITULACIJA

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. SPODNJI in ZGORNJI USTROJ

IV. ZAKLJUČNA DELA

V. PROMETNA UREDITEV

VI. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 

REKONSTRUKCIJA CESTE SKUPAJ:
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2. METEORNA KANALIZACIJA 

št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

I. PRIPRAVLJALNA DELA

01. Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. m
1

650,0

02. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 33,0

03. Eventualna prestavitev vseh obstoječih komunalnih in 

inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi 

gradbenimi in montažnimi deli ter materialom. m
1

50,0

PRIPRAVLJALNA DELA skupaj:

II. ZEMELJSKA DELA

04. Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa 

za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-

IV.ktg., v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala 

in načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina 

dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 

3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na 

kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.  m
3

542,0

05. Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa 

za meteorno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v 

naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu 

varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna izkopa 

po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 3,0m, 

kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in 

odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter 

plačilo vseh stroškov deponiranja.  
m

3
55,0

06. Ročni izkop jarka za meteorno kanalizacijo, izkop v terenu 

III.ktg. ter deponiranje izkopnega materiala ob trasi 

kanalizacije. m
3

75,0

07. Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in strojna 

utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). m
2

585,0

08. Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, 

v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri 

izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim 

izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne 

cevi:

- križanje z obstoječim z obstoječim NN vodom v zaščitni 

cevi PE DN 160 kos 17,0

- križanje z obstoječim z obstoječim plinovodom v zaščitni 

cevi PE DN 160 kos 18,0

- križanje z obstoječim z obstoječim vodovodom v zaščitni 

cevi PE DN 160 kos 21,0
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09. Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s 

potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh 

največ do 30 cm. m
3

121,0

10. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega 

materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. m
3

551,0

ZEMELJSKA DELA skupaj:

III. ODVODNJAVANJE

11. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega 

razreda min. SN 8,kompletno s tesnili in potrebnimi 

fazonskimi kosi, izdelava betonske podlage ter polno 

obbetoniranje s C 16/20 kanalizacijske cevi:

- PVC cev DN 160 mm (priključki požiralnikov) m
1

65,0

12. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, togostnega 

razreda min. SN 8, s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi, 

kompletno z izdelavo peščene posteljice deb.10 cm in 

obsipom cevi s peskom (frakcije 0-22 mm) do 30 cm nad 

temenom cevi:

- PVC cev DN 200 mm m
1

160,0

- PVC cev DN 250 mm m
1

141,0

- PVC cev DN 300 mm m
1

203,0

- PVC cev DN 400 mm m
1

87,0

13. Dobava in vgraditev cevi iz armiranega poliestra (GRP), 

togostnega razreda min. SN 10.000, z vsemi spojkami in 

tesnili, kompletno z izdelavo betonske posteljice deb.10 cm 

in polnim obbetoniranjem cevi do 30 cm nad temenom cevi:

- cev DN 600 mm m
1

59,0

14. Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, 

v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri 

izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim 

izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne 

cevi:

- križanje z obstoječim TK, JR vodom v zaščitni cevi PE DN 

160 kos 20,0

15. Dobava in vgraditev požiralnika iz umetnih snovi notranjega 

premera 50 cm, požiralnik globine 1,5 m, z LTŽ vbočeno 

rešetko 40 x 40 cm (nosilnosti 40 t, D400). Skladno s 

standardom SIST EN 124-2:2015 in montažnim AB vencem 

iz betona C25/30. Kompletno s podložnim betonom C8/10, 

fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten in izdelavo 

priključkov. Kompletna izvedba priključka na  jašek 

meteorne kanalizacije, vključno z vrtanjem jaška, 

fazonskimi kosi, spojkami in tesnili.
kos 20,0
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16. Dobava in vgraditev požiralnika iz umetnih snovi, poliester 

notranjega premera 50 cm, požiralnik globine 1,5 m, z LTŽ 

vbočeno rešetko 40 x 40 cm (nosilnosti 40 t, D400). 

Skladno s standardom SIST EN 124-2:2015 in montažnim 

AB vencem iz betona C25/30. Kompletno s podložnim 

betonom C8/10, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten 

in izdelavo priključkov. Kompletna izvedba priključka 

direktno na  cev meteorne kanalizacije, vključno z vrtanjem 

cevi, fazonskimi kosi, spojkami in tesnili.
kos 7,0

17. Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 

80 cm, globine do 1,5 s težko povoznim LTŽ pokrovom z 

luknjami (nosilnost 40t, D400) premera 60 cm, na 

montažnem AB vencu. Kompletno z izdelavo podložnega 

betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, 

napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten 

in izdelavo priključkov. kos 23,0

18. Dobava in vgraditev umirjevalnega jaška iz cevi iz umetnih 

snovi (poliester) DN 800 mm (notranji premer), globine do 

2,0 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje 

drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava 

in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). 

Zgornji del jaška se zaključi s konusom. kos 2,0

19. Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz betonskih cevi Ø 

100 cm, globine do 2,0 s težko povoznim LTŽ pokrovom z 

luknjami (nosilnost 40t, D400) premera 60 cm, na 

montažnem AB vencu. Kompletno z izdelavo podložnega 

betona C8/10, obbetoniranjem jaška iz betona C16/20, 

napravo mulde, fino obdelavo notranjosti, prebijanjem sten 

in izdelavo priključkov. kos 1,0

20. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, 

kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s 

povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi 

deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:

-koleno pod kotom 45° kos 1,0

-cev DN 200 (notranji premer) v dolžini do 5 m kos 1,0

-čep Ø 200 na koncu cevi kos 1,0

kpl 5,0

21. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev na 

kanalu DN 200-300 mm (notranji premer), kompletno z 

vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno s povrnitvijo v 

obstoječe stanje, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter 

dobavo in montažo potrebnih kosov:

-fazonski odcep DN (200-300)/200 pod kotom 45° kos 1,0

-cev DN 200 (notranji premer) v dolžini do 5 m kos 1,0

-čep Ø 200 na koncu cevi kos 1,0

kpl 5,0

22. Dobava, montaža in obbetoniranje tipske linijske kanalete z 

LTŽ rešetko (nosilnost 40t), širine 20 cm, skupaj z iztokom, 

tipskim požiralnikom in stranskimi zaključki. m
1

25,0
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23. Dobava in montaža protipovratne lopute na cevi DN200 

skupaj z vsemi gradbenimi in montažnimi deli. kos 1,0

24. Izdelava prevezave novega kanala na obstoječ meteorni 

kanal, upoštevati material, fazonske kose ter vsa 

pripravljalna, zaključna in druga dela. kos 4,0

25. Izdelava prevezave obstoječih žlebov na nov meteorni 

kanal, vključno z dobavo in vgradnjo peskolovov, 

upoštevati material, fazonske kose ter vsa pripravljalna, 

zaključna in druga dela. kos 25,0

26. Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila. m
1

650,0

27. Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s 

kamero) in izdelava poročila. m
1

650,0

ODVODNJAVANJE skupaj:

IV. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10,0%

REKAPITULACIJA

I. PRIPRAVLJALNA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. ODVODNJAVANJE

IV. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 

METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ:
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3. FEKALNA KANALIZACIJA

št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

I. PRIPRAVLJALNA DELA

01. Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. m
1

387,0

02. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 20,0

03. Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in 

višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov 

ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje fekalne 

kanalizacije. kpl. 1,0

04. Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih iztokov 

fekalne kanalizacije iz objektov, ki se priključujejo na 

predviden kanal. kpl. 1,0

PRIPRAVLJALNA DELA skupaj:

II. ZEMELJSKA DELA

05. Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa 

za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu III.-IV.ktg., 

v naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in 

načinu varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina 

dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 

3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na 

kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.  
m

3
604,0

06. Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa 

za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu V.ktg., v 

naklonu, ki se prilagodi karakteristikam materiala in načinu 

varovanja izkopa (vključno z razpiranjem), širina dna 

izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 

3,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na 

kamion in odvozom na stalno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.  
m

3
74,0

07. Ročni izkop jarka za kanalizacijo, izkop v terenu III.ktg. ter 

deponiranje izkopnega materiala ob trasi kanalizacije. m
3

62,0

08. Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do 

potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). m
2

383,0

09. Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s 

potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh 

največ do 30 cm. m
3

510,0
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10. Izvedba prečkanj (križanj) kanalizacije z obstoječim vodom, 

v zaščitni cevi, z zavarovanjem obstoječega voda pri 

izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim 

izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem 

zaščitne cevi:

- križanje z obstoječim vodovodom v zaščitni cevi PE 

DN200 kos 20,0

- križanje z obstoječim z obstoječim TK in KKS vodom v 

zaščitni cevi PE DN 160 kos 20,0

- križanje z obstoječim z obstoječim NN vodom v zaščitni 

cevi PE DN 160 kos 20,0

11. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega 

materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. m
3

230,0

III. KANALIZACIJSKA DELA

12. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas PVC, togostnega 

razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in 

tesnili ter z izdelavo peščene posteljice deb.

10 cm in obsipom cevi s peskom do 30 cm nad temenom 

cevi (frakcije 0-22 mm):

- cev DN 200 mm  (notranji premer) m
1

387,0

13. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih 

snovi (poliester) DN 800 mm (notranji premer), globine do 

2,0 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje 

hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, 

AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z 

nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključi s 

konusom. kos 14,0

14. Dobava in vgraditev umirjevalnega jaška iz cevi iz umetnih 

snovi (poliester) DN 800 mm (notranji premer), globine do 

2,0 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje 

hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, 

AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z 

nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključi s 

konusom. kos 2,0

14. Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih 

snovi (poliester) DN 1000 mm (notranji premer), globine od 

2,0 do 2,5 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za 

priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, 

podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ 

pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del 

jaška se zaključi s konusom. kos 1,0

16. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, 

kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno 

s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in 

zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:

- koleno pod kotom 45° kos 1,0

- cev DN 160 (notranji premer) v dolžini 5 - 7 m SN 8, PVC kos 1,0

- čep Ø 160 na koncu cevi kos 1,0

kpl 12,0
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17. Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev, 

kompletno z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli, vključno 

s povrnitvijo v obstoječe stanje, pripravljalnimi in 

zaključnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:

- fazonski odcep DN200/160 pod kotom 45° kos 1,0

- cev DN 160 (notranji premer) v dolžini 5 - 7 m, SN 8 PVC kos 1,0

- čep Ø 160 na koncu cevi kos 1,0

kpl 12,0

18. Izdelava priključka novopredvidene kanalizacije na 

obstoječo, upoštevati material ter vsa pripravljalna, 

zaključna in druga dela. kpl 2,0

19. Izdelava prevezave obstoječe delujoče kanalizacije na 

novopredvideno kanalizacijo - jašek, upoštevati material ter 

vsa pripravljalna, zaključna in druga dela. kpl 2,0

20. Rušenje obstoječe mešane kanalizacije zidane iz betona 

notranje dimenzije 30x50 cm, vključno z jaški, z odvozom 

na stalno deponijo, komplet z vsemi potrebnimi deli. m
1

52,0

21. Rušenje obstoječe mešane kanalizacije iz betonskih cevi 

dimenzije 20 in 30 cm, vključno z betonskimi jaški z 

odvozom na stalno deponijo, komplet z vsemi potrebnimi 

deli. m
1

295,0

KANALIZACIJSKA DELA skupaj:

IV. ZAKLJUČNA DELA

22. Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila. m
1

387,0

23. Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (pregled s 

kamero) in izdelava poročila. m
1

387,0

ZAKLJUČNA DELA skupaj:

V. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10,0%

REKAPITULACIJA

I. PRIPRAVLJALNA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. KANALIZACIJSKA DELA

IV. ZAKLJUČNA DELA

V. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 

FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ:
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4. VODOVOD

št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

01. Priprava in ogranizacija gradbišča z gradbiščno tablo 

vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi ceste. V tej 

postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih 

poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora 

ogledati traso ceste in v to postavko vključiti vsa potrebna 

dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju 

gradbišča. V postavki vključiti tudi zavarovanje okoliških 

objektov pred morebitnimi poškodbami v času gradnje. kpl. 1,0

02. Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in 

višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov 

ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje vodovoda. kpl. 1,0

03. Preverba podatkov (trasna in višinska) obstoječih 

vodovodnih priključkov objektov, ki se priključujejo na 

predviden vodovod. kpl. 1,0

04. Eventualna prestavitev vseh obstoječih komunalnih in 

inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi gradbenimi 

in montažnimi deli ter materialom. m
1

50,0

05. Zakoličba in zavarovanje projektirane osi vodovoda. m
1

473,0

06. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 23,7

07. Zarez - odrez asfalta debeline 5 do 15 cm. m
1

145,0

08. Odstranitev obstoječih tlakovcev in plošč ter deponiranje ob 

trasi vodovoda, za kasnejšo uporabo. m
2

220,0

09. Rušenje obstoječih vodovodnih cestnih kap, nalaganje 

ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po 

izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. kos 4,0

10. Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko 

ugotovljenim stanjem na terenu ura 10,0

PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj:
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št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

II. ZEMELJSKA DELA

11. Strojni izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za 

vodovod v terenu III.- IVktg., v naklonu, ki se prilagodi 

karakteristikam materiala in načinu varovanja izkopa, širina 

dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop v globini do 

2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem izkopnega 

materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo 

(deponijo pridobi izvajalec). m
3

442,0

12. Strojni izkop jarka za vodovod v terenu Vktg., v naklonu, ki 

se prilagodi karakteristikam materiala in načinu varovanja 

izkopa, širina dna izkopa po standardu SIST EN 1610, izkop 

v globini do 2,0 m, kompletno z direktnim nakladanjem 

izkopnega materiala na kamion in odvozom na stalno 

deponijo (deponijo pridobi izvajalec).
m

3
47,0

13. Ročni izkop jarka za vodovod, izkop v terenu III.ktg., z 

odmetom materiala ob trasi gradnje. m
3

40,0

14. Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do 

potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). m
2

388,0

15. Dobava materiala in izdelava peščene posteljice za 

polaganje cevi, debeline 10 cm (okroglozrnata frakcija 

materiala 4-8 mm). m
3

40,0

16. Ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim 

okroglozrnatim materialom (4-8mm) skladno s standardom 

SIST EN 1610, do višine 20cm nad cevjo, z utrjevanjem do 

zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa. m
3

148,0

17. Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločanjem 

kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s 

komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. 

nosilnosti Me2=100 MPa. Upoštevati dovoz z začasne 

deponije.    m
3

318,0

18. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega 

materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. m
3

232,0

19. Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:

zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad vodovodom 

pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim 

izkopom in zasipom, zavarovanjem s cevjo ter utrjevanjem 

cone zasipa med vodovodom in zaščitenim vodom 

(preprečitev posedka). kos 20,0

20. Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:

zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad vodovodom 

pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim 

izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne 

cevi (ocena količine). kos 20,0
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št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

21. Kompletna izdelava vodovodnega jaška (deb. sten 15cm), 

komplet z opaženjem, dobavo in vgrajevanjem armature, 

dobavo in vgrajevanjem betona C25/30, podložnega 

betona, dobavo in vgradnjo nerjaveče lestve v jašku, LTŽ 

pokrov dim 60x60 cm, nosilnosti 40t, z napisom 

"VODOVOD". Na dnu jaška se napravi poglobitev (notranjih 

dimenzij  0,4x0,4x0,4m), skupaj s pohodno rešetko na vrhu. 

Komplet s preboji in vsemi pomožnimi deli ter fino obdelavo 

notranjosti.

- jašek notranjih dimenzij 1,50x2,00x1,85 m kos 1,0

- jašek notranjih dimenzij 2,40x2,90x1,85 m kos 1,0

22. Izdelava sidrnega bloka na vseh horizontalnih in vertikalnih 

lomih ter odcepih za hidrant, sidrni bloki iz betona C20/25, 

komplet z opaženjem in sidranjem. kos 5,0

23. Dodatek na obbetoniranje cestnih kap in postavitev na 

pravo višino - prilagoditev niveleti ceste kos 32,0

24. Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnega priključka 

pod zelenimi površinami, strojni izkop z upoštevano 

pomočjo ročnega izkopa širine dna 40 cm in povprečne 

globine 1.20 m,  izvedba peščenega nasipa za izravnavo 

dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 20 

cm s peščenim materialom granulacije 0-8 mm ter strojno in 

ročno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po 

slojih debeline 20 cm, z nakladanjem in odvozom 

odvečnega materiala na deponijo, humuziranjem in 

zatravitvijo- vzpostavitev prvotnega stanja (vrtovi, zelenice; 

...). m
1

25,0

25.

Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnega priključka 

pod utrjenimi površinami (tlakovci in plošče-odstranitev, 

asfalt-rezanje in rušenje), strojni izkop z upoštevano 

pomočjo ročnega izkopa širine dna 40 cm in povprečne 

globine 1.20 m,  izvedba peščenega nasipa za izravnavo 

dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 20 

cm s peščenim materialom granulacije 0-8 mm ter strojno in 

ročno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po 

slojih debeline 20 cm, z nakladanjem in odvozom 

odvečnega materiala, z dobavo in vgrajevanjem tampona 0-

32 mm, uvaljanjem kot podlago za finalni tlak, vzpostavitev 

prvotnega stanja  (tlakovci in plošče- dobava in montaža 

manjkajočih in obstoječih, asfalt (AC 8 SURF v debelini do 

6 cm -dobava, polaganje in zalivanje stikov) vključno s 

potrebnim materialom in delom. m
1

90,0

ZEMELJSKA DELA skupaj:
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št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

vodovodni material in montažna dela

III. VODOVODNI MATERIAL

26. Dobava in polaganje duktilne cevi dimenzije DN300 

izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so 

cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija 

minimalno 400g/m
2
 ter dodatno zaščitene z  modrim 

epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane 

po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine m
1

10,0

27. Dobava in polaganje duktilne cevi dimenzije DN150 

izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so 

cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija 

minimalno 400g/m
2
 ter dodatno zaščitene z  modrim 

epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane 

po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine m
1

203,0

28. Dobava in polaganje duktilne cevi dimenzije DN100 

izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so 

cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija 

minimalno 400g/m
2
 ter dodatno zaščitene z  modrim 

epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane 

po standardu. Standardni spoj komplet s tesnili. Dolžine m
1

260,0

29. Polietilenska cev PE 100:

Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100,  izdelane po 

SIST ISO 4427, PN 16, vključno s spojnimi elementi iz sive 

litine (enojna zobčasta spojka), z elementi iz temprane litine 

ter z vijačnim in tesnilnim materialom

  d 90 x 8,2 mm m
1

10,0

30. Dobava in polaganje polietilenske zaščitne vodovodne cevi 

za hišne priključke PE 80  PN8 d50 x 3mm. m
1

83,0

31. Dobava in polaganje polietilenske vodovodne cevi za hišne 

priključke PE 100 dimenzije d32 x 3mm, izdelane po SIST 

ISO 4427, PN 16, spajanje z elektrovarilnimi spojkami. m
1

83,0

32. Dobava in montaža obojčnih in prirobničnih fazonskih kosov 

iz nodularne litine PN16 skupaj s prenosom, spuščanjem in 

vsemi pomožnimi deli.

EU-KOS DN100 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo kos 13,0

EU-KOS DN150 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo kos 10,0

EU-KOS DN300 sidrni spoj in neizvlečno tesnilo kos 2,0

F-KOS DN100 kos 2,0

FF-KOS DN80, L=200 kos 2,0

FF-KOS DN100, L=800 kos 4,0

FF-KOS DN150, L=800 kos 1,0

FF-KOS DN300, L=1000 kos 2,0

FFK-KOS 22,5° DN150 kos 1,0

FFK-KOS 45° DN100 kos 4,0

FFK-KOS 45° DN150 kos 1,0

FFR-KOS DN300/150 kos 2,0

FFR-KOS DN150/100 kos 1,0

MMK-KOS 11,25° DN150 kos 2,0

MMK-KOS 11,25° DN100 kos 4,0

MMK-KOS 22,5° DN150 kos 1,0

MMK-KOS 22,5° DN100 kos 1,0

MMK-KOS 45° DN100 kos 1,0

MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN300 kos 1,0

MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN150 kos 1,0

MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOS DN100 kos 3,0

MULTI JOINT SPOJKA DN100 kos 1,0

MULTI JOINT SPOJKA DN150 kos 3,0
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št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

Q-KOS DN150 kos 1,0

T-KOS DN100/80 kos 1,0

T-KOS DN150/80 kos 1,0

T-KOS DN100/100 kos 1,0

T-KOS DN150/150 kos 1,0

T-KOS DN300/100 kos 1,0

TT-KOS DN300/300 kos 1,0

ZOBATA SPOJKA DN90 kos 4,0

33. Nadzemni hidrant DN 80:

Dobava in montaža nadzemnega hidranta lomljive izvedbe 

po EN 14384 oz. EN 1074-6, PN 16, s spojnim in tesnilnim 

materialom, v sestavi:

- hidrantna glava s ščitnikom iz Al-legure; prašni epoksidni 

površinski premaz; z:

- 2 kpl. - stabilna spojka DN 80 TIP C po DIN 14317/1  iz 

aluminija, s pokrovom na verižici,

- stabilna spojka DN 80 TIP B po DIN 14318 iz aluminija, s 

pokrovom na verižici,

- stojna cev iz debelostenskega nerjavečega jekla po EN 

1503-3,

- prožilna cev 1" iz nerjavečega jekla,

- konusni ventil hidranta iz nerjavečega jekla,

- varnostni izpustni ventil 1",

- hidrantni podstavek (N-KOS) iz nerjaveče jeklene litine s 

prirobnico DN 80; PN 10/16 po EN 1092-2;

- vgradna globina: 1.250 mm

Ustreza: NH DN 80/1250 ali enakovredno kos 2,0

34. Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN200 iz 

duktilne litine s protihrupnim gumijastim tesnilom in tečajem 

proti kraji. Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, 

razred nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Kapa 

izdelana po standardu EN 124. Komplet z ustreznim 

betonskim podstavkom in prilagajanjem na končno višino 

terena. kos 2,0

35. Dobava in vgradnja teleskopske cestne kape DN125 iz 

duktilne litine s protihrupnim vložkom in tečajem proti kraji. 

Pokrov prilagodljiv po naklonu minimalno 4°, razred 

nosilnosti D400 zapisan na pokrovu kape. Komplet z 

ustreznim betonskim podstavkom in prilagajanjem na 

končno višino terena. kos 19,0

36. Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za NL 

cev DN/ID 100 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 

32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z 

zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in 

teleskopsko vgradilno garnituro. kos 11,0

37. Dobava in montaža objemnega navrtnega zasuna za NL 

cev DN/ID 150 mm za izdelavo navrtave za cev PE DN/OD 

32 mm. Objemni navrtni zasun mora vključevati sedlo z 

zasunom ter vulkanizirano streme, vrtljivo koleno in 

teleskopsko vgradilno garnituro. kos 8,0

38. Dobava in montaža prirobničnega lovilca nesnage NL DN 

100 mm. kos 1,0

39. Dobava in montaža hidravličnega ventila za redukcijo tlaka 

oznaka E2115 ali enakovredno NL DN 100 mm. kos 1,0
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št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

40. Dobava in montaža avtomatskega izpustno/sesalnega 

zračnika NL DN 100 mm. kos 1,0

41. NL EV zasun:  

Dobava in montaža NL ovalnega zasuna z mehkim 

tesnenjem za zapiranje pretoka vode; prirobnične izvedbe, 

s protiprirobnicami; PN 16; z ročnim kolesom

DN 100 kos 5,0

DN 150 kos 1,0

DN 300 kos 1,0

42. NL EV zasun:  

Dobava in montaža NL ovalnega zasuna z mehkim 

tesnenjem za zapiranje pretoka vode; prirobnične izvedbe, 

s protiprirobnicami; PN 16; z vgradno armaturo v 

sestavi:  

- zaščitna PVC cev DN 150,                                    

- vgradna garnitura

DN 80 kos 2,0

43. Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre 

barve, z natisnjenim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim 

vložkom. m
1

566,0

44. Dobava in montaža spojnega in tesnilnega materiala (vijaki, 

podložke, matice, ploščata in proti izvlečna tesnila, 

zagozde,…) % 5,0

VODOVODNI MATERIAL skupaj:

IV. MONTAŽNA IN ZAKLJUČNA DELA

45. Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in

odstranitev starega cevovoda). kos 5,0

46. Nadzor upravljalca in usklajevanje projekta z dejansko 

ugotovljenim stanjem na terenu ura 10,0

47. Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur rezanje

in odstranitev starega cevovoda). kos 2,0

48. Spiranje in dezinfekcija cevovoda po končani gradnji, z 

odvzemom vzorcev vode, analizami ter strokovnim 

mnenjem; skladno s standardom SIST EN 805:2000 m
1

566,0

49. Tlačni preizkus vodovoda, skladno s standardom SIST EN 

805:2000 in izdajo poročila. m
1

566,0

ZAKLJUČNA DELA skupaj:
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št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

V. RAZNA DELA

50. Polaganje obstoječih betonskih tlakovcev (brez dobave) na 

peščeno podlago, komplet z izdelavo peščene podlage, z 

utrjevanjem in zastičenjem reg s kremenčevim peskom.
m

2
220,0

RAZNA DELA skupaj:

VI. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA % 10,0

REKAPITULACIJA

I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

II. ZEMELJSKA DELA

III. VODOVODNI MATERIAL

IV. MONTAŽNA IN ZAKLJUČNA DELA

V. RAZNA DELA

VI. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 

VODOVOD SKUPAJ:
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5. JAVNA RAZSVETLJAVA 
GRADBENA DELA

št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

I. GRADBENA DELA

01. Zakoličba trase nove kabelske kanalizacije. m
1

440,0

02. Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna 

izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, 

izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD 

EL cevi 1x Ø 75 mm, z obbetoniranjem cevi 10 cm nad 

robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z 

betonom C 12/15,  zasip z izkopanim materialom z 

nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, 

polaganje ozemljila Fe-Zn 25x4 mm po celotni trasi 

čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na 

kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. m
1

340,0

03. Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna 

izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, 

izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD 

EL cevi 3x Ø 75 mm, z obbetoniranjem cevi 10 cm nad 

robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z 

betonom C 12/15,  zasip z izkopanim materialom z 

nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, 

polaganje ozemljila Fe-Zn 25x4 mm po celotni trasi 

čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na 

kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. m
1

50,0

04. Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna 

izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, 

izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje PE-HD 

EL cevi 4x Ø 75 mm, z obbetoniranjem cevi 10 cm nad 

robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z 

betonom C 12/15,  zasip z izkopanim materialom z 

nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, 

polaganje ozemljila Fe-Zn 25x4 mm po celotni trasi 

čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na 

kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. m
1

60,0

05. Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. in izdelava temelja (dxšxv) 

70x40x70 cm z vgradnjo sidrne plošče za montažo 5 m 

kandelabra. kos 10,0

06. Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. za izvedbo prehodnega 

jaška, dobava in vgradnja betonske cevi Ø 60 cm, globine 

100 cm, z zgornjo in spodnjo betonsko ploščo deb. 15 cm z 

odprtino in vgrajenim LTŽ pokrovom 60x60 cm, z 

nosilnostjo 40 t (D400), preboji v betonski cevi in vzidava 

cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. kos 10,0

GRADBENA DELA  skupaj:

II. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10,0%

REKAPITULACIJA

I. GRADBENA DELA

II. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 

JAVNA RAZSVETLJAVA - GRADBENA DELA SKUPAJ:
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6. JAVNA RAZSVETLJAVA 
MONTAŽNA DELA

št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

I. MONTAŽNA DELA IN MATERIAL 

01. Kabel NYY-J 5x10mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo m
1

650,0

02. Kabel NYY-J 4x35mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo m
1

5,0

03. Priklop kabla v kandelaber in prižigališče z izdelavo 

kabelskih končnikov in uvlek kabla do spončne letve kpl 13,0

04. Dekorativna ulična svetilka, svetlobna emisija: 0%, montaža 

navpično na kandelaber, arhitekturni starinski izgled 

svetilke

Tip: LUXIRON USK-04 LX LED20, 20 W, 2750 lm, 3000 K, 

IP66, barvano po RAL lestvici, ali enakovredno kos 10,0

05. Pocinkani železni valjanec Fe-Zn 25x4 mm. m
1

600,0

06. Križna sponka  Fe-Zn na izvodih za ozemljitev kandelabrov, 

zaščitena s protikorozijskim premazom. kos 30,0

07. Okrasni ambientalni kandelaber, ročno kovan, vroče 

cinkanm, barvan po RAL, s spodnjo pritrdilno ploščo za 

montažo na temelj. višine 5 m, opremljen s 5-polno 

priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. 

PVE5/16) in vgrajeno prenapetostno zaščito 8 kV, klasa 

I+II, vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm
2
, z vratci, 

izdelava ozemljitvenega spoja na kandelaber.

Tip: LUXIRON kovani kandelaber UKO-04 ali 

enakovredno kos 10,0

08. Dobava in montaža sidrne plošče za montažo kandelabra kos 10,0

09. Odklop in demontaža obstoječega prižigališča na lesenem 

drogu ter odvoz na deponijo kpl 1,0

10. Odklop in demontaža obstoječega starega kandelabra 

komplet s svetilko in dovodnim kablom ter odvoz na 

deponijo kpl 3,0

11. Priklop obstoječih kablov javne razsvetljave na novo 

prostostoječe prižigališče, komplet z prestavitvijo in 

podaljšanjem kablov na novo lokacijo oddaljeno 2 m kpl 1,0
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12. PRIŽIGALIŠČE PR-JR:

Tipska prosto stoječa omarica iz poliestra, PR-JR s streho, 

z vrati s ključavnico.

(Tip omarice in oprema kot SCHRACK ali enakovredna), 

dim. 750x1065x320, komplet s podstavkom in vgrajeno 

opremo kpl 1,0
- Prenapetostni odvodnik DEHN VENTIL TNS 1+2 kos 1,0
- Kontaktor K3-14A10, 5 kW, 3p, 230 V AC kos 6,0
- Kontaktor K1-07D22, 230 V AC kos 2,0
- Elektronsko svetlobno stikalo, 230V AC , 2-100 Lux, skupaj 

s svetlobnim senzorjem kos 1,0
- Elektronska digitalna stikalna ura Astro, letna, montaža na 

letev kos 1,0
- Trifazni inštalacijski odklopnik B10 A / 3p kos 6,0
- Enofazni inštalacijski odklopnik B6 A /1p kos 2,0
- Bremensko ločilno stikalo, montaža na letev, 63A/3P, 

SCHRACK kos 1,0
- Stikalo CA4 A210-VE21, montaža na letev, 1-0-2 /1P/10A, 

SCHRACK kos 1,0
- Svetilka za v razdelilnik kos 1,0
- Stikalo za svetilko, 10A kos 1,0
- priključni, vezni in drobni material kos 1,0

kpl 1,0

13. Tipska prosto stoječa priključna merilna omarica PS-PMO 

iz poliestra, iz priključnega in merilnega dela, streha, z vrati 

s ključavnico.

(Tip omarice kot SCHRACK ali enakovredna), dim. 

590x1065x320, komplet s podstavkom in vgrajeno opremo: kos 1,0

 - Premontaža števčne merilne opreme in pripadajoče 

opreme iz obstoječe omare v novo priključno merilno omaro 

PMO, izklop dovodnega kabla v TP, krajšanje NN kabla, 

priklop obstoječega NN kabla v novo PMO in izvedba 

kabelskega priključka iz PMO v prižigališče. kpl 1,0

 - tipka za ponovni vklop odklopne naprave, IP 67, INOX, 

notranja pritrditev za Ø22, mikrostikalo, 230V kos 1,0

 - varovalčni ločilnik NV0/3/100A kpl 1,0

 - NN varovalčni vložki 25A kos 3,0

 - sponke, drobni in vezni material kpl

kpl 1,0

14. Drobni nespecificirani material, manipulativni stroški,

stroški transporta, priprava del in sodelovanje z ostalimi 

izvajalci. % 5,0

15. Izdelava meritev in merilnih protokolov inštalacije in 

ozemljitve. kpl 1,0

16. Izdelava meritev in merilnih protokolov vodoravne 

osvetljenosti cestišča. kpl 1,0

17. Vris kabla v kataster komunalnih vodov - geodetski 

posnetek, ki mora ustrezati podlagam koncesionarja JR m
1

440,0

18. Nadzor koncerionarja JR - pred pričetkom del se izvajalec  

in predstavnik koncesionarja dogovorita o  koordinaciji in 

nadzoru del ura 12,0

19. Izdelava projekta izvedenih del (PID) električnih inštalacij kpl 1,0

MONTAŽNA DELA IN MATERIAL skupaj:

II. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10,0%

REKAPITULACIJA

I. MONTAŽNA DELA IN MATERIAL

II. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 

JAVNA RAZSVETLJAVA - MONTAŽNA DELA SKUPAJ:
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7. UREDITEV ZIDOV

Opombe:

- v ceni tesarskih del je vključen ves pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje po končanih delih,

št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

I. ZID 1

Pripravljalna in rušitvena dela
01. Zakoličba zidu, izdelava profilov in prenos na profile. m

1
41,0

02. Rušenje obstoječega zidu, nalaganje ruševin na 

transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru 

izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja (deponijo 

pridobi izvajalec).. m
3

42,7

Zemeljska dela
03. Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves s premerom 

debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem 

na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov 

deponiranja (deponijo pridobi izvajalec).
m

2
66,0

04. Strojni izkop z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za zid v 

terenu III.-IV. ktg, nakladanje materiala na transportno 

sredstvo, odvoz na začasno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. m
3

181,3

05. Dobava in ureditev filtrskega zasipa za zidom, granulacije 

16 - 32 mm,  skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne 

zbitosti, zasip v plasteh največ do 30cm. m
3

42,7

06. Zasip za opornim zidom z materialom od izkopa komplet s 

transportom iz gradbiščne deponije, skupaj s potrebnim 

utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 

30cm. m
3

89,9

07. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega 

materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. m
3

91,4

06. Planiranje dna izkopa v ravnini s točnostjo ± 3cm in 

utrjevanje do potrebne trdnosti. m
2

98,3

09. Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo. m
2

132,0

Tesarska dela
10. Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljne pete 

opornega zidu. m
2

59,4

11. Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB 

opornega zidu, višine do 3,0m. m
2

243,6

12. Dobava, izdelava in montaža letev  3/3 cm v opaž robnega 

venca (posneti robovi na vrhu zidu in na dilatacijah).
m

1
41,0

- v cenah mora biti upoštevana tudi izdelava preizkušancev in končna ocena vgrajenega betona,

- površine betona morajo biti brez razpok, gnezd in vidne armature,

- betoni, katerih površine ostanejo vidne, morajo biti vgrajeni visokokvalitetno; eventuelne korekcije

  in dodatna površinska obdelava zaradi napak pri betoniranju in nezadovoljivi izvedbi opaženja, se

  ne obračuna ločeno,

 - pri izdealavi betona, armiranega betona, armature in elementov iz teh materialov, kvaliteti materialov, 

izdelavi in transportu, vgrajevanju in negi betona ter potrebnih kontrolah, je potrebno upoštevati SIST EN 

206-1, SIST 1026, SIST EN 13670 in ustrezne standarde (Eurocode 2) oz. pravilnike za posamezne 

uporabljene materiale in njihove preiskave,

- v ceni tesarskih del so zajeti vsi lahki premični odri,

- vidne AB konstrukcije morajo imeti obdelane stike opažnih elementov; izvajalec mora v ceni 

  opaža zajeti brušenje in obdelava stikov.
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Opombe:

Betonska dela
12. Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v 

debelini 10 cm pod temeljno peto. m
3

9,8

14. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v temelje. Opombe: 

XC2, vodotesni beton PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 

1026:2016), temelji zidov. m
3

14,7

15. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v stene podpornih in 

opornih zidov. Opombe: XC2, PV-II vodotesni beton (SIST 

EN 206:2013, SIST 1026:2016), stene zidov. m
3

26,9

16. Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, 

premera 10 cm. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. kos 21,0

17. Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature 

B500B;

 - rebrasta armatura do fi 12mm, kg 1.696,0

 - rebrasta armatura nad fi 14mm, kg 719,0

18. Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature 

B500B - armaturne mreže;

 - Q335 kg 1.597,0

19. Zidanje z obdelanim kamnom v kamniti zložbi debeline 20 

cm - zmrzlinsko odporen, ročno zidanje (suhozidna gradnja 

Unesco). Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala, vključno 

s potrebnim vezivom, sidranjem in vsemi pomožnimi deli. 

Videz uskladiti z že izvedenim zidom ob grajski poti. m
2

107,0

19. Sanacija obstoječih stopnic ob zidu, komplet z rušitivjo 

obstoječih topnic in odvozom na deponijo, izkopom, temelji, 

podložnim betonom, betonom za stopnice in armaturo ter 

površinsko obdelavo. kpl. 1,0

21. Dobava in montaža tipske žične pletene ograje, vključno z 

nosilnimi stebrički, pocinkana plastificirana, skupne višine 

vsaj 1,0 m; kompletno s stebrički in pritrjevanjem v zid; 

upoštevati vsa potrebna gradbena dela. m
1

12,0

ZID 1 skupaj:

II. ZID 2

Pripravljalna in rušitvena dela
22. Zakoličba zidu, izdelava profilov in prenos na profile. m

1
53,5

23. Rušenje obstoječega zidu, nalaganje ruševin na 

transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru 

izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. m
3

66,6

24. Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves s premerom 

debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem 

na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov 

deponiranja (deponijo pridobi izvajalec). m
2

146,0

Zemeljska dela
25. Strojni izkop z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za zid v 

terenu III.-IV. ktg, nakladanje materiala na transportno 

sredstvo, odvoz na začasno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.
m

3
539,6

26. Dobava in ureditev filtrskega zasipa za zidom, granulacije 

16 - 32 mm,  skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne 

zbitosti, zasip v plasteh največ do 30cm. m
3

57,7

27. Zasip za opornim zidom z materialom od izkopa komplet s 

transportom iz gradbiščne deponije, skupaj s potrebnim 

utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 

30cm. m
3

301,3
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Opombe:

28. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega 

materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. m
3

238,3

27. Planiranje dna izkopa v ravnini s točnostjo ± 3cm in 

utrjevanje do potrebne trdnosti. m
2

200,1

30. Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo. m
2

235,0

Tesarska dela
31. Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljne pete 

opornega zidu. m
2

147,9

32. Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB 

opornega zidu, višine do 3,5 m. m
2

346,0

33. Dobava, izdelava in montaža letev  3/3 cm v opaž robnega 

venca (posneti robovi na vrhu zidu in na dilatacijah).
m

1
53,5

Betonska dela
33. Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v 

debelini 10 cm pod temeljno peto. m
3

20,0

35. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v temelje. Opombe: 

XC2, vodotesni beton PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 

1026:2016), temelji zidov. m
3

79,2

36. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v stene podpornih in 

opornih zidov. Opombe: XC2, PV-II vodotesni beton (SIST 

EN 206:2013, SIST 1026:2016), stene zidov. m
3

70,6

37. Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, 

premera 10 cm. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. kos 27,0

38. Vgraditev PVC tulca fi 20, dolžine 30 cm za vgradnjo 

moznikov. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. kos 91,0

39. Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature 

B 500B;

 - rebrasta armatura do fi 12mm, kg 3.481,0

 - rebrasta armatura nad fi 14mm, kg 2.105,0

40. Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature 

B500B - armaturne mreže;

 - Q335 kg 2.709,0

41. Zidanje z obdelanim kamnom v kamniti zložbi debeline 20 

cm - zmrzlinsko odporen, ročno zidanje (suhozidna gradnja 

Unesco). Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala, vključno 

s potrebnim vezivom, sidranjem in vsemi pomožnimi deli. 

Videz uskladiti z že izvedenim zidom ob grajski poti. m
2

159,0

42. Zaščita brežine s kokosovo mrežo, vključno s sidranjem in 

pritrjevanjem v podlago. m
2

110,0

ZID 2 skupaj:

III. ZID 3

Pripravljalna in rušitvena dela
43. Zakoličba zidu, izdelava profilov in prenos na profile. m

1
38,6

44. Rušenje obstoječega zidu, nalaganje ruševin na 

transportno sredstvo, odvoz v stalno deponijo po izboru 

izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. m
3

107,4
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Opombe:

45. Čiščenje terena, posek grmičevja in dreves s premerom 

debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem 

na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov 

deponiranja (deponijo pridobi izvajalec).
m

2
85,0

Zemeljska dela
46. Strojni izkop z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za zid v 

terenu III.-IV. ktg, nakladanje materiala na transportno 

sredstvo, odvoz na začasno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.
m

3
833,2

47. Dobava in ureditev filtrskega zasipa za zidom, granulacije 

16 - 32 mm,  skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne 

zbitosti, zasip v plasteh največ do 30cm. m
3

71,6

48. Zasip za opornim zidom z materialom od izkopa komplet s 

transportom iz gradbiščne deponije, skupaj s potrebnim 

utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 

30cm. m
3

481,0

49. Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega 

materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi 

izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. m
3

352,2

48. Planiranje dna izkopa v ravnini s točnostjo ± 3cm in 

utrjevanje do potrebne trdnosti. m
2

245,3

51. Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo m
2

297,0

Tesarska dela
52. Dobava in izdelava dvostranskega opaža temeljne pete 

opornega zidu. m
2

95,0

53. Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB 

opornega zidu, višine do 7,0 m. m
2

475,0

54. Dobava, izdelava in montaža letev  3/3 cm v opaž robnega 

venca (posneti robovi na vrhu zidu in na dilatacijah). m
1

38,6

Betonska dela
55. Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 12/15 v 

debelini 10 cm pod temeljno peto. m
3

24,5

56. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v temelje. Opombe: 

XC2, vodotesni beton PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 

1026:2016), temelji zidov. m
3

62,3

57. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v stene podpornih in 

opornih zidov. Opombe: XC2, PV-II vodotesni beton (SIST 

EN 206:2013, SIST 1026:2016), stene zidov. m
3

124,6

58. Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, 

premera 10 cm. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. kos 35,0

59. Vgraditev PVC tulca fi 20, dolžine 30 cm za vgradnjo 

moznikov. Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala. kos 64,0

60. Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature 

B500B - armaturne palice;

 - rebrasta armatura do fi 12mm, kg 4.557,0

 - rebrasta armatura nad fi 14mm, kg 6.512,0

61. Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature 

B500B - armaturne mreže;

 - Q524 kg 2.932,0
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Opombe:

62. Zidanje z obdelanim kamnom v kamniti zložbi debeline 20 

cm - zmrzlinsko odporen, ročno zidanje (suhozidna gradnja 

Unesco). Upoštevati dobavo in vgradnjo materiala, vključno 

s potrebnim vezivom, sidranjem in vsemi pomožnimi deli. 

Videz uskladiti z že izvedenim zidom ob grajski poti. m
2

179,0

63. Zaščita brežine s kokosovo mrežo, vključno s sidranjem in 

pritrjevanjem v podlago. m
2

85,0

64. Izdelava, dobava in montaža cestne lesene varnostne 

ograje z držalom za pešce, višine cca 110 cm, vključno s 

temelji in vsemi potrebnimi gradbenimi deli.

Ograja je sestavljena iz vertikalnih in horizontalnih lesenih 

lamel pravokotnega profila, ki so ustrezno ojačane z 

jeklenimi profili. Vsi leseni in kovinski deli so ustrezno 

zaščiteni. Ograja mora imeti prometne ateste (certifikat). 

Zaključek ograje je na eni strani zaključen z zaključnim 

elementom dolžine cca 2m, katerega se montira z 

zabijanjem stebrov v zemljino. m
1

34,0

ZID 3 skupaj:

IV. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10,0%

REKAPITULACIJA

I. ZID 1

II. ZID 2

III. ZID 3

IV. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 

UREDITEV ZIDOV SKUPAJ:
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8. RAZNA DELA 

št.post. opis postavke EM količina cena/EM vrednost (€)

01. Izdelava in dostave  varnostnega načrta  (dva izvoda) 

naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v 

skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v 

potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje. kpl 1,0

02. Izdelava elaborata zapore občinskih cest,  vključno s 

pregledom elaborata oziroma sheme cestne zapore in 

izvedba zapore z ustrezno signalizacijo. kpl 1,0

03. Izdelava geodetskega načrta izvedenih del (z vsemi 

potrebnimi geodetskimi podatki za izdelavo PID (geodetski 

posnetek izvedenega stanja, izvedenih komunalnih vodov, 

izmero izvedenih komunalnih vodov in jaškov), predani v 6 

izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan 

v skladu z veljavno zakonodajo. kpl 1,0

04.
Izdelava projekta izvedenih del (PID ) z vsemi geodetskimi 

podatki  - predani v 5 izvodih tiskane oblike in v digitalni 

obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. 

Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki 

so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni 

v ceno in se ne zaračunavajo posebej. Izdelava elaborata 

za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK Gji) 

in oddaja na GURS. kpl 1,0

05. Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko 

ugotovljenim stanjem na terenu. ura 40,0

06. Geomehanski nadzor. ura 40,0

07. Nadzor upravljalca vodovoda in kanalizacije (Loška 

Komunala). ura 25,0

08. Nadzor upravljalca plinovoda (Petrol). ura 25,0

09. Nadzor upravljalca elektro omrežja (Elektro Gorenjska). ura 25,0

10. Nadzor upravljalca TK omrežja (Telekom Slovenije). ura 25,0

RAZNA DELA skupaj:

II. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10,0%

REKAPITULACIJA

I. RAZNA DELA

II. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 

RAZNA DELA SKUPAJ:

28/28


	02 Dokumentacija 1_2_3_4 del Obcina Sk Loka JN ureditev Grajske poti.pdf
	04 Obrazec st 13 Specifikacija predračuna Obcina Sk Loka JN komunalna oprema grajske poti.pdf



