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1. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE 

1.1. Naročnik 
 
Naročniki projekta so Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana JP Vodovod - 
Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana in JP Energetika Ljubljana, d.o.o., 
Verovškova 70, 1000 Ljubljana. 
 

1.2. Oznaka in predmet javnega naročila 
 
Oznaka javnega naročila: JN 09/322212 
 
Predmet javnega razpisa je »Obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 64)«, ki je 
podrobno opredeljen v poglavju 2. 

1.3. Pravna podlaga 
 
Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, 
javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila. 
 
Za oddajo tega naročila se v skladu s 5. točko 1. odstavka 28. člena Zakona o javnem 
naročanju izvede postopek s pogajanji po predhodni objavi. 

1.4. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 
 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naročil 
RS do vključno 29.9.2009. Naročnik bo pojasnila posredoval najpozneje 6 (šest) dni pred 
iztekom roka za oddajo ponudb. 

1.5. Priprava ponudbene dokumentacije 
 
Ponudbena dokumentacija (priloga A) mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce v vrstnem 
redu kot so navedeni: 
 
Številka 
priloge Naziv priloge Navodila za izpolnjevanje obrazcev 

PRILOGA 1 Prijavni obrazec 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  
- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa 

vsak partner v skupni ponudbi.  
- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 2 Izjava 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  
- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa 

vsak partner v skupni ponudbi.  
- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 3 Izjava pravne osebe 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  
- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa 

vsak partner v skupni ponudbi.  
- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 
 

PRILOGA 4 Izjava zakonitega 
zastopnika pravne osebe 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa za 
vsakega zakonitega zastopnika.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa 
za vsakega zakonitega zastopnika vsak partner v skupni 
ponudbi.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 
 

PRILOGA 5 Ponudba - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. Sestavni del 
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»Dodatek A« 
Popisi del 

ponudbe je Dodatek k ponudbi:« Dodatek A«, ki ga ponudnik podpiše 
in žigosa  

- V primeru skupne ponudbe obrazec in »Dodatek A« izpolni le vodilni 
partner. 

- Sestavni del ponudbe so tudi popisi del. Ponudniki morajo v ponudbi 
predložiti pisno izpolnjen in natisnjen obrazec »popis del« in CD z 
izpolnjenimi popisi del v MS Excel formatu.  

- V primeru neskladja med natisnjenimi obrazci in verzijo na CD-ju se 
upošteva pisna verzija. 

- Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v 
vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti 
le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. 
Opisa postavk v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo 
ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk v popisih del 
izločil, kot neprimerno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse 
postavke znotraj popisov. 

- V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil cene posamezne postavke v 
popisu bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0. 

PRILOGA 6 
- BON obrazec, 
- potrdilo o plačilni 
sposobnosti za vsak 
TRR 

- Ponudnik priloži zahtevan BON obrazec in potrdila o plačilni 
sposobnosti za vsak TRR. 

- V primeru skupne ponudbe, predloži BON obrazec in potrdilo o 
plačilni sposobnosti vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. 

PRILOGA 7 Tehnična zmogljivost  Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. 

PRILOGA 8 
PRILOGA 9 
PRILOGA 10 

Referenčna tabela in 
potrdila 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. 
- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.  
- Za to tabelo ponudnik priloži zahtevana potrdila. 

PRILOGA 11 Seznam kadrov, ki bodo 
dela vodili 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. 
- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.  
- Za to tabelo ponudnik priloži zahtevana dokazila. 

PRILOGA 12 Kopija zavarovalne 
police 

- Kopijo zavarovalne police priloži ponudnik sam.  
- V primeru skupne ponudbe, predloži zavarovalno polico vsak 

izmed partnerjev v skupni ponudbi. 

PRILOGA 13 Časovni in finančni 
načrt izvedbe 

Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa in mu priloži 
izrisan časovni načrt  

PRILOGA 14 
Izjava o rešitvi 
odlaganja odvečnega 
materiala na deponijo 

Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. 

PRILOGA 15 Izjava o zdravstveni 
ustreznosti 

Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa, ter priloži 
zahtevana potrdila. 

PRILOGA 16 Podizvajalci Ponudnik izpolni vse obrazce, ki so zahtevani in priloži sporazume 
o medsebojnem sodelovanju. 

PRILOGA 17 Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov 
(skupna ponudba). V takem primeru bo naročnik zahteval, da 
skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni 
izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora 
natančno opredeliti odgovornost posameznih gospodarskih 
subjektov za izvedbo naročila (kdo so partnerji, kdo je vodilni, 
ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak 
prevzema). Ne glede na to, bodo gospodarski subjekti odgovarjali 
naročniku neomejeno solidarno. 

PRILOGA 18 Bančna garancija za 
resnost ponudbe V višini 20.000,00 EUR.  

 
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine 
zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane 
priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane. 
 

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. 
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom 
in datumom popravka. 
 

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov 
oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. 
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Ponudnik mora zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Na ovojnici mora biti zapisano 
»NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 09/322212 - Obnova Kajakaške ceste , 3. odsek (P 32 - P 
64)«. Ponudnik lahko na ovojnico prilepi obrazec »OZNAČBA PONUDBE« (priloga H). 
 

Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve. 

1.6. Rok veljavnosti ponudbe 
 
Ponudba mora biti veljavna do vključno 120 dni od odpiranja ponudb. 

1.7. Jezik, valuta 
 
Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih. 

1.8. Stroški 
 
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ne 
odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi nesklenitve pogodbe. 

1.9. Variantne ponudbe 
 
Variantne ponudbe niso dovoljene. 

1.10. Samo ena ponudba od vsakega ponudnika 
 
Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec 
pa lahko nastopa v več ponudbah. 

1.11. Skupna ponudba 
 
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem 
primeru bo naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o 
skupni izvedbi naročila. V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo 
za izvedbo celotnega naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je 
vodilni partner, ki jih zastopa ter kateri posel vsak izmed partnerjev prevzema. 
 

1.12. Podizvajalci 
 
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika nastopajo tudi drugi 
gospodarski subjekti (podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za 
izvedbo naročila. 
 
Ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci, bo moral zanje predložiti naslednjo dokumentacijo: 
- navedbo, v kolikšnem deležu bodo dela izvajali podizvajalci, 
- podatke o podizvajalcih, 
- podpisane sporazume o medsebojnem sodelovanju z navedbo, katera dela bodo 

opravljali podizvajalci, 
- izjavo o izpolnjevanju pogojev.  
 
Priloge za izpolnjevanje pogojev za podizvajalce so priložene v ponudbeni dokumentaciji 
(priloga 16). 
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1.13. Predložitev ponudb, mesto in čas odpiranja ponudb 
 
Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 8.10.2009 do 9.00 ure na 
naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 
1000 Ljubljana. 
 
Nepravočasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po končanem postopku 
odpiranja ponudb. 
 
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče 
prispeti pred pretekom roka za oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta 
vrnjena ponudniku. 
 
Javno odpiranje ponudb bo 8.10.2009 ob 10.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.  
 
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna 
pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so 
registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati 
dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. 

1.14. Pregled in presoja ponudb 
 
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni 
dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva 
pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz 
razpisne dokumentacije. V primeru formalne nepopolnosti ponudbe bo naročnik postopal v 
skladu z 78. členom ZJN-2. 
 
Naročnik bo v soglasju s ponudnikom odpravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu 
ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb.  

1.15. Podpis pogodbe 
 
Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Ponudnik je dolžan pogodbo 
podpisati najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis, sicer se šteje, da od 
sklenitve pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke 
 

1.16. Prekinitev postopka oddaje javnega naročila 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da postopek javnega naročila kadarkoli prekine, razveljavi ali 
zaključi brez oddaje naročila ter zavrne vse ponudbe, o čemer mora pisno obvestiti vse 
ponudnike in navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe. 
 

1.17. Način vložitve revizijskega zahtevka 
 
V skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja – UPB5 (Ur. list RS, št. 94/2007) 
se lahko vloži revizijski zahtevek. 
 
Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico. Zahtevek mora biti 
obrazložen skladno s pravili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja. Ob vložitvi 
zahtevka je potrebno plačati takso na transakcijski račun številka: 01100-1000358802 
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ministrstva, pristojnega za finance, ki je odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 
Ljubljana. 
 
Vlagatelji zahtevka izven Republike Slovenije uporabijo SWIFT KODO: BS LJ SI 2X 
in IBAN: SI56011001000358802. 
 
Pri plačilu takse se uporabi sklic: 11 16110-7111290-(številka objave). 
 
Potrdilo o vplačilu takse je potrebno priložiti k zahtevku za revizijo. 
 
Višina takse znaša: 
5.000,00 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za 
gradnje. 
 
 
2. OPIS PREMETA JAVNEGA NAROČILA 
 
Predmet javnega naročila je »Obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 64)«. 

2.1. Obseg ponudbenih Del 
 
- Obnova ceste in gradnja hodnika za pešce 
- Gradnja fekalne kanalizacije 
- Gradnja meteorne kanalizacije 
- Zamenjava vodovodnega omrežja 
- Izvedba plinovoda (Novogradnja srednjetlačnega plinovodnega omrežja (1 bar) po delu 

Kajakaške ceste obsega izvedo glavnega plinovoda iz polietilenskih cevi PE 225 v dolžini 
cca 900 m in izvedbo cca  20 priključnih plinovodov iz polietilenskih cevi dimenzij PE32) 

- Izvedba javne razsvetljave 
 
Skrajni rok za dokončanje del je 9 mesecev po uvedbi v delo.  
 
Popisi del so v elektronski obliki in so objavljeni skupaj z razpisno dokumentacijo na Portalu 
JN. 
 
Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija, skupaj z revizijskimi poročili 
projektne dokumentacije in je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, 
Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 
Ljubljana, soba 202 (Tina Mesarič) 
 
Ogled je možen vsak delovni dan v času razpisa od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi 
na telefonski številki 306 46 65. 
 
 
3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU 

DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje. 
 
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev 
listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem 
pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku 
naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik 
listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. 
dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno 
zavrnil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji. 
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Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina 
za določeno obdobje oz. listina določene starosti. 
 

3.1. Splošni pogoji 
 
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti 
zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih 
dejanj, določenih v prvem in drugem 
odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne 
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev). 
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo 
ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje. 

DOKAZILI: 
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in 

materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 
3) in 

- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana 
pod kazensko in materialno odgovornostjo s 
pooblastilom (priloga 4). 

2. Ponudnik mora biti registriran za 
dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v 
primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 
vsak izmed partnerjev). 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in 

materialno odgovornostjo (priloga 2). 

 

3.2. Ekonomsko  - finančni pogoji 
 
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle 
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja (v primeru 
skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak 
izmed partnerjev). 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in 

materialno odgovornostjo (priloga 2). 

2. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne 
poravnave, stečaja ali likvidacije, v položaju, 
ko z njegovimi posli iz drugih razlogov 
upravlja sodišče, ko je opustil poslovno 
dejavnost ali v katerem koli podobnem 
položaju. 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in 

materialno odgovornostjo (priloga 2). 

3. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih 
šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih 
obveznosti. 
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga 
priložiti k ponudbi. Obrazec BON je lahko original 
ali fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni. 
Potrdilo o plačilni sposobnosti za vsak TRR mora biti 
predloženo v originalu. 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati 
vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. 

DOKAZILO (priloga 6): 
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON- 

1/P; 
- za samostojne podjetnike BON 1/SP. 
- potrdilo o plačilni sposobnosti za vsak TRR  

 

3.3. Tehnični, referenčni in kadrovski pogoji 
 
1. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne 
tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in 
opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega 
naročila v predvidenem roku, skladno z 
zahtevami iz razpisne dokumentacije 
(tehnični del), pravili stroke ter določili 
predpisov in standardov s področja predmeta 
naročila (v primeru skupne ponudbe morajo 
partnerji pogoj izpolniti skupno). 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in 

materialno odgovornostjo (priloga  7) 
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2. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v 
zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe 
kvalitetno in pravočasno izvedel dela za 
državno cestno infrastrukturo oziroma 
avtocesto oziroma lokalno ali mestno cesto v 
vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR 
Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj tri 
različne reference za izvedena dela, ki jih 
mora potrditi naročnik oz. investitor. 

DOKAZILO: 
- Referenčna tabela (priloga  8) in 
- Potrditev reference (priloga 8/1) 

3. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v 
zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe 
izvedel montažna dela  javnega vodovoda v 
skupni dolžini 1000 m iz nodularne litine 
premera DN 100.  
Naročnik bo priznaval le reference, katerih 
predmet je obnova javnega vodovoda 
premera DN 100 ali več.  
Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj tri 
različne reference za obnovo, ki jih mora 
potrditi naročnik oz. investitor. 

DOKAZILO: 
- Referenčna tabela (priloga  9) in 
- Potrditev reference (priloga 9/1) 

4. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v 
zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe 
izvedel strojno inštalacijska dela pri gradnji 
glavnih plinovodov iz PE cevi v dolžini 500 m. 
 

DOKAZILO: 
- Referenčna tabela (priloga  10) in 
- Potrditev reference (priloga 10/1) 

5. Kadrovske zmogljivosti 
Ponudnik mora zagotoviti: 
- odgovornega vodjo del in  
- odgovornega vodjo gradbišča, ki 

izpolnjujeta pogoje v skladu z Zakonom o 
graditvi objektov – 1B. 

Odgovorni vodja del in vodja gradbišča morata 
vsak zase predložiti najmanj dve referenci za 
vodenje gradnje v vrednosti ne manjše od 
1.000.000,00 EUR ali vsaj tri, kjer vrednost 
gradnje ni bila manjša od 750.000,00 EUR in ki 
so bile zaključeno v zadnjih petih letih pred 
oddajo ponudbe.  
 
Ponudnik mora zagotoviti še odgovorne 
vodje posameznih del pri: 
- gradnji cest (državno cestno infrastrukturo 

oziroma avtocesto oziroma lokalno ali 
mestno cesto z PLDP > 10000 vozil, 

- gradnji komunalne infrastrukture; 
Odgovorni vodje  posameznih del morajo 
predložiti najmanj eno referenco v vrednosti 
najmanj 500.000,00 EUR za navedeno področje  
posameznih del, zaključenih v zadnjih petih letih . 
Predložiti morajo dokazila v skladu z ZGO-1B. 

DOKAZILO: 
- Kadre se vpiše v prilogo 11, kateri ponudnik priloži 

dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje 
pogojev iz ZGO-1B 

- vsak izmed zahtevanih kadrov mora priložiti: 
- potrdilo o izobrazbi 
- potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni 

zbornici (kjer je to potrebno po ZGO-1B) 
- pisne in potrjene reference iz 

 zahtevanega področja v zadnjih petih letih 

6. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za 
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in 
tretjim osebam - 33. člen ZGO-1B (v primeru 
skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak 
izmed partnerjev). 

DOKAZILO: 
- Fotokopija ustrezne zavarovalne police (ponudnik 

predloži osnovno zavarovalno polico in dodatek iz 
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 33. 
člena ZGO-1B  kot prilogo 12). 
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7. Časovni in finančni načrt izvedbe,  
Ponudnik bo vsa razpisana dela za 
predmetno javno naročilo izvedel v roku 9 
mesecev od uvedbe v delo. 

DOKAZILO: 
- Ponudnik izpolni in podpiše časovni in 

finančni  načrt  (priloga 13), kateremu priloži 
izrisan časovni načrt (gantogram) 

8. Ponudnik  bo moral  v primeru pridobitve 
posla na lastne stroške zagotoviti zemljišče 
za odlagališče oziroma začasno deponijo 
materiala za gradnjo, zemljišče za svojo 
organizacijo gradbišča, zemljišče za svojo 
upravno-tehnično bazo in zemljišče za 
dovozne poti in dostope do gradbišča in do 
obratov, ki jih bo začasno uporabljal med 
gradnjo, kadar postavitev omejenih delov ni 
mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega 
zemljišča za gradnjo.    

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in 

materialno odgovornostjo (priloga 14) 

9. Zdravstvena ustreznost 
Ponudnik mora izpolniti priložen obrazec 
»Izjava o zdravstveni ustreznosti« v skladu s 
Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah za 
osebe pri delu v proizvodnji in prometu z 
živili, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS 
št. 82/03) in poskrbeti za soglasje oseb k 
obveznosti prijavljanja bolezni. 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in 

materialno odgovornostjo (priloga 15) 

3.4. Finančna zavarovanja 
 
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti 
bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja. Bančne garancije oz. kavcijska 
zavarovanja, morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih 
iz razpisne dokumentacije.  
 
Uporabljena valuta je EUR. Bančne garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih 
vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih 
garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, 
krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali 
spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. 

3.4.1. Bančna garancija za resnost ponudbe 
 
Bančno garancijo za resnost ponudbe (priloga I/1) so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. 
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno garancijo. 
Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 20.000,00 EUR, z 
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši 
rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo. Bančna 
garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb 
Bančno garancijo za resnost ponudbe bo naročnik unovčil, če ponudnik: 
- Po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne, v času njene veljavnosti 
- Zavrne sklenitev pogodbe. 
 
Bančne garancije za resnost ponudbe se bodo ponudnikom vrnile po podpisu pogodbe z 
izbranim izvajalcem. 
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3.4.2. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku petnajst (15) dni od sklenitve pogodbe, kot 
pogoj za veljavnost te pogodbe, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri 
zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz 
razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti, ki 
ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v 
dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, opredeljenem v tej pogodbi. 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdelana na obrazcu, 
predvidenem v razpisni dokumentaciji. 

Obrazec garancije za dobro izvedbo in jo mora izdati: 

 (a) banka v Republiki Sloveniji,  

(b) tuja banka preko korespondenčne banke, 

(c) zavarovalna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini. 

Izvajalec, ki bo Naročniku v odobritev predlagal garancijo tuje banke, mora hkrati s 
predlogom Naročniku za odobritev banke predložiti tudi fotokopijo bonitetne informacije 
Banke Slovenije o boniteti tuje banke. 

Poleg banke iz predhodnega odstavka, bo Naročnik na predlog Izvajalca potrdil tudi 
predložitev garancije na način (a), (b) ali (c).   

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev je garant garancije za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vodilni partner v skupini izvajalcev. 

Spremeni se besedilo tretjega odstavka podčlena 4.2, tako, da se glasi:   

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna 
in izterljiva še šestdeset (60) dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro 
izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do 28. dne pred iztekom roka izvajalec še ni 
upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za dobro 
izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka. 

3.4.3. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku 
 
Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (priloga I/3), v višini 5 % (pet 
odstotkov)  vseh del po pogodbi, bo izvajalec izročil naročniku v skladu s podčlenom 11.3. 
Posebnih pogojev: 
 
FINANČNA ZAVAROVANJA (VO-KA IN ENERGETIKA) 
 
Ponudnik mora predložiti original bančno garancijo: 
- za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z 

DDV, z rokom veljavnosti 120 koledarskih dni po zaključenih delih. Ponudnik garancijo 
predloži najkasneje v desetih koledarskih dneh po podpisu pogodbe s JP Vodovod-
Kanalizacija, d.o.o. in JP ENERGETIKA d.o.o.; 

-    za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti vključno z DDV 
z rokom veljavnosti pet let od dneva uspešno opravljenega tehničnega  pregleda objekta; 

- kot zavarovanje v garancijski dobi sprejemamo za celotno obdobje bančno garancijo za 
odpravo napak v garancijskem roku, katera mora veljati še 30 koledarskih dni po poteku 
garancijskega roka. 
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4. MERILO 
 
Merilo za izbiro je najnižja skupna ponudbena cena.  
 
Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje. 
 
4.1. IZPOLNITEV OBRAZCA PREDRAČUNA 
 
ENERGETIKA 
»Cena za enoto priključnega plinovoda tip I naj upošteva: 
- vsa potrebna strojno inštalacijska dela od glavnega plinovoda do zaključka priključnega 

plinovoda z glavno plinsko pipo na zunanji steni stavbe, 
- na območju cestišča, kjer poteka glavni plinovod: vsa potrebna gradbena dela kot pri 

glavnih plinovodih z izjemo odstranitve površinske ureditve in vzpostavitve le-teh v 
prvotno stanje, kar se obračuna pri glavnem plinovodu, 

- na območju zemljišč bodočih uporabnikov: izdelava posteljice, obsipa cevi in dobava ter 
polaganje PVC opozorilnega traku. Ostala potrebna gradbena dela bo izvedel bodoči 
uporabnik v lastni režiji, 

- možnost spreminjanja trase priključnih plinovodov in načina zaključka priključnega 
plinovoda glede na projektno rešitev, 

- cena mora ostati nespremenjena za morebitna več ali manj dela glede na skupno število 
priključnih plinovodov po projektni oz. ponudbeni dokumentaciji. 

Cena za enoto priključnega plinovoda tip I lahko znaša največ 400,00 EUR.« 
 
 
VO-KA 
Cena razpisanih del je fiksna fco. lokacija izvedbe. Ponudnik izdela vrednostni del ponudbe 
na osnovi popisa del po predračunu z upoštevanjem vseh dodatnih pogojev (tehničnih in 
splošnih) ter podanih fiksnih stroškov, ki morajo biti vključeni v ponudbeni ceni. Cene po 
enotah naj vsebujejo vse stroške, vključno s stroški zagotavljanja in kontrole kvalitete 
izvedenih del, vzpostavitve prostora ter pomožnih dostopov med časom gradnje v prvotno 
stanje, zapore cest in stroškov zagotavljanja varstva pri delu. 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vgradnjo materialov, ki so kompatibilni z že 
vgrajenimi materiali v omrežju upravljanja naročnika. 
Naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu "fiksnih cen na enoto". 
Ponudnik mora v svoji ponudbi (ki jo oddaja po sistemu "fiksnih cen na enoto") upoštevati 
vsa dela in potrebno opremo za uspešno izvedbo del, tehnični pregled in pridobitev 
uporabnega dovoljenja. 
 

5. PRILOGE RAZPISNE DOKUMETNACIJE 
 
- Ponudbena dokumentacije (priloga A) 
- Vzorec pogodbe (priloga B) 
- Splošni pogoji pogodbe (priloga C) 
- Posebni pogoji pogodbe (priloga D) 
- Vzorec pogodbe JP Energetika (priloga E) 
- Vzorec pogodbe JP VO-KA (priloga F) 
- Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki (priloga G) 
- Označba ponudbe (priloga H) 
- Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (priloga I/1) 
- Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga I/2) 
- Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga I/3) 
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PRILOGA 1 
 
 

PRIJAVNI OBRAZEC 
 
 
 
1. Ponudnik:  
 
 
 
se prijavljam na vaš razpis za »Obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 64)«, 
objavljen na Portalu javnih naročil RS, št. …………… z dne …………...  
 
2. Imena vodilnih v podjetju:  
 
 
 
 
 
 
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo: 
 
 
 
 
 
4. Transakcijski račun:  
 
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):  
 
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:  
 
7. Matična številka ponudnika:  
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
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PRILOGA 2 
 

 
 
 

PONUDNIK: 

 
 

IZJAVA 
 
V zvezi z javnim naročilom »Obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 64)«, izjavljamo 
pod materialno in kazensko odgovornostjo: 
 
- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo; 
 
- da v celoti sprejemamo pogoje iz predloženega vzorca pogodba; 
 
- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem 

položaju; 
 
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; 
 
- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja; 
 
- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne 

dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s 
prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; 

 
- da za ta posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot 

partner v skupnem poslu – zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, 
ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v 
katerih nastopa – take ponudbe bodo označene kot nepravilne; 

 
- da ne obstaja noben izmed izključevalnih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, 

navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo; 
 
- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
 
 
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava 
se fotokopira). 
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PRILOGA 3 
 
 

IZJAVA PRAVNE OSEBE 
 
 
V zvezi z javnim naročilom »Obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 64)«, ki je bilo 
objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. ………………….. z dne …………………, 
izjavljamo, da izpolnjujemo vse zahteve iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2. 
 
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo. 
 
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru 
utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem 
organu. 
 
 
Polno ime podjetja:  
  
Sedež podjetja:  
  
Občina sedeža podjetja:  
  
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):  
  
Matična številka podjetja:  
 
 
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi 
potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). 
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava 
se fotokopira). 
 
 
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN  09/322212    15/103 
Razpisna dokumentacija 



PRILOGA 4 
 

 PONUDNIK: 
 

 
 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE 
 
V zvezi z javnim naročilom »Obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 64)«, ki je bilo 
objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. …………………….. z dne …………………, 
izjavljamo, da izpolnjujemo vse zahteve iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2. 
 
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo. 
 
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru 
utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem 
organu. 
 
Ime in priimek:  
  
EMŠO (obvezen podatek):  
  
Datum rojstva:  
  
Kraj rojstva:  
  
Občina rojstva:  
  
Država rojstva:  
  
Naslov stalnega/začasnega prebivališča: 
ulica in hišna številka:  
  
številka pošte in pošta:  
  
Državljanstvo:  
  
Moj prejšnji priimek se je glasil:  
 
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi 
potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega 
posebej (izjava se fotokopira). 
 
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava 
se fotokopira). 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN  09/322212    16/103 
Razpisna dokumentacija 



PRILOGA 5 
 
 
 
 

PONUDBA 
 
 
 
PONUDNIK:  
 
ki ga zastopa direktor  
  
dajem ponudbo za izvedbo javnega naročila »Obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 
64)« 
 
 

I. Ponudbena cena brez DDV (MOL)  
 EUR

II. Ponudbena cena brez DDV (VO-KA)  
 EUR

III. Ponudbena cena brez DDV (Energetika)  
 EUR

IV. Ponudbena cena skupaj brez DDV (I.+II.+III.)  
 EUR

V. DDV  %  
 EUR

Skupna ponudbena cena z DDV (IV.+V.) 
 
 EUR

 
 
Ponudba velja 120 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb. 
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA:   - Priloga  5/1 
                    -  Priloga 5/2 
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PRILOGA 5/1 
 

Dodatek »A« 
 

Dodatek k Ponudbi 
 
 
Postavka   Pod-člen  Podatki 
 
Ime in naslov naročnika       1.1.2.2&1.3  MESTNA OBINA LJUBLJANA 
       Ljubljana, Mestni trg 1, 
       ki jo zastopa župan Zoran Janković 
       matična številka: 5874025 
       identifikacijska štev. za DDV: SI67593321 
 
Ime in naslov izvajalca  1.1.2.2&1.3  _________________________________ 
 
 
Ime in naslov inženirja  1.1.2.2&1.3  _________________________________ 
 
 
Pravica dostopa do gradbišča 2.1              po uvedbi v delo  
 
Višina garancije za  
Dobro izvedbo   4.2   10 odstotkov od Pogodbene cene 
       (za garancijo banke) 
 
Minimalni znesek za  
zavarovanje tretje osebe 18.3   1 milijon EUR na dogodek, z neomejenim 
       številom dogodkov 
 
Rok za izdajo obvestila 
o pričetku del 8.1   15 dni po podpisu pogodbe 
 
 
Rok za izvršitev del  8.2   12 mesecev po prejemu obvestila inženirja, da  

lahko prične z deli 
 
Višina vnaprej dogovorjene  
škode zaradi zakasnitve 8.7   0,1 odstotek /dan 
 
Omejena višina vnaprej  
dogovorjene škode zaradi 
zakasnitve   8.7   5 odstotkov od končne vrednosti 

Pogodbenih del z DDV 
 
 
Omejena višina premije  10.2   0 EUR 
 
 
Rok za reklamacijo napak 11.1   2 leti 
 
 
Odstotek uskladitve provizij 13.5   max. 5 odstotkov 
 
 
višina     14.3   10 odstotkov od vsake situacije 
zadržanega zneska 
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Garancije   11.3 
 
• Za konstrukcije (kot so premostitveni objekti, oporni in podporni 

zidovi, kamnite zložbe, prepusti, betonske varovalne ograje…), 
vodotesnost objektov in hidroizolacije…………………………………………………10 let 

 
• Prometna signalizacija 

- Označbe na vozišču 
- debeloslojne talne označbe ……………………………………………….2 leti 
- tankoslojne talne označbe …………………………………………………1 leto  

                                                 (od drugega nanosa) 
 

- Vertikalna signalizacija 
- prometni znaki in smerniki 

- postavitev znakov in smernikov………………………………… .5 let 
- s folijo I. klase (IG)…………………………………………………7 let 
- s folijo II. klase (HI)………………………………………………..10 let 

- portali 
- postavitev portalov…………………………………………………5 let 
- konstrukcija portalov in tabel…………………………………….10 let 

- Varnostno – odbojna ograja, protihrupna ograja  
- Postavitev…………………………………………………………..5 let 
- Kvaliteta ograje……………………………………………………10 let 
-  

• Za vsa ostala razpisana dela…………………………………………………………… 2 leti 
 
    
Obrestna mera na 
neplačane zneske  14.8   po zakonsko določeni obrestni meri 
 
 
 
 
 
 
 
Firma:                                                            Žig:                                                    Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatek A je sestavni del ponudbe! 
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PRILOGA 5/2 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPISI DEL 
 
 

(popise del ponudnik priloži v pisni in elektronski obliki na CD-ju) 
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PRILOGA 6 
 
 
 
 
 
 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU 
EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV 

 
 

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON-1/P 
- za samostojne podjetnike BON 1/SP 
- potrdilo o plačilni sposobnosti za vsak TRR 

 
 

(priloži ponudnik) 
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PRILOGA 7 
 
 

PONUDNIK ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Izjava o tehnični zmogljivosti za izvedbo naročila 
 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da za izvedbo naročila zagotavljamo 
naslednje tehnične zmogljivosti: 
 
 

• splošno mehanizacijo za izvajanje cestnogradbenih del 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:    žig       _____________________ 
           
        (podpis pooblaščene osebe) 
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PRILOGA 8 
 

 
 
 
 

REFERENČNA TABELA 
 
 
PONUDNIK:  
 
Ponudnik mora v tabeli navesti izpolnjevanje zahtevanih referenc iz točke 3.3. – 2. 
 

Ime investitorja oz. 
naročnika Lokacija - opis objekta 

Datum 
začetka in 
končanja 

posla 
Vrednost 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, ki so jih izvajali v obdobju zadnjih petih let. 
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
Obrazec se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 8/1 
Priloga k referenčni tabeli 

 
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov 
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):  
 
……………………………………………………………………….................………....….............. 
 
 
za ponudbo na javni razpis za obnovo Kajakaške ceste, 3. odsek (P32-P64) 
 

POTRJUJEMO 
 
da nam je ponudnik izvedel gradnjo: 

• ceste. 
 

Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, 
skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih 
prekoračitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, 
premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja 
planiranega roka izvedbe del. 
 
 
Naziv objekta:  

 
 

  

Lokacija objekta:  
  

Vrednost opravljenih del:  
  

Datum začetka posla:  
  
Datum končanja posla:  
 
Naziv in naslov naročnika:  
...…………….....................................................…………................................................…........ 
...........…………....................................................................................................…………........ 
 
Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka: 
……………………………………….…………………………………………………...……………… 
 
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za 
potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini 
Ljubljana. 
 
Kraj:............................. 
 
Datum:.........................          Podpis odgovorne osebe naročnika: 
  

 ............................................................ 
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PRILOGA 9 
 

 
REFERENČNA TABELA 

 
 
PONUDNIK:  
 
Ponudnik mora v tabeli navesti izpolnjevanje zahtevanih referenc iz točke 3.3. – 3. 
 

Ime investitorja oz. 
naročnika Lokacija - opis objekta 

Datum 
začetka in 
končanja 

posla 
Vrednost 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, ki so jih izvajali v obdobju zadnjih petih let. 
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
Obrazec se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 9/1 
Priloga k referenčni tabeli 

 
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov 
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):  
 
……………………………………………………………………….................………....….............. 
 
 
za ponudbo na javni razpis za obnovo Kajakaške ceste, 3. odsek (P32-P64) 
 

POTRJUJEMO 
 
da nam je ponudnik v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel montažna dela  
javnega vodovoda v skupni dolžini 1000 m iz nodularne litine premera DN 100.  
Naročnik bo priznaval le reference, katerih predmet je obnova javnega vodovoda premera 
DN 100 ali več.  
 
Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, 
skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih 
prekoračitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, 
premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja 
planiranega roka izvedbe del. 
 
 
Naziv objekta:  

 
 

  

Lokacija objekta:  
  

Vrednost opravljenih del:  
  

Datum začetka posla:  
  
Datum končanja posla:  
 
Naziv in naslov naročnika:  
...…………….....................................................…………................................................…........ 
...........…………....................................................................................................…………........ 
 
Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka: 
……………………………………….…………………………………………………...……………… 
 
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za 
potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini 
Ljubljana. 
 
Kraj:............................. 
 
Datum:.........................          Podpis odgovorne osebe naročnika: 
  

 ............................................................ 
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PRILOGA 10 
 

REFERENČNA TABELA 
 
 
PONUDNIK:  
 
Ponudnik mora v tabeli navesti izpolnjevanje zahtevanih referenc iz točke 3.3. – 4. 
 

Ime investitorja oz. 
naročnika Lokacija - opis objekta 

Datum 
začetka in 
končanja 

posla 
Vrednost 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, ki so jih izvajali v obdobju zadnjih petih let. 
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
Obrazec se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 10/1 
Priloga k referenčni tabeli 

 
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov 
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):  
 
……………………………………………………………………….................………....….............. 
 
 
za ponudbo na javni razpis za obnovo Kajakaške ceste, 3. odsek (P32-P64) 
 

POTRJUJEMO 
 
da nam je ponudnik v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel strojno inštalacijska 
dela pri gradnji glavnih plinovodov iz PE cevi v dolžini 500 m.  
 
Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, 
skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih 
prekoračitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, 
premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja 
planiranega roka izvedbe del. 
 
 
Naziv objekta:  

 
 

  

Lokacija objekta:  
  

Vrednost opravljenih del:  
  

Datum začetka posla:  
  
Datum končanja posla:  
 
Naziv in naslov naročnika:  
...…………….....................................................…………................................................…........ 
...........…………....................................................................................................…………........ 
 
Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka: 
……………………………………….…………………………………………………...……………… 
 
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za 
potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini 
Ljubljana. 
 
Kraj:............................. 
 
Datum:.........................          Podpis odgovorne osebe naročnika: 
  

 ............................................................ 
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PRILOGA 11 
       

SEZNAM KADROV, KI BODO DELA VODILI 
 
PONUDNIK:  
 
 
Zap. 
št. 

Funkcija pri 
projektu Ime in priimek Izobrazba 

Delovna 
doba 

(v letih) 
Strokovni izpit (št. 

potrdila) 

1 Odgovorni vodja del 

    
 
 

2 Odgovorni vodja 
gradbišča 

    
 
 

 
3 
 

Odgovorni vodja 
posameznih del – 

pri gradnji cest 

    
 
 

 
4 
 

Odgovorni vodja 
posameznih del – 

gradnja komunalne 
infrastrukture 

    
 
 

 
Opomba: Ponudnik izpolni tabelo, kateri priloži dokazila s katerimi dokazuje 
izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1B. 
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
 
Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v 
tabeli: 

− potrdilo o izobrazbi 
− potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici 
− pisne in potrjene reference iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih 

 
Obrazec se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopija zavarovalne police 
 

(Priloži ponudnik) 
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PRILOGA 13 
 
 
 

ČASOVNI NAČRT IN FINANČNI NAČRT IZVEDBE: 
 

 
Časovni načrt izvedbe 
 
AKTIVNOSTI 

 
ZAČETEK 

 
KONEC 

 
VREDNOST 

 
   EUR %
   EUR %
   EUR %
   EUR %
   EUR %
   EUR %
   EUR %
   EUR %
   EUR %
   EUR %
   EUR %
   EUR %

 
 

Finančni načrt izvedbe 
 

leto 2009 leto 2010 leto 2011 KVARTAL 
znesek znesek znesek 

 do 10 % posla do 80 % posla do 10 % posla 
1. kvartal    
2. kvartal    
3. kvartal    
4. kvartal    
Skupaj na leto    
 

 
Priloga: Natančen  izrisan načrt izvedbe 

 
 
 
 

Datum:    Žig   __________________________ 
       (podpis pooblaščene osebe ponudnika) 
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PRILOGA 14 
 
 
 
PONUDNIK ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru pridobitve posla na lastne stroške zagotovili zemljišče za 
odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišče za svojo organizacijo 
gradbišča (izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov), zemljišče za svojo upravno-tehnično 
bazo in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bomo začasno 
uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omejenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že 
pridobljenega zemljišča za gradnjo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datum:    Žig:       _____________________________ 
       (podpis pooblaščene osebe ponudnika) 
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PRILOGA 15 
 

IZJAVA O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI 
 
 
 
Ponudnik  
 
 
 
IZJAVLJAM da bom v primeru, da bom izbran na tem razpisu: 
 
 

izvajal vse pogodbene obveznosti skladno s "Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah za 
osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili" (Uradni list RS št. 
82/2003); 

• 

• 

• 

• 

 
dostavil za vse osebe, ki bodo izvajale vgradnjo in izgradnjo transformatorjev v objektih 
sektorja Vodovod, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. podpisana obrazca (iz zgoraj 
navedenega pravilnika); 

 
- Obrazec 1 - Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z 

delom, 
- Obrazec 2 - Individualna izjava o bolezenskih znakih; 

 
v primeru bolezenskih znakov iz zgoraj navedenega obrazca 1, takoj obvestil naročnika o 
napotitvi in ukrepih javnega zdravstvenega zavoda, ki bo opravil pregled zaposlenega, ter 
naročniku dostavil "Potrdilo o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili", katerega 
oseba dobi po opravljenem pregledu; 

 
zagotovil dostop do vse tovrstne dokumentacije naročniku oz. pristojni inšpekcijski službi; 

 
 
 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)
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PRILOGA 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODIZVAJALCI 
 
 

Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci. 
 
 
 

- udeležba podizvajalcev (priloga 16/1) 
- podatki o podizvajalcu (priloga 16/2) 
- sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 16/3) 
- izjava podizvajalca za izpolnjevanje pogojev (priloga 16/4) 
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PRILOGA 16/1 
 
 

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 
 
 
V zvezi z javnim naročilom »Obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 64)«, izjavljamo, 
da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh: 
 
 
V ponudbi je podizvajalec  (naziv)
     
za  (vrsta del) udeležen v višini  % 
 
vrednosti ponudbe. 
 
 
V ponudbi je podizvajalec  (naziv)
     
za  (vrsta del) udeležen v višini  % 
 
vrednosti ponudbe. 
 
 
V ponudbi je podizvajalec  (naziv)
     
za  (vrsta del) udeležen v višini  % 
 
vrednosti ponudbe. 
 
 
V ponudbi je podizvajalec  (naziv)
     
za  (vrsta del) udeležen v višini  % 
 
vrednosti ponudbe. 
 
 
 
Kraj in datum:   Ponudnik:  
     
   Žig in podpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazec se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 16/2 
 
 
PODATKI O PODIZVAJALCU 
 
 

PODIZVAJALEC  
NASLOV  
KONTAKTNA OSEBA  
TELEFON  
FAKS  
ELEKTRONSKI NASLOV  
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA  
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV  
TRANSAKCIJSKI RAČUN  
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI  
 
 
 
Kraj in datum:   Ponudnik:  
     
   Žig in podpis:  
 
 
 
 
Opomba: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
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PRILOGA 16/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORAZUM 
O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU 

 
 

(med ponudnikom in podizvajalci – priloži ponudnik) 
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PRILOGA 16/4 
 
 

 
 

PODIZVAJALEC: 

 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo zahteve iz: 
 
- prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2; 
- točke b) tretjega odstavka 42. člena ZJN-2; 
- prvega odstavka 43. člena ZJN-2. 
 
S to izjavo prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne 
dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim 
odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe. 
 
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 17 
 
 
 
 
 

SKUPNA PONUDBA 
 

(priložijo ponudniki v skupni ponudbi) 
 
 
- seznam ponudnikov v skupni ponudbi 
- sporazum o medsebojnem sodelovanju 
 
in 
 
- naslednja ponudbena dokumentacija: 
 
POSAMIČNO 
(vsak ponudnik) 

• Prijavni obrazec (priloga 1) 
• Izjava (priloga 2) 
• Izjava pravne osebe (priloga 3) 
• Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 4) 
• Bonitetno potrdilo in TRR (priloga 6) 
• Kopija zavarovalne police (priloga 12) 

  
SKUPNO 
(vsi ponudniki) 

• Ponudba (priloge 5. 5/1 in 5/2) 
• Izjava o tehnični zmogljivosti (priloga 7) 
• Referenčna tabela (priloga 8, 8/1, priloga 9, 9/1 in priloga 10, 10/1) 
• Seznam kadrov, ki bodo dela vodili (priloga 11) 
• Časovni in finančni načrt izvedbe (priloga 13) 
• Izjava o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo (priloga 

14) 
• Izjava o zdravstveni ustreznosti (priloga 15) 
• Bančna garancija za resnost ponudbe (priloga H/1) 
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PRILOGE 
RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 
 
 
- Ponudbena dokumentacija (priloga A) 
 
- Vzorec pogodbe (priloga B) 
 
- Splošni pogoji pogodbe (priloga C) – ponudnik podpiše izjavo in jo priloži k ponudbeni 

dokumentaciji! 
 
- Posebni pogoji pogodbe (priloga D)-  ponudnik na koncu  podpiše izjavo, parafira vse 

strani posebnih pogojev in jih priloži k ponudbeni dokumentaciji! 
 
- Vzorec pogodbe JP Energetika (priloga E) 
 
- Vzorec pogodbe JP VO-KA (priloga F) 
 
- Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki (priloga G) - ponudnik na koncu  podpiše 

izjavo in jo priloži k ponudbeni dokumentaciji! 
 
- Označba ponudbe (priloga H) 
 
- Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (priloga I/1)  
 
- Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga I/2  – za MOL 

in za VO-KA, ter ENERGETIKO) 
 
- Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga I/3  – za MOL in za 

VO-KA, ter ENERGETIKO) 
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PRILOGA A 

 
 

PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 

Številka priloge Naziv priloge 

PRILOGA 1 Prijavni obrazec 
PRILOGA 2 Izjava 
PRILOGA 3 Izjava pravne osebe 
PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe 
PRILOGA 5, 5/1 in 5/2 Ponudba 

PRILOGA 6 BON obrazec 
potrdilo o plačilni sposobnosti za vsak TRR 

PRILOGA 7 Tehnična zmogljivost 

PRILOGA 8 in 8/1 Referenčna tabela in potrdila 

PRILOGA 9 in 9/1 Referenčna tabela in potrdila 

PRILOGA 10 in 10/1 Referenčna tabela in potrdila 

PRILOGA 11 Seznam kadrov, ki bodo dela vodili 
PRILOGA 12 Kopija zavarovalne police 
PRILOGA 13 Časovni in finančni načrt izvedbe 

PRILOGA 14 Izjava o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na 
deponijo 

PRILOGA 15 Izjava o zdravstveni ustreznosti 
PRILOGA 16 Podizvajalci 
PRILOGA 17 Skupna ponudba 
PRILOGA 18 Bančna garancija za resnost ponudbe 

 
 
 
Ponudnik obrazec priloži k ponudbi in za njim zahtevano ponudbeno dokumentacijo!
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PRILOGA B 
 

 

Mestna Občina Ljubljana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POGODBA 
 
 

Obnovo Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 64) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ljubljana, .................................. 



 

P O G O D B A 
 
ki jo skleneta: 
 
NAROČNIK:  MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, ki jo zastopa župan 

Zoran Janković 

Matična številka: 5874025 
Identifikacijska št. za DDV: SI67593321 

 
in 
 
IZVAJALEC: …..................................................…................................................... 

 ki ga zastopa ..……………………………………………………………. 

Matična številka: …………………………..… 
Identifikacijska št. za DDV:  SI…………………………..   
 
 

 
I. UVODNE UGOTOVITVE  
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 da Mestna občina Ljubljana v načrtu razvojnih programov načrtuje obnovo 

kajakaške ceste , 3. odsek (P 32 - P 64) v Ljubljani po projektni dokumentaciji 
št..............., ............................, ki jo je izdelal.........................................; 

 da je Izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka s pogajanji po predhodni 
objavi, skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 
34/08) z Odločitvijo o oddaji javnega naročila  št. ...................... z dne ..................;   

 da je Naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod 
številko objave ...................... dne..............   

 da bo Naročnik sredstva za izvedbo del zagotovil z rebalansom proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2009, sredstva za leto 2010 pa se bodo zagotovila s 
proračunom Mestne občine Ljubljana za leto 2010.  

 

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
S to Pogodbo Naročnik odda, Izvajalec pa se zavezuje, da bo v pogodbenem roku in 
za pogodbeno ceno izvedel obnovil kajakaško cesto, 3. odsek (P 32- P64) v skladu s 
določili te pogodbe. 
 

3. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi 
dokumenti: 
 
- Ponudbo izvajalca št.  ………..  z dne ………………… 
- Projektno dokumentacijo št. ……. z dne ……………….  
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- Razpisno dokumentacijo naročnika št.  ………….. z dne …………….. 
- Dokumentacijo, ki je navedena v 23 členu te pogodbe.  
 
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del te pogodbe.  
 
III. OBSEG POGODBENIH DEL  
 

4. člen 
Pogodbena dela obsegajo: 
- Obnovo ceste in gradnjo hodnika za pešce 
- Gradnjo meteorne kanalizacije 
- Izvedbo javne razsvetljave 
 
Natančen obseg Del je razviden iz popisa del in dokumentov naštetih v 23 členu te 
Pogodbe. 
 
IV. CENA POGODBENIH DEL 
 

5. člen 
 
Cena pogodbenih Del iz 2. člena te Pogodbe, je določena po sistemu »cena na enoto« 
in na podlagi Ponudbe Izvajalca št. ............, z dne .............…........, v potrjeni in sprejeti 
predračunski vrednosti s strani Naročnika, in znaša  
 

cena pogodbenih del brez DDV ...................................................................... EUR 

20% znesek DDV ............................................................................................ EUR 
________________________________________________________________ 
SKUPAJ   ....................................................................................................... EUR 

 
(z besedo ................................................... eurov ...... /100 EUR). 

Cena pogodbenih del iz prvega odstavka tega člena je določena po predračunskih 
količinah del in po cenah na enoto.  Cene na enoto so fiksne ves čas izvedbe pogodbe 
do izdaje Potrdila o izvedbi.  

Naročnik se zaveže, da bo plačal Izvajalcu (in podizvajalcem v skladu s Pogodbo) ceno 
pogodbenih del določeno v tem členu za izvedbo in dokončanje Del in odpravo napak 
na njih v rokih in na način, ki ga predpisuje Pogodba v 6. členu.  
Za vsa morebitna, dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, bosta 
pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi 
kalkulativnih osnov iz ponudbe. Če teh ni, bosta ceno za ta dela določila na osnovi 
naknadno dogovorjenih osnov.  

Za presežna in manj dela bosta pogodbeni stranki sklenili ugotovitveni aneks v katerem 
bosta ugotovila dejansko količino presežnih in manj del. 

 

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA POGODBENIH DEL  
 

6. člen 
 
Opravljena dela po tej Pogodbi bo Izvajalec obračunal po cenah na enoto iz 
ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih 
v knjigi obračunskih izmer. 
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Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. 
 
Opravljena dela Izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije. Pri 
izstavitvi situacije se mora Izvajalec sklicevati na številko te pogodbe. 
 
VARIANTA (Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, 
če bo Izvajalec nastopal s podizvajalci.)  
 
Opravljena dela po tej Pogodbi bodo Izvajalec in podizvajalci obračunavali po cenah na 
enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in 
potrjenih v knjigi obračunskih izmer. 
 
Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. 
 
Opravljena dela Izvajalec in/oziroma podizvajalci obračunajo z izstavitvijo začasnih in 
končne situacije. Pri izstavitvi situacije se morajo sklicevati na številko pogodbe. 
 

7. člen 
 
Izvajalec je dolžan do vsakega 5. (petega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in 
vročiti naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena 
obračunana dela.  
 
Situacija se Naročniku vroči v naročnikovem vložišču na naslovu Mestna občina 
Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Odsek za 
investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. 
 
Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 20 (dvajset) dni po prejemu in jo potrditi 
oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 20 (dvajset) dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, 
se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.  
 
Rok plačila situacije je od 30 (trideset) do največ 60 (šestdeseti) dni in prične teči 
naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po 
zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. 
 
Naročnik bo potrjene situacije Izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca 
številka ……………………………………….. odprt pri  ………………………Pri nakazilu 
sredstev za plačilo po vsaki situaciji bo Naročnik zadržal 10% vrednosti situacije. 
Zadržani znesek se bo brezobrestno nakazal  pri plačilu končne situacije in po 
pridobitvi Potrdila o prevzemu. 
 
VARIANTA (Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, 
če bo Izvajalec nastopal s podizvajalci.) 
 
Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 20. (dvajsetega) v mesecu za pretekli 
mesec sestaviti in vročiti Naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo (obračun, 
račun), ki bo vsebovala izvršena obračunana dela.  
 
Situacije za opravljeno delo Izvajalec pošlje naročniku na naslov: Mestna občina 
Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo 
nabrežje 2, Ljubljana. 
 
Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajst) dni po prejemu situacije, ki jo izstavijo 
podizvajalci za opravljena dela, situacijo pregledati in potrditi oziroma jo v tem roku 
zavrniti. Potrjene situacije podizvajalcev Izvajalec predloži Naročniku skupaj s svojo 
situacijo. 
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Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 20 (dvajset) dni po prejemu in jo potrditi 
oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 20 (dvajset) dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, 
se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. 

Rok plačila situacije je od 30 (trideset) do največ 60 (šestdeseti) dni in prične teči 
naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po 
zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. 
 
Naročnik bo potrjene situacije Izvajalca plačal na transakcijski račun izvajalca številka 
……………. pri  ……………………… 
 
Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na 
način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun: 
- podizvajalcu …………… na transakcijski račun št. …………………. pri ……………., 
- podizvajalcu …………… na transakcijski račun št. …………………. pri ……………., 
 
VI. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA POGODBENIH DEL 
 

8. člen 
 
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del pričeti takoj, ko bodo izpolnjena določila 
podčlena 8.1 Posebnih pogojev in po izpolnitvi obveznosti Naročnika iz 7. člena te  
Pogodbe ter jih dokončati v roku 9 mesecev od uvedbe v posel. 

 
VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

9. člen 
 
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja Del v roku 15 dni po sklenitvi te pogodbe 
Izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu Naročnik izročiti:  
- dva izvoda Načrtov, po katerih se bodo Dela izvajala,  
- zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo Del, ki so predmet tega 

Pogodbenega  sporazuma,  
- podatke za zakoličbo, 
- izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, 

ki se nanašajo na pričetek Del, 
- situacijo obstoječih komunalnih naprav, 
- izvajanje nadzora v skladu z določili te Pogodbe,  
- varnostni načrt, če ni že sestavni del Načrtov. 
 
O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem 
dnevniku.  
 

10. člen 
 
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje: 
- da bo izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi 

razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne, 
- da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v 

skladu z določili te pogodbe, 
- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente 

in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih. 
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VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

11. člen 
 
Izvajalec se obvezuje izročiti vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo Del 
po tej Pogodbi in ki so sestavni del Splošnih in Posebnih pogojev Pogodbenega 
sporazuma. 

 
12. člen 

 
V zvezi z izvajanjem pogodbenih Del po tej pogodbi se Izvajalec obvezuje: 
- izvršiti dela kvalitetno, v skladu s Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki in 

TSC, jih končati v pogodbenem roku in odpravil vse napake na njih v skladu z 
določili Pogodbe; 

- Izročiti Naročniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in proizvodih; 
- izvesti zakoličbo; 
- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas izvajanja Del 

v skladu s Splošnimi in Posebnimi pogoji Pogodbe in navodilih Inženirja; 
- v roku 15 dni po sklenitvi te Pogodbe, dostaviti Naročniku Garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od cene pogodbenih del, v skladu s 
pogoji Pogodbe in njenih sestavnih delov;  

- kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti 
garant v garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vodilni partner v skupini 
izvajalcev;  

- kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora 
izbrana skupina izvajalcev naročniku predložiti najkasneje v 10 dneh po sklenitvi 
Pogodbe zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim se izvajalci kot 
partnerji zavežejo natančno opredeliti delitev izvedbe pridobljenih del; 

- v primeru, da bo na Gradbišču več Izvajalcev, skleniti s temi Izvajalci pisni dogovor 
o izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na 
Gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje imovine Naročnika in drugih Izvajalcev 
ter vzdrževanja prehodnih poti v območju Gradbišča in dostopov do Gradbišča; 

- izvršiti Dela po Načrtih (Risbe, dokumenti), ki jih je potrdil Naročnik in na katere je 
bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo;  

- izdelati Načrte (Risbe, dokumente) izvedenih Del (PID), geodetski načrt novega 
stanja zemljišča po končani gradnji, projekt za vpis v uradne evidence (PVE), 
navodila za obratovanje in vzdrževanje objektov in Dokazila o zanesljivosti objektov 
ter jih izročiti Naročniku najkasneje 7 dni pred tehničnim pregledom; 

- da bo pogodbena dela izvajal skladno z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, 
ki se izvaja, po pravilih gradbene stroke in dokumenti, ki so priloga te Pogodbe; 

- da bo izdelal in dostavil Naročniku Tehnološke elaborate za izvajanje Del po tej 
Pogodbi v skladu z zahtevami inženirja, ki morajo biti izdelani v računalniškem 
orodju MS Project; 

- da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, razen ob nedeljah in dela 
prostih dnevih določenimi s predpisi, pri čemer je svetli del dneva definiran z 
naslednjimi polnimi urami:  

Obdobje leta Polne ure dneva 
1. januar – 27. januar 8.00 – 17.00 h 
28. januar – 19. februar 8.00 – 17.00 h 
20. februar – 8. marec 7.00 – 17.00 h 
9. marec – 22. marec 7.00 – 18.00 h 
23. marec – 23. april 6.00 – 18.00 h 
24. april – 21. avgust 6.00 – 19.00 h 
22. avgust – 21. september  6.00 – 19.00 h 
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22. september – 30. september 6.00 – 19.00 h 
1. oktober – 24. oktober 7.00 – 17.00 h 
25. oktober – 13. november 7.00 – 17.00 h 
14. november – 31. december 8.00 – 17.00 h 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v roku 28 dni po prejemu obvestila Inženirja 
izdelal detajlni plan dinamike napredovanja del in plan črpanja finančnih sredstev po 
mesecih, katerega bo potrdil Inženir. 
 
Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane Naročniku in tretjim osebam in 
izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. 
 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške  zavarovati Dela in material pred škodo oziroma 
uničenjem za ves čas do dneva izročitve del Naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, 
material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse 
okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne 
vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda 
ipd).  
 
Izvajalec mora pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati in imeti ves čas 
svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati 
Naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in predložiti 
naročniku dokazilo o zavarovanju (fotokopijo zavarovalne polico). 
 
Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V 
primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani Naročnika ali 
upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je Izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti 
v roku, ki ga bo naknadno določil Naročnik. 
 
Pridobitev vse potrebne dokumentacije za eventualno zaporo ceste v času gradnje in 
izvedbo le - te je dolžnost in strošek Izvajalca.  
 
IX. PODIZVAJALCI 
 

13. člen 
 

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

Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi Del naslednji Podizvajalci: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
Za vse podizvajalce, ki jih Izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angažira za 
določeno delo, pridobiti pisno soglasje Naročnika v skladu z določilom podčlena 4.4. 
Splošnih in Posebnih pogojev Pogodbe. 
 
Ker bo izvajalec pri izvedbi Pogodbenih obveznosti iz te Pogodbe nastopal skupaj s 
podizvajalci, Izvajalec v skladu z določilom 3. člena Uredbe o neposrednih plačilih 
podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni 
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list RS, št. 66/07 - v nadaljevanju: uredba) Naročnika pooblašča za izvajanje 
neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem v skladu z določili uredbe.  
 
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi tega ali v času njenega izvajanja sklenjene Pogodbe s 
podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora Izvajalec Naročnika o 
tem pisno obvestiti. Zamenjavo podizvajalcev bosta naročnik in izvajalec uredila z 
aneksom k tej pogodbi. 
 
V razmerju do Naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te 
Pogodbe. 
 
Če Naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga Izvajalec ni navedel v svoji 
ponudbi oziroma ni dogovorjen s to Pogodbo, ima pravico odpovedati to Pogodbo. 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na gradbišču/objektu, kjer se dela izvajajo, 
kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so 
naročniku dolžni dati verodostojne podatke. 
 
X. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
14. člen 

 
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku petnajst (15) dni od sklenitve pogodbe, 
kot pogoj za veljavnost te Pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali 
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10% 
(deset odstotkov) od cene pogodbenih del, to je ……………………. EUR, ki ga bo 
naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v 
dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, opredeljenih v tej Pogodbi. 
Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
veljavna in izterljiva še šestdeset (60) dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji 
Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do 28. dne pred 
iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati 
veljavnost Garancije za dobro izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka. 

 
XI. POGODBENA KAZEN 
 

15. člen 
 
V kolikor Izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v pogodbeno določenem 
roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati Naročniku pogodbeno kazen v 
višini 0,1 % od končne cene pogodbenih del. 
 
Pogodbena kazen se obračuna pri končni situaciji.  
 
Če Naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima 
naročnik pravico zahtevati od Izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo 
zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. 
 
Skupni znesek pogodbene kazni za kršitev izvajalca zaradi neizpolnitve pogodbene 
obveznosti v pogodbeno določenem roku ne sme preseči 5% (pet odstotkov) od 
končne cene pogodbenih Del.  
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16. člen 
 
Če Naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da Izvajalec pogodbenih del ne 
izvaja ves svetli del dneva, vse dni v tednu,razen ob nedeljah in dela prostih dnevih, 
določenimi s predpisi, je Izvajalec za vsak dan, ko Naročnik oz. od njega pooblaščena 
oseba ugotovi, da Izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, za kršitev te 
pogodbene obveznosti dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 10.000,00 
EUR (z besedo: desettisoč evrov). O vsaki ugotovitvi kršitve neizvajanja pogodbenih 
del, vse dni v tednu (razen ob nedeljah in dela prostih dnevih, določenimi s predpisi), 
ves svetli del dneva, Naročnik obvesti Izvajalca pismeno ali z vpisom v gradbeni 
dnevnik. 
 

17. člen 
 
Pogodbeno kazen v višini 10% cene pogodbenih del, to je ……………… EUR je dolžan 
Izvajalec plačati Naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.  
 
V primeru, da ima Naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti Izvajalca stroške in škodo, 
ki presegajo pogodbeno kazen, je Izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan Naročniku 
plačati tudi razliko do popolne odškodnine. 
 
XII. PREVZEM POGODBENIH DEL  
 

18. člen 
 
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so Dela oz. 
gradnja po Pogodbi končana. Naročnik bo pregledal izvršena Dela v skladu z določili 
Splošnih in Posebnih pogojev Pogodbe in Posebnih tehničnih pogojev. Naročnik 
prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in 
služijo svojemu namenu. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in vsa nedokončana dela, je 
izvajalec dolžan odpraviti v rokih navedenih v Potrdilu o prevzemu del oziroma do 
preteka roka za reklamacijo napak (rok za odpravo reklamacijo napak mora biti 
naveden v »Dodatku k ponudbi«). 
 
Končni prevzem pogodbenih del se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja, s 
pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med 
gradnjo, pri tehničnem pregledu ali ob prevzemu del. 
 
Dokončna izvedba pogodbenih del pomeni naknadno odpravljanje napak, ugotovljenih 
ob prevzemu del, vendar še pred končnim prevzemom pogodbenih del, ki se izvede po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja 
 
Izvajalec mora ob izdaji Potrdila o izvedbi izročiti naročniku bančno garancijo ali 
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici  za odpravo napak v garancijskem roku po 
vzorcu  iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5 % (pet) odstotkov od končne cene 
pogodbenih del. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot je garancijski rok 
za solidnost objekta, določen s to pogodbo. Garancija služi naročniku kot jamstvo za 
vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. 
Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok 
trajanja garancije. 
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O prevzemu se sestavi zapisnik. 
 
Inženir pa bo izdal "Potrdilo o izvedbi" šele po odpravi vseh pomanjkljivosti in prejemu 
Garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 
 

19. člen 
 
Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti 
izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, 
če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam. 
 
Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa 
takoj, ko je to mogoče.  
 
Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po 
načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz 
finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
XIII. GARANCIJE IZVAJALCA 
 

20. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po 
prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela 
podizvajalcev), in sicer: 
 
• Za konstrukcije (kot so premostitveni objekti, oporni in podporni 

zidovi, kamnite zložbe, prepusti, betonske varovalne ograje…),  
vodotesnost objektov in hidroizolacije………………………………………………10 let 

 
• Prometna signalizacija 
 

- Označbe na vozišču 
- debeloslojne talne označbe …………………………………………….2 leti 
- tankoslojne talne označbe………………………………………………1 leto  

                                               (od drugega nanosa) 
 

- Vertikalna signalizacija 
- prometni znaki in smerniki 

- postavitev znakov in smernikov……………………………… .5 let 
- s folijo I. klase (IG)………………………………………………7 let 
- s folijo II. klase (HI)……………………………………………..10 let 

- portali 
- postavitev portalov………………………………………………5 let 
- konstrukcija portalov in tabel………………………………….10 let 

- Varnostno – odbojna ograja, protihrupna ograja  
- Postavitev………………………………………………………..5 let 
- Kvaliteta ograje…………………………………………………10 let 
-  

• Za vsa ostala razpisana dela…………………………………………………………2 leti 
 
Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti dokonča in objekti tehnično 
pregledani, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, 
ugotovljene pri tehničnem pregledu oziroma prevzemu del. 
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Dokončna izvedba pogodbenih del pomeni naknadno odpravljanje napak, ugotovljenih  
pri tehničnem pregledu oziroma pri prevzemu del, vendar še pred izdajo Potrdila o 
izvedbi del, ki se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja.  
 
Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno 
popravilo ali zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v 
okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega 
prevzema reklamacij dalje.  
 
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega 
gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na stroške izvajalca in se poplača iz 
garancije za dobro izvedbo del.  
 

21. člen 
 
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega 
gospodarja upravičen odpraviti Naročnik in to na račun Izvajalca. 
 
XIV. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA 
 

22. člen 
 
Predstavnik Naročnika je  .............................................., ki je tudi skrbnik pogodbe. 
 
Nadzornik del po tej pogodbi je ……………………………………………. , ki imenuje za 
odgovornega nadzornika ............................................. in inženirja …………………… 
 
Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča  s strani izvajalca je  ………………., 
njegov namestnik je ……………………………… 
 
Za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta je 
s strani Naročnika pooblaščen  .................................. . 
 
XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 
 

23. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del Pogodbe dokumenti, ki tvorijo celoto 
in natančno pojasnjujejo Pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:  

 
1. Razpisni pogoji naročnika št. ................... z dne ……….. 
2. Ponudbeno pismo (Ponudba) 
3. Pismo o prejemu Ponudbe 
4. Dodatek k Ponudbi  
5. Posebni pogoji 
6. Splošni pogoji 
7. Popis (Specifikacija) 
8. Risbe 
9. Plani in drugi dokumenti, ki tvorijo del Pogodbe. 
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XVI. KONČNE DOLOČBE 
 

24. člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te Pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali 
sporazumno. 

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev 
spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, ki odloča po slovenskem pravu. 
 

25. člen 
 
Ta Pogodba je sklenjena z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, in začne 
veljati z dnem predložitve Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod 
pogojem, da je predložena v skladu z določili Pogodbe. 

 
26. člen 

 
Ta Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank 
prejme po 3 (tri) izvode Pogodbe. 

Za datum sklenitve te Pogodbe se šteje datum, ko Pogodbo podpiše zadnja 
pogodbena stranka. 
 
Številka:                                                                                               Številka:  
Datum:                                                                                                 Datum:     
 
IZVAJALEC:                                                                                        NAROČNIK  

                                                                  Mestna občina Ljubljana 

                                                                                                                  Župan  
                                                                                                          Zoran Janković 
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PRILOGA C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izjava o poznavanju in sprejemanju splošnih Pogojev gradbenih pogodb za gradbena 
in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999; (rdeča knjiga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, ................................ 
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SPLOŠNI POGOJI POGODBE 
 
 

IZJAVA 
 
 
 
Razpis in izvajanje del morajo biti v skladu z določili Splošnih pogojev gradbenih pogodb za 
gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeča knjiga), ki 
jih je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu: 
 
FIDIC 
P.O. Box 86 CH – 1000 Lausanne 12, Switzerland 
Telefon: +41 21653 5003 
Fax: +41 21 653 5432 
e-mail fidic@pobox.com
http://www.fidic.org
 
Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu: 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
ZISPS – Združenje inženirsko svetovalnih podjetij 
Dimičeva ul. 13 
1000 Ljubljana 
 
Telefon: +386 01 589 80 00 
Fax: +386 01 589 81 00 
http://www.gzs.si
 
 
Ti Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 
so podvrženi spremembam in dodatkom prikazanim v Poglavju 3, Posebnih pogojih 
pogodbe. 
 
Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev gradbenih pogodb za 
gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeča knjiga), in  
tudi razpolaga z njo. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda teh 
Splošnih pogojev, pravnomočno podpisanega od osebe, ki je tudi pooblaščena za podpis 
ponudbe. 
 
 
 
   Datum:                            Žig:             Podpis Ponudnika:  
 
 
 
Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predloži izjavo, podpisano od osebe, ki je 
pooblaščena za podpis ponudbe. 
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           PRILOGA D 

POSEBNI POGOJI  
 

 
Pogoji Pogodbe vsebujejo Splošne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje  gradbenih pogodb za 
gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, izdani od Federation Internationale des 
Ingenieurs- Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999  in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, 
ki dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila Splošnih pogojev.  
 
Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru 
neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev 
pogodb.  
 
 
1 SPLOŠNE DOLOČBE  
 
1.1 Definicije 
Spremeni se besedilo podčlena,1.1. Definicije tako, da se glasi:  

 
Pri Pogodbenih  pogojih, ki vključujejo Posebne pogoje in Splošne pogoje, imajo spodaj 
navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki označujejo osebe ali stranke, 
pomenijo gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo zahteva 
drugačen pomen. 
 
1.1.1      Pogodba 
 
1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum«  
 
Podčlen 1.1.1.2 se spremeni tako, da se glasi:  
 
»Pogodbeni sporazum » pomeni pogodba, ki se nanaša na podčlen 1.1.1.1. in podčlen 1.6.  
  
1.1.1.3 »Pismo o sprejemu Ponudbe« 
 
Podčlen 1.1.1.3 se  spremeni tako, da se glasi:   
 
1.1.1.3 »Pismo o sprejemu Ponudbe« je s strani naročnika podpisano pismo o formalnem 

sprejemu Ponudbenega pisma, vključno s priloženimi memorandumi, ki sestavljajo 
sporazum, ki je sklenjen med strankama in podpisan od obeh. V primeru, da Pisma 
o sprejemu ni, izraz »Pismo o sprejemu Ponudbe« pomeni Pogodbo in datum 
izstavitve ali sprejema Pisma o sprejemu Ponudbe pomeni datum podpisa 
Pogodbe. Pismo o sprejemu Ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji javnega 
naročila«. 

 
1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« 
 
Spremeni se besedilo podčlena,1.1.1.4  tako, da se glasi:  
 
1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni ponudba, ki se nanaša na podčlen 1.1.1.8.  
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1.1.1.5  »Popis (Specifikacije)«  
 
Na koncu besedila podčlena 1.1.1.5 »Popis (Specifikacija) se doda besedilo »Popis 
(Specifikacija)« pomeni tudi dokument specifikacija naročila. Celotno besedilo podčlena 
1.1.1.5 se tako glasi: 
 
1.1.1.5 »Popis (Specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Popis (Specifikacija), ki je 
vključen v pogodbo, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta 
dokument podrobneje določa dela. »Popis (Specifikacija)« pomeni tudi dokument 
specifikacija naročila.  
 
1.1.1.7 »Plani« 
 
Na koncu prvega stavka podčlena 1.1.1.7 »Plani« se črta pika in doda naslednje besedilo: 
»ter roki«. Celotno besedilo podčlena 1.1.1.7 »Plani« se glasi: 
 
1.1.1.7 »Plani« pomenijo dokumente z naslovom Plani, ki jih izdela izvajalec in jih predloži 
skupaj s Ponudbenim pismom, kot določa pogodba ter roki. Ta dokument lahko vključuje 
Ponudbeni predračun, podatke, sezname in Plane v zvezi s tarifami in /ali cenami ter roki. 
 
1.1.1.8 »Ponudba« 
 
Spremeni se besedilo podčlena,1.1.1.8  tako, da se glasi:  
 
1.1.1.8 »Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne 
dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).  
 
1.1.2 Stranke in osebe 

 
Spremeni se besedilo podčlena,1.1.2.2  tako, da se glasi:  

 
 
1.1.2.2 "Naročnik" je Mestna občina Ljubljana. 
 
Spremeni se besedilo podčlena,1.1.2.4  tako, da se glasi:  

 
1.1.2.4 »Inženir« je ………………………………. 
  
Doda se nov podčlen 1.1.2.11, ki se glasi:  
(pojasniti definicije!!!) 
 
1.1.2.11.»Joint Venture« pomeni: konzorcij podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo Del po 
Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma. 
 
1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje 
 
1.1.3.7. »Rok za reklamacijo napak« 
Spremeni se besedilo podčlena 1.1.3.7 , tako, da se glasi:  
 
1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni: dobo za reklamacijo napak na delih ali odseku 

v skladu s podčlenom 11.1., in se računa od datuma izdaje Potrdila o prevzemu del 
do končanega roka, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.  
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1.1.4 Denar in plačila 
1.1.4.1 »Sprejeti pogodbeni znesek«   
 
Spremeni se besedilo podčlena 1.1.4.1, tako, da se glasi:  

 
1.1.4.1.»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o 
sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.  

 
1.1.4.2 »Pogodbena cena« 
 
Spremeni se besedilo podčlena 1.1.4.2, tako, da se glasi:  
 
1.1.4.2»Cena pogodbenih del« pomeni ceno vključno z DDV, določeno v podčlenu 14.1 in 
vključuje prilagoditev v skladu s Pogodbo.   
 
1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem plačilu«  
Spremeni se besedilo podčlena 1.1.4.7, tako, da se glasi:  
 

1.1.4.7.«Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s 
členom 14 (Cena pogodbenih del in plačilo) in ki ni Potrdilo o končnem plačilu. 

Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki  je 
dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih Del, ter se vodi v skladu z določili 
"Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08).  
 
Doda se nov podčlen 1.1.4.13, ki se glasi:  

 
1.1.4.13. »Cena po enoti mere« pomeni: ceno na enoto  količine, ki je navedena v 
Ponudbenem predračunu brez DDV . 
 
1.1.5 Dela in blago 

 
1.1.5.6 »Odsek« 
 
Spremeni se besedilo podčlena 1.1.5.6, tako, da se glasi:  
 
1.1.5.6 »Odsek« ne vključuje samo določenega zaključenega odseka ceste, ampak tudi  
vsakršne vrste Del, posebej označene v Pogodbi. 
 
1.1.6 Druge definicije 
 
1.1.6.2 »Domača država« 
 
Spremeni se besedilo podčlena 1.1.6.2 tako, da se glasi:  
  
1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 

 
1.1.6.5 »Pravo« 
 
Spremeni se besedilo podčlena 1.1.6.5., tako, da se glasi:  
 
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso nacionalno (ali državno) zakonodajo, uredbe, statute in druge 

zakone ter vse predpise in podzakonske akte, ki jih je izdala katerakoli zakonito 
postavljena oblast Republike Slovenije. 
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Doda se nov podčlen 1.1.6.10 , ki se glasi:  
 
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v 

skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08). 
 
Doda se nov podčlen 1.1.6.11, ki se glasi:  
 
1.1.6.11 »Knjiga obračunskih izmer« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del, če so 

cene v Pogodbi določene za mersko enoto posameznih del. 
 
Doda se nov podčlen 1.1.6.12, ki se glasi:  
 
1.1.6.12 »Komisijski pregled« je pregled zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta, s 

katerim se ugotovi ali je objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu s projektno 
dokumentacijo, soglasji soglasodajalcev in ali bo izpolnjeval predpisane bistvene 
zahteve. 

 
Doda se nov podčlen 1.1.6.14, ki se glasi: 
 
1.1.6.14     »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo  
                  (garancije) v skladu s podčlenom 4.26 Posebnih pogojev. 
 
1.3 Sporočanje 
 
K podčlenu 1.3 se na koncu alineje (b) doda alineja (c) z besedilom:  
 
                   (c) z vpisi v gradbeni dnevnik.  
 
K podčlenu 1.3. se doda nov zadnji odstavek, ki glasi: 
 
Naziv in naslov Naročnika je: 
 
Naziv in naslov Inženirja je: 
 
1.4  Pravo in jezik 
Spremeni se besedilo podčlena 1.4 tako, da se glasi:  
 

(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije. 

(b) Za vse izvajalce bo za tolmačenje Pogodbe merodajen slovenski jezik.  
 
1.5 Prioriteta dokumentov 
 
Spremeni se besedilo podčlena 1.4 - alinej od (a) do (h) tako, da se glasi:  
 

1. Pogodba 
2. Razpisna dokumentacija naročnika št. ..................z dne ……..  
3. Ponudba izvajalca 
4. Pismo o prejemu ponudbe 
5. Dodatek k ponudbi 
6. Posebni pogoji 
7. Splošni pogoji 
8. Popis (Specifikacija) 
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9. Risbe 
10. Plani in drugi dokumenti, ki tvorijo del Pogodbe. 

 
1.8 Priskrba dokumentov in skrb zanje 
 
Spremeni se besedilo zadnjega odstavka podčlena 1.8 tako, da se glasi:  
 
Izvajalec mora sproti obveščati inženirja in naročnika o vseh napakah, nesrečah, 
pomanjkljivostih, ki bi utegnile nastati v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih 
ali drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem 
pogodbe ali med izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in prične zamujati z deli 
zaradi nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in je 
odgovoren za vse posledice, ki jih trpi naročnik.   
 
1.10 Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 
  
Na koncu podčlena 1.10 se doda besedilo: 
 
Izvajalec je dolžan inženirju predati delavniške risbe v slovenskem jeziku v jasni preprosti 
obliki, v dveh kopijah in v digitalni kopiji na CD-ju. 
Izvajalec mora inženirju in naročniku omogočiti dostop do vseh dokumentov in risb, ki so 
nepotrebne za dokončanje pogodbenih del. 
  
1.12 Zaupni podatki 
 
Na koncu podtočke 1.12. se doda naslednje besedilo:  
 
Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne in jih hraniti kot takšne. Izvajalec teh 
podatkov ne sme objavljati ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v 
nobenem tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja 
naročnika.  
 
1.13 Skladnost z zakoni 
 
Črta se besedilo alineje (a) v podčlenu 1.13. 
 
2 NAROČNIK  
 
2.2 Dovoljenja, licence ali soglasja 
 
Črtajo se točke (ii) in (iii) odstavka (b) podčlena 2.2. 
Na koncu podčlena 2.2. se doda naslednje besedilo:  
 
Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih 
del gradenj, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. 
 
3  INŽENIR 
 
3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja 
Na koncu podčlena 3.1. se doda besedilo: 

Inženir mora od Naročnika dobiti posebno dovoljenje , preden bo: 

(a)  dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev 
pogodbe in prevzel Dela po podčlenu 10.1. in 10.2 Splošnih pogojev pogodbe; 
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(b)  odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členu 4, 12  in 13; 

(c)  določil podaljšanje roka po členu 8.4; 

(d)  odobril spremembe po določilu člena 13; 

(e)  določil  cene po členu 12. 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride 
do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi 
Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu 
navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za 
odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, 
kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek h pogodbeni ceni, v 
zvezi s takšnimi navodili, v skladu s členom 12 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s 
kopijo Naročnika. 
 
3.4. Zamenjava inženirja 
 
Spremeni se besedilo podčlena 3.4. tako, da se glasi:  
 
3.4. Kljub podčlenu 3.1 pa v primeru, da naročnik želi zamenjati inženirja mora, naročnik 
najmanj 14 dni pred nameravanim datumom zamenjave obvestiti izvajalca o imenu, naslovu 
in ustreznih izkušnjah predlaganega novega inženirja.  
 
Doda se novi podčlen 3.6, ki se glasi:  
 
Inženir lahko sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in 
navodil inženirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji. Na 
sestankih sprejeti sklepi so obvezujoči.  
  
4 IZVAJALEC 
 
4.1 Splošne obveznosti izvajalca 
K podčlenu 4.1. se na koncu doda naslednje besedilo:  

Dokumenti izvajalca morajo biti v skladu s Specifikacijami in risbami, napisanimi v 
slovenskem jeziku in morajo vključevati dodatne podatke, ki jih zahteva inženir kot dodatek k 
Risbam za uskladitev projektov na obeh straneh. 
 

Izvajalec bo takoj obvestil Naročnika in Inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, 
pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih Del in geodetskih podatkih 
(označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest in za objekte) in drugih 
informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih Izvajalec odkril med pregledom Pogodbe ali med 
izvajanjem Del. Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga 
odstopanja od Pogodbe, kot posledica tega, potem Izvajalec nima pravice postavljati zahtev 
za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena Naročniku 
škoda.  

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti Pogodbe, kot je podrobno navedeno v 
"Pravilniku o gradbišču (Uradni list RS, št. 55/08). 
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4.2 Garancija za dobro izvedbo  
Spremeni se besedilo prvega in drugega odstavka podčlena 4.2 tako, da se glasi:  
 
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku petnajst (15) dni od sklenitve pogodbe, kot 
pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10% (deset odstotkov) od 
cene pogodbene del, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene 
obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku, opredeljenem v tej pogodbi. 
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdelana na obrazcu, 
predvidenem v razpisni dokumentaciji. 

Obrazec garancije za dobro izvedbo in jo mora izdati: 

 (a) banka v Republiki Sloveniji,  

(b) tuja banka preko korespondenčne banke, 

(c) zavarovalna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini. 

Izvajalec, ki bo Naročniku v odobritev predlagal garancijo tuje banke, mora hkrati s 
predlogom Naročniku za odobritev banke predložiti tudi fotokopijo bonitetne informacije 
Banke Slovenije o boniteti tuje banke. 

Poleg banke iz predhodnega odstavka, bo Naročnik na predlog Izvajalca potrdil tudi 
predložitev garancije na način (a), (b) ali (c).   

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev je garant garancije za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vodilni partner v skupini izvajalcev. 

Spremeni se besedilo tretjega odstavka podčlena 4.2, tako, da se glasi:   

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna 
in izterljiva še šestdeset (60) dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro 
izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do 28. dne pred iztekom roka izvajalec še ni 
upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za dobro 
izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka. 
 
V zadnjem stavku podčlena 4.2 se črta pika in doda naslednje besedilo:  
 
»in po vročitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku:« 
 
4.3 Predstavnik izvajalca 
Spremeni se besedilo zadnjega stavka podčlena 4.3. tako, da glasi: 

Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega 
jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec. 
 
4.4 Podizvajalci 
Na koncu podčlena 4.4. se doda naslednje besedilo: 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angažira za 
določeno delo, pridobiti pisno soglasje Naročnika. 

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vključitvi podizvajalcev v izvedbo 
Del mora svoj predlog poslati Inženirju. Vlogi mora biti predložena vsa dokumentacija v 
obsegu, vsebini in obliki, kot to določa veljavna zakonodaja s področja javnih naročil za 
podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega naročanja. 
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Vlagatelj mora v svojem obvestilu navesti vzrok, zaradi katerega je prišlo do potrebe po 
vključitvi podizvajalca v izvajanje del in takšne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti. 

Med utemeljene vzroke je šteti: 
- okoliščine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere 

Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti; 
- potreba po dodatnih delih, več delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more 

izvesti; 
- specialna dela, za katera Izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del; 
- časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca 

nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v času, ki je predviden s 
Pogodbo. 

 
Inženir je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo 
skupaj s svojim predlogom poslati Naročniku. Le-ta vlogo s predlogom ponovno preuči in v 
primeru izpolnjevanja naštetih pogojev izda soglasje k predlogu Izvajalca.  
 
Seznanitev izvajalca z novim podizvajalcem ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je 
sprejel s Pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvaliteten in pravočasno izvedbo 
pogodbenih del.  
 

4.8. Varnostni postopki 
 
Točki (a) podčlena 4.8. se doda besedilo:  
 
Izvajalec mora upoštevati zakone in ostale predpise o zagotavljanju varnosti in zdravju pri 
delu v Republiki Sloveniji.  
 

4.9 Zagotavljanje kakovosti  
 
Na koncu podčlena 4.9. se doda naslednje besedilo:  
 
Izvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga predloži inženirju v roku 28 
(osemindvajset) dni po prejemu obvestila o datumu začetka del.  
 
Pred pričetkom Del bo Izvajalec zagotovil na svoj strošek laboratorij, z ustrezno atestirano 
opremo in osebjem, po potrditvi Inženirja, z namenom izvedbe preiskav na  gradbišču, ki so 
potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi. 
 
4.10 Podatki o gradbišču 
 
Na koncu prvega odstavka podčlena 4.10 se doda besedilo:  
 
Naročnik pod nobenem pogojem ne garantira popolnosti in natančnosti podatkov o zemljišču 
(geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki), materialih, hidroloških in 
prometnih situacijah, ki so na voljo v trenutku objave javnega razpisa ali kadar koli v času 
veljavnosti pogodbe.  
 
4.18 Varstvo okolja 
Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo: 

Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške podvzel vse potrebne ukrepe za zaščito 
okolja kot to zahtevajo organi, ki so pristojni za uveljavljanje zakonodaje in izdajo 
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lokacijskega dovoljenja ter po pogojih, določenih v Enotnem dovoljenju za gradnjo. Stroške 
za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik vkalkuliral v enotne cene v ponudbenem 
predračunu. 

Stroške za monitoring in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo 
Ponudnik zajel v enotne cene v ponudbenem predračunu.  

Izvajalec mora delo organizirati tako, da: 
- z gradnjo ne poslabša odtočnih razmer požiralnikov in vodotokov na obravnavanem 

območju ter ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi in ustreznim načinom gradnje doseže, 
da ne poslabša stanja kakovosti vodnih virov; 

- da se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje; 
- da za  gradnjo uporablja stroje in tehnologijo, ki ne bosta vplivali na sosednje objekte in na 

dejavnost v njih; 
- da bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršni koli drugi  odpadki odpeljani na 

primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da nebi v času 
predmetne gradnje prišlo do onesnaženja;  

- Pri gradnji upoštevati in dela izvajati skladno s Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08); 

 
V času izvajanja del mora Izvajalec Del proučiti veljavno zakonodajo na področju zaščite 
okolja in podzakonske akte, prostorske plane, ki določajo monitoring med gradnjo in ostale 
obveze Izvajalca pred, med in po gradnji. Vse navedeno mora Izvajalec upoštevati ter na 
svoje stroške izvesti potrebne ukrepe.  
 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zagotoviti izvedbo monitoringa za področja, ki jih določa 
poročilo o vplivih na okolje. V času gradnje je potrebno izvajati monitoring za onesnaženje 
površinskih vod, tal in emisij v zrak, hrupa in vpliva vibracij na objekte. 
Izvajalec mora pred pričetkom gradnje in med gradnjo samo na svoje stroške zagotoviti:  
-  promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na 

obstoječem cestnem omrežju;  
-  pred pričetkom gradnje izdelati elaborat (posnetek stanja) o kvaliteti obstoječih vozišč na 

vseh javnih cestah, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma na katere se bo 
preusmeril promet v času gradnje; 

-   v najkrajšem možnem času odpraviti prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi  
gradnje; 

-   vse ceste in poti, ki bodo služile obvozu ali transportom med gradnjo, pred pričetkom del 
ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti; 

-  zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna 
varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala; 

-  zagotovi nadomestne dostope za vse dostope, ki bodo zaradi gradnje prekinjeni; 
- pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, ki bodo tangirani zaradi 

gradnje; 
-  zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih 

objektov in zemljišč; 
-  sprotno rekultivirati območja velikih posegov; 
-  v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem času odpraviti prekomerne negativne 

posledice (na bivalno okolje, na nepremičnine, infrastrukturo, naravno okolje in naravne 
vire), ki bi nastale zaradi gradnje; 

-  zagotoviti nemoteno celotno komunalno oskrbo iz vseh obstoječih infrastrukturnih vodov 
in naprav; infrastrukturni vodi se v primeru poškodb pri gradnji takoj obnovijo; 

-  sanirati vse sisteme za odvodnjavanje zemljišč, ki bodo zaradi gradnje prekinjeni ali 
poškodovani; 
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-  v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega 

onesnaženja tal, vode in zraka pri transportih, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v 
primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe; 

-   pred pričetkom Del pridobiti od upravljalcev in dobaviteljev komunalno – energetske  
     infrastrukture (NN in VN električni vodi, vodovod, kanalizacija, TK vodi, javna  
     razsvetljava, vročevod, tehnični plini) podatke o obstoječih komunalno – energetskih 

vodih in le te ustrezno označiti ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v njihovi 
bližini. Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske infrastrukture, naprav, 
napeljave in objektov bremeni Izvajalca; 

-  organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo locirane v neposredni bližini 
stanovanjskih objektov, v območjih naravnih vrednot in kulturne dediščine ter v drugih 
varovanih območjih; k elaboratu organizacije gradbišča si mora izvajalec sam pridobiti 
soglasje lokalne skupnosti in druga potrebna soglasja pristojnih služb; 

- za varovanje vodnih virov, kmetijskih zemljišč, tal ter gozdov, narave, naravnih vrednot in 
kulturne dediščine ter za preprečitev prekomernega onesnaževanja bivalnega okolja med 
gradnjo, zagotoviti ukrepe v skladu z zahtevami, ki so zapisane v OLN; 

-  vzdrževati vegetacijske pasove ob cestah, ki so element krajinskega urejanja, istočasno pa 
imajo tudi funkcijo varovanja pred onesnaževanjem neposrednega okoliškega prostora; 

-  zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico 
objektov; 

-  gradnja mora potekati tudi v skladu s pogoji upravljavcev. 
 
Naročnik bo pri izvajalcu uveljavljal povračila stroškov zaradi uporabe vseh cest (lokalnih in 
državnih) na osnovi prepeljanih mas pretvorjenih v število ekvivalentnih prehodov standardne 
osi NOO – predpisane nominalne osne obremenitve.  
 
Izvajalec je dolžan upravljalcu ceste nadomestiti škodo, ki je bila povzročena s prevozi. 
Škodo na prometni opremi, signalizaciji, bankinah, robnikih, odvodnjavanjih, itd., bo izvajalec 
povrnil na podlagi izvedene vizualne ocene pred in po opravljenih prevozih. 
 
Izvajalec mora zagotoviti nemoteno oskrbo javnih dobav po obstoječih javnih vodih in 
napravah.  
 
4.25 Kabli in vodniki 
 
K členu 4 se doda besedilo nove podtočko 4.25, ki se glasi:  
 
Če izvajalec med izvedbo del naleti na oznake, ki označujejo potek podzemnih kablov, 
vodnikov, vodnikov ali inštalacij, jih mora pustiti, kjer so, če pa jih mora zaradi izvedbe del, 
začasno odstraniti, jih mora, takoj ko je mogoče, spet vrniti na njihovo prvotno mesto. Takšne 
posege mora predhodno odobriti inženir. 
 
4.26 Garancija za odpravo napak v garancijski dobi 
 
Izvajalec mora izročiti Naročniku Bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v 
skladu s podčlenom 11. 3. Posebnih pogojev.  
 
6 KADRI IN DELAVCI 
 
Členu 6 se doda nov podčlen 6.12, ki se glasi:   
 
6.12 Tuji kadri in delavci  
 
Izvajalec lahko sam pridobi delavce iz tujine, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora 
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zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je 
odgovoren za njihovo vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru 
smrti nekoga izmed osebja ali njihovih družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec 
odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb. 
 
7. OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA 
 
7.8 Pristojbine 
 
Podčlenu 7.8. se doda odstavek (c), ki se glasi: 
 
(c) začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, 
vključno z nevarnimi odpadki.  
 
8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV  
 
8.1 Začetek del 
 
Prvi stavek podčlena 8.1. se spremeni tako, da glasi: 
 
Izvajalec prične z Deli, takoj, ko prejme obvestilo Inženirja, da lahko prične z Deli. Obvestilo 
bo izdano po začetku veljavnosti pogodbe v roku, ki je naveden v Dodatku k Ponudbi. Priloga 
Obvestila je gradbeno dovoljenje za celotna Dela ali del Del ali odsek. Dan, na katerega 
prejme izvajalec obvestilo Inženirja, da lahko prične z Deli, se bo smatral kot pričetek Del.  
 
8.3 Program 
Na koncu točke (d) (ii) podčlena 8.3 se doda besedilo, ki se glasi: 

Terminski plan mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja Del iz katerega bo možno 
razbrati časovno določene posamezne faze del, ki jih potrdi Inženir. Istočasno s terminskim 
planom bo Izvajalec predal Inženirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in 
delavne sile, ki se nanaša na terminski plan.  

Izvajalec mora izdelati tehnološko-ekonomski elaborat del, katerega bo potrdil Inženir. 
Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Priloge D – Splošni in posebni tehnični pogoji 
z dodatki TSC. 

 
8.4 Podaljšanje roka za dokončanje 
Spremeni se točka (a) podčlena 8.4. tako, da glasi: 

(a) spremembe (razen, če ni bila dogovorjena prilagoditev roka za dokončanje v skladu s 
podčlenom 13.3 (Postopek spremembe)) ali kakšne druge bistvene spremembe v 
količini neke postavke del, ki jo zajema Pogodba in v primeru, ko  količina dodatnih in 
več Del preseže 15 % cene pogodbenih Del brez razlik v ceni po določilih 13. 7 in 
13.8. člena Splošnih pogojev; 

Spremeni se točka (c) podčlena 8.4 tako, da glasi: 

(c) izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v času izvajanja Pogodbe, ki 
bi presegli 30 letno povprečje za več kot 30 % glede števila deževnih dni ali količino 
padavin, po podatkih najbližje hidrometeorološke postaje. 

 
8.10 Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del 
 
Spremeni se odstavek podčlena 8.10 tako, da glasi:  
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Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave opreme in materiala, ki ni uporabljen pri 
izvedbi pogodbenih del, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče.  
 
9 PREIZKUSI OB DOKONČANJU 
 
9.1. Obveznosti izvajalca 
 
Na koncu podčlena 9.1. se doda naslednje besedilo:  
 
Tehnične specifikacije, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija in definirajo testiranja, mora 
izvajalec zagotoviti še preden je upravičen do Potrdila o prevzemu. 
 
10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA 
 

10.1 Prevzem del in odsekov del 
Na koncu podčlena 10.1. se doda odstavek: 

"Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju tri (3) izvode 
Načrtov izvedenih Del (PID) in Projekt za vzdrževanje in obratovanje, projekta za vpis v 
uradne evidence (PVE) v tiskani in elektronski obliki, vključno s popisi, končnimi količinami in 
drugimi dokumenti, ki jih je Izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem Del, z ustrezno 
kvalificiranim tehničnim osebjem, na lastne stroške, da bi prikazal stanje izvedenih Del. 
Navedeno projektno tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 4 (štirih) tiskanih 
izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki  
Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih: 

 grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, 
 tekstualni del v formatu .doc, 
 tabelarični del v formatu .xls."  

11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE 
 
11.3 Podaljšanje roka za reklamacijo napak 
Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo: 

"Po zakonskih določilih Republike Slovenije je Izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in 
napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se 
smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak po čl. 
11.3. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v Dodatku k Ponudbi in 
ne more biti daljši od 5 let za dela na cestah in 10 let za dela na premostitvenih in drugih 
objektih".  
 
Izvajalec mora pred prejetjem Potrdila o izvedbi predložiti Garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri 
zavarovalnici v višini 5 % vrednosti vseh pogodbenih del po pogodbi, kot je to definirano v 
členu 14.10 Pogojev pogodbe. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala 
bodisi:  

(a)  banka v Republiki Sloveniji,  

(b) tuja banka preko korespondenčne banke, 

(c) zavarovalna družba c Republiki Sloveniji ali tujini. 
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Izvajalec, ki bo Naročniku v odobritev predlagal garancijo tuje banke, mora hkrati s 
predlogom Naročniku za odobritev banke predložiti tudi fotokopijo bonitetne informacije 
Banke Slovenije o boniteti tuje banke. 

Poleg banke iz predhodnega odstavka, bo Naročnik na predlog Izvajalca potrdil tudi 
predložitev garancije na način (a), (b) ali (c).   

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, 
izvajati 24 ur na dan. 
 
12 MERJENJE IN OCENA 
 
12.1 Merjenje del 
Na koncu zadnjega odstavka podčlena 12.1.se doda besedilo: 

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v 
obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v 
skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08).  
 
12.2 – Način merjenja 
 
Podčlenu 12.2. se doda novi odstavek, ki glasi: 

Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Splošnih in posebnih 
tehničnih pogojih z dodatkom TSC Priloge D se bodo merile v skladu s takšnimi določili 
 
13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE 
 
13.3 Postopek spremembe 
Na koncu podčlena 13.3. se doda besedilo: 
 
Naročnik in izvajalec za izvedbo vseh dodatnih del, presežnih oziroma več del ter 
manjkajočih oziroma manj del ter nepredvidenih del in v primeru spremembe pogodbenih 
rokov, nemudoma sklene aneks k osnovni Pogodbi z Izvajalcem, v rokih, ki so potrebni za 
njegovo sestavo, potrditev in podpis.  
V primeru, da za sklenitev aneksa niso izpolnjeni vsi pogoji oziroma niso znane vse 
okoliščine za dokončno ureditev nastalih razmerij, pogodbeni stranki skleneta zgolj 
ugotovitveni aneks, s katerim se ugotovijo znane okoliščine in določijo osnove za dokončno 
ureditev razmerij, ko to omogočijo okoliščine in so za to izpolnjeni vsi pogoji.  
Dodatna dela so tista dela, ki niso pogodbeno dogovorjena, Naročnik pa zahteva, da se 
izvedejo. Naročnik izda svojo zahtevo v obliki naročila. Za oddajo naročila se uporabi 
postopek iz 1. točke šestega odstavka 29. člena ZJN-2. 
Več dela oziroma presežna dela in manj dela oziroma manjkajoča dela so tista dela, ki 
pomenijo količinski odmik od količine del, določenih v pogodbi. Obračunavajo se na osnovi 
količin iz knjige obračunskih izmer, z uporabo predračunskih postavk iz Ponudbe Izvajalca, 
ob uporabi določil osnovne Pogodbe. 

Nepredvidena dela so tista dela, ki jih je potrebno nujno opraviti zaradi zagotovitve stabilnosti 
objekta ali zaradi preprečitve škode, povzročena z nepričakovanim oziroma izrednim 
dogodkom. Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja 
Naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih 
mora nemudoma obvestiti Inženirja, ki jih na skupnem ogledu zapišeta v Zapisnik o 
evidentiranju, ki ga Inženir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh 
dneh po ogledu, predloži Naročniku. Za oddajo naročila se uporabi postopek iz 1. točke 
šestega odstavka 29. člena ZJN-2. 
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V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata Naročnik in Izvajalec spremembo 
roka urediti z aneksom k osnovni Pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka. 
 
Za vse morebitne spremembe »Risb« - projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolžan 
predloge za ukrepe podati Izvajalec in jih tudi, v skladu s Pogodbo, ob predložitvi finančno 
ovrednotiti. 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 
 
14.2 Predplačila 
Določila tega podčlena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila. 
 
14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 
Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.3. tako, da glasi: 
 
V primeru, da je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev,  mesečne 
in končno situacijo lahko izstavi le vodilni partner, v kolikor se partnerji v skupini izvajalcev v 
pravnem aktu o skupni izvedbi naročila dogovorijo, da bodo plačila po izstavljenih situacijah 
potekala preko vodilnega partnerja, pri čemer bo vodilni partner pooblastil Naročnika, da na 
podlagi potrjene situacije vodilnega partnerja neposredno plačuje partnerju, v kolikor vodilni 
partner ne plača partnerju njegovega deleža situacije v skladu z določbo o načinu plačila v 
pravnem aktu o skupni izvedbi. 
 
V kolikor se partnerji v skupini izvajalcev v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila 
dogovorijo, da bodo posamezno situacijo izstavili vsi partnerji skupaj, situacijo podpišejo vsi 
partnerji, plačila pa se vršijo na posamezne račune posameznih partnerjev v vrednosti 
njihove udeležbe pri izvedbi Del, kot je potrjena v gradbeni knjigi in ki se obračuna z 
izstavljeno situacijo.   
 
V primerih, ko izvajalec Dela izvaja s podizvajalci, mora računu oziroma situaciji obvezno 
priložiti potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. 
Vodilni partner v skupini izvajalcev (v kolikor plačila po izstavljenih situacijah potekajo preko 
vodilnega partnerja) oz. vsak partner v skupini izvajalcev  (v kolikor se plačila vršijo na 
posamezne račune posameznih partnerjev)  se zavezuje uporabljati za poplačevanje svojih 
obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem enake roke plačil, kot so 
določeni v Pogodbi o prevzemu Del z Naročnikom Del iz izvajanja Del za oddano naročilo.   

Vodilni partner v skupini izvajalcev (v kolikor plačila po izstavljenih situacijah potekajo preko 
vodilnega partnerja) oz. vsak partner v skupini izvajalcev  (v kolikor se plačila vršijo na 
posamezne račune posameznih partnerjev) se zavezuje priznati in obračunati ter plačati 
dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem Del zapadle obveznosti in zakonite 
zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po 
izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oziroma za 
dobavljeno blago dobaviteljev blaga. 
 
Črta se prvi stavek drugega odstavka podčlena 14.3 in se nadomesti z naslednjim 
besedilom:  
 
Situacija mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti v EUR, in 
sicer po naslednjim zaporedju: 
 
Izbriše se besedilo odstavka (d) podčlena 14.3. 
 
Izbriše se besedilo odstavka (e) podčlena 14.3.  
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN  09/322212    69/103 
Razpisna dokumentacija 



 
 

 
14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih 
Na koncu podčlena 14.6 se doda nova točka (c), ki glasi: 

(c)  zadržani znesek (10 % - deset odstotkov) Del, za katera je bilo odobreno plačilo, bo 
obdržal Naročnik tako dolgo dokler ne bo Izvajalec dostavil Naročniku popravljeno Garancijo 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je določeno v členu 4.2 Posebnih pogojev.  
 
 Za točko (c) podčlena 14.6 se doda nova točka (d), ki se glasi:  
 
Naročnik ali inženir si pridržujeta pravico, da preko svojih pooblaščenih predstavnikov, 
izvršijo kakršno koli inšpekcijo na gradbišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v 
zvezi z deli, če menijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov.  
 
14.7 Plačilo 
 
Črta se besedilo odstavka (a) podčlena 14.7.   
 
Črta se besedilo odstavka (b) podčlena 14.7. in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:  
(b) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem plačilu 60. (šestdeseti) dan od prejema Potrdila o 
vmesnem plačilu pri naročniku.  
 
Črta se besedilo odstavka (c) podčlena 14.7 in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:  
 
(c) znesek, naveden v Potrdilu o končnem plačilu 60. dan od prejema Potrdila o končnem 
plačilu naročniku.  
 
Na koncu podčlena 14.7. se doda besedilo:  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da Potrdila o vmesnih plačilih vrnejo neplačane, če ne 
ustrezajo bistvenim zahtevam ali so pomanjkljivi. V takšnem primeru bodo plačilna obdobja 
prekinjena in pričelo se bo novo o plačilno obdobje šestdeseti (60) dan od prejema 
potrjenega popravljenega Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku  oziroma od prejema 
potrjenega popravljenega Potrdila o končnem plačilu pri naročniku.  
 
14.12 Poravnava končnih obveznosti 
 
Besedilo podčlena 14.12 se spremeni tako, da se glasi:  
 
Ko izvajalec predloži končni obračun (situacijo), mora predložiti tudi dokument o končni 
poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun (situacija) predstavlja celotno in 
končno poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po pogodbi ali v zvezi s pogodbo. Ta 
dokument o končni poravnavi postane veljaven, ko izvajalec prejme Garancijo za dobro 
izvedbo in še neplačani saldo celotnega zneska in ko izvajalec izroči naročniku Garancijo za 
odpravo napak v garancijskem roku, v primeru česar bo dokument o končni poravnavi postal 
veljaven na ta datum. 
 
14.15 Valute plačil 
Na koncu zadnjega odstavka podčlena 14.15 se doda sledeče besedilo: 

Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v valuti, v katerih je plačljiva Pogodbena 
cena, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.  
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18 ZAVAROVANJE 
 
18.1 Splošne zahteve za zavarovanje  
Doda se tretji odstavek podčlena 18.1, ki glasi: 

Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo, s pooblaščenimi 
zavarovalnimi družbami, pod pogoji, ki jih je odobril Naročnik in v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 
 
18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca 
Spremeni se prvi stavek podčlena 18.2, tako, da se glasi: 

Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v 
podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 
 
18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode  
V podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z: 

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je 500.000 EUR. 
 
18.4 Zavarovanje osebja izvajalca 
Besedilu podčlena 18.4. se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

Izvajalec mora na svoje stroške zagotovit zavarovanje v skladu z zakoni Republike Slovenije. 
 
20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA 
 
Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo z besedilom: 

Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli 
in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim 
postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču 
v Ljubljani. 

 
DODATNI ČLENI 

 
21 DAJATVE 
 
21.1 Tuje dajatve  
Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj 
Naročnikove države veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport Izvajalčeve 
opreme, naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter 
na storitve, ki se bodo izvajale po Pogodbi. 
 
21.2 Lokalne dajatve 
V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vključene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki 
na dohodek in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 
dni pred odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanašajo na Izvajalčevo opremo, 
Naprave, materiale in proizvode (stalne, začasne in potrošne), ki so bili pridobljeni za 
namene Pogodbe in storitve, izvedene po Pogodbi. Nobeno določilo Pogodbe ne razreši 
Izvajalca plačila kakršnihkoli dajatev, ki so v državi Naročnika odmerjene na dobičke, ki jih je 
imel iz naslova Pogodbe. 
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN  09/322212    71/103 
Razpisna dokumentacija 



 
 

 
21.3 Dajatve  na dohodek za osebje 
Izvajalčeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrženi plačilu davkov na osebni dohodek v 
Republiki Sloveniji, v smislu obdavčenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in 
predpisi, ki bodo v tem času v veljavi in Izvajalec bo izpolnjeval te dolžnosti v smislu 
odtegljajev, kot mu je bilo naloženo s temi zakoni in predpisi. 
 
22  Garancije izvajalca 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu 
opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer: 

 
Garancije   11.3 
 
• Za konstrukcije (kot so premostitveni objekti, oporni in podporni 

zidovi, kamnite zložbe, prepusti, betonske varovalne ograje…), 
vodotesnost objektov in hidroizolacije…………………………………………………..…10 let 

 
• Prometna signalizacija 

- Označbe na vozišču 
- debeloslojne talne označbe ……….…………………………….……………..2 leti 
- tankoslojne talne označbe ...………………………………………….....….…1 leto  

                                               (od drugega nanosa) 
 

- Vertikalna signalizacija 
- prometni znaki in smerniki 

- postavitev znakov in smernikov………………………………..…….. .5 let 
- s folijo I. klase (IG)………………………………………………….……7 let 
- s folijo II. klase (HI)……………………………………………………..10 let 

- portali 
- postavitev portalov…………………………………………………….5 let 
- konstrukcija portalov in tabel……………………………...……..….10 let 

- Varnostno – odbojna ograja, protihrupna ograja  
- Postavitev………………………………………………………….……..5 let 
- Kvaliteta ograje…………………………………………………………10 let 
-  

• Za vsa ostala razpisana dela………………………………………………………….……2 leti 
 
Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, 
izvajati 24 ur na dan. 
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Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili teh Posebnih pogojev Pogodbe, da smo 
jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Datum:                            Žig:             Podpis Ponudnika:  

 
 

 
 
 
 
 
Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predloži Posebne pogoje (priloga C), podpisane 
s strani pooblaščene osebe za  podpis ponudbe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponudnik parafira vse strani Posebnih pogojev (od str. 55 do 71)!
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PRILOGA E 
 
VZOREC POGODBE – JP ENERGETIKA 
 
št. naročnika: PI ______ 
št. izvajalca:  
 
za  izgradnjo 
 
____________________________________________  
 
ki jo sklenejo 
 
NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. , 

Verovškova 70, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Hrvoje 
Drašković (v nadaljevanju: naročnik) 

 
  identifikacijska št. za DDV:  
   
in 
 
 
IZVAJALEC:  _____________________ , ki ga zastopa direktor ________ 

 (nosilec posla) 
   

 transakcijski račun:        
 matična številka:             
  identifikacijska številka za DDV:    
   
 

I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
Stranki sporazumno ugotavljata, da je bila na javnem razpisu št. __________, ki ga je 
pooblastilu naročnika izvajal ____________  izvedenem po postopku ____________ 
izbrana ponudba št. ________ z dne _________ .  
 
 

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela za izgradnjo 
______________ po projektni dokumentaciji PGD št. ______________________ , ki jo 
je izdelal ____________________ .  
 
Dela v zvezi z izvedbo gradbenih in strojnih del pri izgradnji plinovoda bo izvajalec 
izvedel neposredno na podlagi te pogodbe,  posamezne priključne plinovode pa bo 
izvajalec izvedel na podlagi predhodnega pisnega naročila naročnika, zato je število 
priključnih plinovodov, določenih v projektni dokumentaciji iz prejšnjega odstavka, 
določeno zgolj okvirno in lahko odstopa glede na to, koliko posameznih priključnih 
plinovodov bo naročnik dejansko naročil  na območju gradnje iz prvega odstavka tega 
člena. 
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III. POGODBENA VREDNOST DEL 
 

3. člen 
 

Pogodbena vrednost del iz 6. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete 
ponudbe, navedene v 1. členu pogodbe in znaša:   
 
1. Za strojno inštalacijska in gradbena dela pri izgradnji plinovoda po tej pogodbi v neto 

vrednosti: 
 ___________ EUR 

 
z besedo:  
 
DDV za opravljena dela iz te točke se bo obračunaval po stopnji 20 %, kar znaša: 

 
  __________ EUR 

 
z besedo:  

 
Pogodbena vrednost za strojna in gradbena dela pri izgradnji plinovoda po tej točki z 
vključenim DDV tako znaša: 
 

_____________ EUR 
 
z besedo:   
 
Vsa strojna in gradbena dela pri izgradnji plinovoda po tej pogodbi se obračunajo po 
dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del 
v sprejeti ponudbi. Cene za merske enote del po navedeni ponudbi izvajalca  bodo 
ostale nespremenjene do konca graditve.  
 

2. Strojno inštalacijska in gradbena dela pri izgradnji priključnih plinovodov v neto vrednosti:
 

_____________  EUR 
 
z besedo:   
 
DDV za opravljena dela iz te točke se bo obračunaval po stopnji 20 %, kar glede na 
pogodbeno vrednost iz te točke znaša:  
 

_____________ EUR 
 
z besedo:  
 
Pogodbena vrednost za dogovorjena strojno inštalacijska in gradbena dela po tej točki 
znaša z vključenim DDV: 
 

_______________ EUR 
 
z besedo:  
  
Pogodbena vrednost del iz te točke obsega dela v obsegu določenim v ponudbi izvajalca 
iz 1. člena te pogodbe. Vrednost upošteva izvedbo _____ priključnih plinovodov tipa I 
(povprečna cena na enoto priključnega plinovoda brez DDV znaša  _____ EUR z 
upoštevanim ______ popustom na _______ ),   kot jih določa projektna dokumentacija iz 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN  09/322212    75/103 
Razpisna dokumentacija 



 

2. člena te pogodbe. Število priključnih plinovodov in s tem pogodbena vrednost po tej 
točki se lahko spremeni v skladu z drugim odstavkom 2. člena te pogodbe. 
Vse cene na enoto za priključne plinovode ostanejo nespremenjene do konca graditve.  
 

 
Glede na ocenjeno število priključnih plinovodov iz projektne dokumentacije iz 2. člena 
te pogodbe znaša skupna neto pogodbena vrednost iz 1. in 2. točke tega člena: 
 

 
_____________ EUR 

 
z besedo:  
 
DDV za opravljena dela iz te točke se bo obračunaval po stopnji 20 %, kar znaša: 
 

______________ EUR 
 
z besedo:  
 
Skupna pogodbena vrednost  z vključenim DDV tako znaša: 
 

_____________ EUR 
 
z besedo:  

 
 

IV. SESTAVNI DELI POGODBE 
 

4. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe še: 
- ponudba izvajalca iz 1. člena pogodbe, 
- razpisna dokumentacija št. __________ , 
- projektna dokumentacija, navedena v 2. členu pogodbe, 
V kolikor določila te pogodbe niso v skladu z dokumentacijo iz tega člena, veljajo 
določila te pogodbe. 
 
 

V.  NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

5. člen 
 

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij 
in končne situacije.  
 

6. člen 
 
Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih cen 
sestavi mesečne začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in vgrajeni 
material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu.  Izvajalec bo situacije 
izdajal ločeno za izvedena strojno inštalacijska in gradbena dela pri gradnji plinovoda, 
ter ločeno za izvedena strojno inštalacijska in gradbena dela pri gradnji priključnih 
plinovodov. 
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Začasna mesečna situacija mora biti izdana v roku 8 dni od zadnjega dne 
obračunskega meseca. 
 

7. člen 
 
Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno 
izstavljene mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost 
potrditi v 10 dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vložišču. 
V primeru, da izdana situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan 
zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno situacijo v roku 5 dni od 
zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del. 
 
Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 10 dni od prejema in ji tudi ne 
ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka. 
 
Naročnik je dolžan potrjeno situacijo ob upoštevanju 9. in 11. člena plačati v 30 dneh, 
šteto od dneva uradno evidentiranega prejema pravilne situacije v svojem vložišču. 
 

8. člen 
 
Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije. 
Izvajalec bo izstavil  končno situacijo v roku 8 dni po opravljenem tehničnem pregledu. 
 
Potrditev končne situacije in morebitno plačilo za obračunana dela, ki se lahko 
nanašajo le na izvedena dela v zadnjem obračunskem mesecu, na osnovi te situacije, 
se opravi v skladu z 7. členom in 11. členom te pogodbe. 
 

9. člen 
 

Naročnik bo izvršil plačila na naslednji način: 
- plačila za izvedena dela bo naročnik izvršil ob upoštevanju 11. člena na osnovi 

izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % 
pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo 
obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v 8 
dneh po opravljenem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče 
naročnika in predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, 

- plačila za izvedene priključne plinovode bo naročnik izvršil ob upoštevanju 11. 
člena v višini  izstavljenih in potrjenih mesečnih situacij,  glede na število v 
preteklem mesecu izvedenih priključnih plinovodov, specificiranih po tipih in 
objektih. 

 
10. člen 

 
Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z 
varovanjem izključnih pravic izvede le določen izvajalec del ali storitev, tako da jih ne 
moreta izvesti niti izvajalec niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno 
potrebna za izvedbo naročila, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec 
obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % za manipulativne stroške. 
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VI. PODIZVAJALCI  
 

11. člen 
 
Prijavljeni podizvajalec za ____________ v ocenjeni vrednosti ________ EUR je 
______________ ,  TRR: SI56  _________________ pri ___________ . 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno pooblašča naročnika, da ta v skladu z Uredbo 
o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri 
javnem naročanju (v nadaljevanju: Uredba) izvede plačila za opravljena dela po tej 
pogodbi neposredno imenovanemu podizvajalcu. S plačilom posameznega zneska 
podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega 
zneska podizvajalcu.  
 
Izvajalec mora za podizvajalca, navedene v prvem odstavku tega člena, ob vsaki 
situaciji  priložiti: 
- situacijo/račun podizvajalca za izvedena dela, potrjeno s strani nosilca posla, na 
podlagi katere naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun 
podizvajalca ali  
- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s 
konkretno izstavljeno situacijo izvajalca in, da pri delih, ki jih obravnava situacija, ni 
sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz te situacije izvajalca nima in ne bo 
imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. 
 
V primeru, če izvajalec ne bo predložil ustreznih dokumentov iz prejšnjega odstavka 
člena za vse prijavljene podizvajalce, naročnik do predložitve ustreznih dokumentov 
zadrži plačilo celotne situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. 
 

12. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s 
prijavljenim podizvajalcem.  
 
Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi pogodbenih obveznosti mora biti v skladu z 
zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo mora predhodno potrditi naročnik. V takem 
primeru se sklene aneks k pogodbi.  
 
Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja 
bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih izvajalec v času sklenitve pogodbe ni mogel 
predvideti in ki so nastale že po sklenitvi pogodbe in ki jih mora izvajalec naročniku 
predhodno dokazati.  
 
 

VII. NEPREDVIDENA VEČ DELA IN NEPREDVIDENA DODATNA  DELA 
 

13. člen 
 
Če se obseg del poveča zaradi nepredvidenih več ali dodatnih del glede na  
pogodbeno vrednost, navedeno v 1. točki 3. člena te pogodbe, ki ga  pogodbeni stranki 
sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po 
cenah za posamezne merske enote del, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 
1. členu te pogodbe. Če teh ni, bosta ceno za ta dela določili na osnovi naknadno 
dogovorjenih osnov. 
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Naročnik ne bo priznal nepredvidena več dela in dodatna dela, v kolikor ne bodo s 
strani naročnika potrjena pred izvedbo le teh. 
 
Če se obseg del pri izgradnji plinovoda poveča zaradi nepredvidenih več del za več kot 
10 % glede na skupno pogodbeno vrednost, navedeno v 1. točki 3. člena te pogodbe, 
se sklene dodatek k tej pogodbi. 
 
Če se obseg del poveča zaradi dodatnih del se na osnovi predhodnih pogajanj vselej 
sklene dodatek k tej pogodbi. 
 
Za povečano število izvedenih priključnih plinovodov sklenitev aneksa ni potrebna. 
 

VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

14. člen 
 

Obveznosti izvajalca so še: 
- izdelati načrt organizacije gradbišča, 
- pred začetkom del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta, 
- izvajalec del mora gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom, 
- voditi gradbeni dnevnik in  knjigo obračunskih izmer, 
- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, 

v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, 
- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,  
- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na 

gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, 
ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 
en izvod dogovora pred pričetkom del predložiti pooblaščenemu predstavniku 
naročnika,  

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili 
dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih 
skladnost je potrjena z ustreznimi listinami, 

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah 
ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode, 

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej, 
- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del, 
- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem 

del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, 
- izvajalec je dolžan v imenu investitorja sproti oddajati gradbene odpadke, ki 

nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz 
klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter 
naročniku predložiti potrdilo o tem, 

- da bo v primeru potreb na gradbišču zagotovil dodatne kapacitete in/ali ustrezno 
podaljšal delovni čas, 

- da se obvezuje izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za cestno zaporo, ki ga 
izda občina, 

- na območju cestnih zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v 
tednu razen nedelje, 

- da bo v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku predložil bančno garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ______ % pogodbene vrednosti brez 
DDV in rokom veljavnosti 120 dni po preteku obdobja za dokončanje del, 

- da bo v 10 dneh po opravljenem tehničnem pregledu naročniku predložil bančno 
garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini _____ % vrednosti 
opravljenih del brez DDV in rokom veljavnosti 30 dni po preteku garancijskega 
roka. 
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15. člen 
 
Obveznosti naročnika so še: 
- pred pričetkom izvajanja del mora izvajalcu izročiti pravnomočno gradbeno 

dovoljenje in pripadajoča soglasja, dovoljenje za cestno zaporo ter  projektno 
dokumentacijo (PGD in PZI), 

- uvesti izvajalca v posel. 
 
 

IX.  ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL  
 

16. člen 
 
Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v obdobju  _________________ in jih 
izvajati po terminskem planu sočasno z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture.  
 
 

X.  POGODBENE KAZNI 
 

17. člen 
 

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v skladu s pogodbo je naročnik 
upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer 0,2 % skupne pogodbene vrednosti, 
navedene v 7. členu te pogodbe za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve. 
 
Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne 
situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil. 
 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po 
splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene 
kazni. 
 

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

18. člen 
 
Odgovorni vodja del:       
 
Odgovorni vodja gradbenih del:    
 
Odgovorni vodja strojno inštalacijskih del:   
 
Odgovorni nadzornik gradbenih del: 
 
Odgovorni nadzornik strojno inštalacijskih del: 
 
Koordinator za zdravje in varstvo pri delu:          
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XII. GARANCIJSKI ROK  
 

19. člen 
 

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v 
času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa razpisana dela 5 let. Garancijski rok 
teče od datuma opravljenega prevzema objekta. 
 
Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so 
po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do prevzema objekta. 
 

20. člen 
 
Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali industrijskih 
izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v 3 dneh, ko ga naročnik pisno 
obvesti o nastali napaki. 
 
Če izvajalec v tem času ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za 
nov rok odstranitve, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarja odpravil in to na 
račun izvajalca s 5 % pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih 
stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo 
napak v garancijskem roku. 
 

XIII.  ODSTOP OD POGODBE 
 

21.  člen 
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec: 
- ne bi predložil bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot 

garancijo za dobro izvedbo del v roku 10 dni po podpisu pogodbe, 
- ne bi začel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti 

v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, 
- ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti 

v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, 
- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika. 
V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka lahko naročnik takoj unovči bančno 
garancijo za resnost ponudbe, v primeru iz druge, tretje in četrte alinee pa bančno 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

XIV.  REŠEVANJE SPOROV 
 

22.  člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali 
rešiti sporazumno. 
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži 
postopek za rešitev spora pri pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 

XV. OSTALE DOLOČBE 
 

23. člen 
 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in  vsi riziki, ki bodo spremljali 
delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu 
razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 
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24.  člen 
 
V vsem ostalem veljajo določila Zakona o graditvi objektov in Obligacijskega zakonika. 
Za vprašanja, ki jih Obligacijski zakonik ne ureja pa Posebne gradbene uzance, če niso 
v nasprotju z določili te pogodbe. 
 

25.  člen 
 
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Glede 
garancijskih določil pogodba velja vse do poteka garancijskega roka. 
 

26. člen 
 
Pogodba je napisana v 5 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 izvode, izvajalec 
pa 2 izvoda. 
 
Ljubljana, dne    
 
NAROČNIK:  IZVAJALEC: 
 
 
Energetika Ljubljana, d.o.o.          
    
 
Hrvoje Drašković, direktor     
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PRILOGA F 
 

PP: E3611, K3505 

SM: 142090, 132001 

vir: - 

OSNUTEK POGODBE – JP VO-KA 
 

Številka pogodbe naročnika:  

  

Številka pogodbe izvajalca:  

 

Naziv 
pogodbe: 

Obnova vodovoda in gradnja sanitarne kanalizacije po  
Kajakaški cesti na odseku od tovarne KOT do občinske meje 

 
sklenjena med 
 
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 
Vodovodna cesta 90 
1000 LJUBLJANA, 
 
ki ga zastopa direktor družbe 
Krištof MLAKAR 
(v nadaljevanju naročnik) 
 
Identifikacijska številka za DDV:  SI64520463 
Matična številka:   5046688 
 
in 
 

 
  

ki ga zastopa direktor: 
  

(v nadaljevanju izvajalec) 
  

 
  

Identifikacijska številka za DDV: 
  

Matična številka: 
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PREDMET POGODBE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita za izvedbo obnove vodovoda, obnovo hišnih 
vodovodnih priključkov, in gradnjo kanalizacije po kajakaški cesti od tovarne KOT do 
občinske meje. Pogodba se sklene na osnovi javnega naročila __________________ 
ter ponudbe izvajalca št. _________ z dne ____________. 
 
 
POGODBENA CENA 

2. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita za cene, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna 
izvajalca. Za pogodbena dela naročnik ne daje avansa.  
 
Pogodbena cena po ponudbenem predračunu izvajalca  znaša: 
 

Obnova vodovoda (brez DDV)   € 
Obnova hišnih vodovodnih priključkov (brez 
DDV)   € 
Gradnja sanitarne kanalizacije (brez DDV)   € 
Seštevek (brez DDV)   € 
Popust (brez DDV)   € 
Skupaj   € 
DDV (20%)   € 
Ponudbena cena (vključno z DDV)   € 

 
3. člen 

 
Izvajalec soglaša, da pogodbena vrednost zajema tudi vsa pripravljalna in izvedbena 
dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroški za preiskave in ateste, 
stroški izvedbe priključkov na električno omrežje, stroški zavarovanja del, stroški za 
varnost pri delu, vsi potrebni delovni odri in delovni pripomočki ter podobno, 
zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje investitorju, vse tlačne in druge 
potrebne preizkuse, stroške preizkusnega obratovanja, kot tudi stroške, ki jih določajo 
splošni pogoji naročnika. 
 
Izvajalec soglaša z dinamiko izvedbe del, glede na potrjen plan investicijskega vlaganja 
naročnika, za tekoče koledarsko leto oz. za vsako koledarsko leto posebej ter da bo 
geodetske posnetke in geodetske načrte naročil pri izvajalcu geodetskih storitev 
naročnika, ki je bil izbran s postopkom javnega naročanja. 
 
 
SESTAVNI DEL POGODBE 
 

4. člen 
 
Sestavni del pogodbe je: 

- projektna dokumentacija za izvedbo  
- pravnomočno upravno dovoljenje   
- potrjen terminski plan s strani 

naročnika 
 

- potrjena organizacijska  shema gradbišča 
- vsi drugi pisni sporazumi, zapisniške ugotovitve in vpisi v gradbeni dnevnik, ki 

sta  jih podpisala pooblaščenca pogodbenih strank 
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DODATNA DELA 
 

5. člen 
 
Izvajalec se obveže izvršiti eventualna dodatna dela in popravila, ki niso zajeta v 
ponudbi, so se pa pokazala, kot nujno potrebna ali pa so dodatno naročena s strani 
naročnika. Vsa nujno potrebna dela ali dodatno naročena dela s strani naročnika se 
zapisniško evidentirajo in potrdijo s strani nadzorne osebe naročnika v gradbeni 
dnevnik.  
 
Za izvedbo dodatnih del se pred izčrpanjem sredstev po tej pogodbi sklene 
odgovarjajoči aneks k osnovni pogodbi za dela, ki se obračunajo po cenah, ki so 
določene v ponudbi izvajalca. 
 
 
NAČIN OBRAČUNAVANJA 
 

6. člen 
 
Pogodbena dela se obračunavajo mesečno od prvega do zadnjega dne preteklega 
meseca, posebej za dela na obnovi vodovoda, posebej za dela na obnovi hišnih 
vodovodnih priključkov in posebej za dela na gradnji sanitarne kanalizacije, na podlagi  
dejansko izvršenih količin iz knjige obračunskih izmer na osnovi ponudbenih cen. 
Obračun del se izvede na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne 
situacije.  
 
Izvajalec ločene mesečne situacije, dostavi naročniku do petega dne v tekočem 
mesecu za pretekli mesec, končno situacijo pa v osmih koledarskih dneh po 
dokončanju del.  
 

7. člen 
 

V primeru, da izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci, s podpisom pogodbe pooblašča 
naročnika za izvedbo neposrednih plačil vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, 
skladno z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 
podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/2007).  
 
Naročnik in izvajalec soglašata, da bo izvajalec za dela podizvajalcu zaračunaval 3 % 
manipulativnih stroškov. Nosilec izvajalskih del mora k računu oziroma situaciji 
obvezno priložiti potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. 
 

8. člen 
 

Naročnik je dolžan plačati mesečno situacijo v 60 koledarskih dneh, od dneva uradno 
evidentiranega prejema situacije v vložišču naročnika. Naročnik je dolžan ugotoviti 
pravilno vrednost izvedenih del na osnovi izstavljene mesečne situacije in njeno 
pravilnost potrditi v osmih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v 
vložišče naročnika. V primeru, da izdana situacija ni pravilna, jo je naročnik v 
navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti novo, 
popravljeno situacijo, v roku petih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna 
vrednost izvedenih del. Končna situacija mora biti usklajena med izvajalcem in 
naročnikom. Za plačila s kompenzacijo se zamudne obresti ne obračunajo. 
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NAČIN PLAČILA 
 

9. člen 
 
Plačila za izvedena dela bo naročnik vršil ob upoštevanju ostalih členov pogodbe na 
osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 80% 
pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 8. členu te pogodbe. Ostalo obveznost bo 
naročnik zadržal in plačal v 30 dneh ob izpolnitvi naslednjih pogojev: 
- 10% po predaji projekta izvedenih del in predložitvi ustreznega finančnega 

zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi 
- 10% po uspešno opravljenem tehničnem pregledu. 
  
Zneske potrjenih mesečnih situacij s strani nadzorne osebe naročnika bo naročnik 
plačeval na transakcijski račun izvajalca številka ___________________________ 
odprtega pri ________________________ . 
 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

10. člen 
 
Naročnik se obvezuje po podpisu pogodbe izvajalcu izročiti: 
- pravnomočno upravno dovoljenje z vsemi soglasji 
- potrjeno projektno dokumentacijo za izvedbo 
- situacijo vseh  obstoječih podzemnih in nadzemnih vodov in  naprav 
- pooblastilo za pridobitev cestne zapore 
 
Naročnik bo  predhodno uredil vse  premoženjsko pravne zadeve za zemljišče kjer se 
bodo izvajala dela. Naročnik se tudi zavezuje, da bo posredoval izvajalcu vse dodatne 
potrebne podatke, ki jih bo ta potreboval pri izvajanju pogodbenih del. Vse dodatne 
podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne zahteve in lastne presoje o 
nujnosti zahtevanih podatkov za izvedbo pogodbenih del. 
 
Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu del zagotovil izvedbo geodetskih posnetkov in 
izdelavo geodetskih načrtov v roku 30 dni od datuma zahteve za izdelavi le-teh, po  
cenah, ki so bile potrjene z javnim naročanjem za izbiro izvajalca geodetskih 
posnetkov. 
 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

11. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 
- v roku 10 koledarskih dni po podpisu pogodbe priložil bančno garancijo za dobro 

izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti del (z vključenim 
DDV) z rokom veljavnosti 120 dni po zaključenih delih, 

- v roku 6 koledarskih dni po prejemu dokumentacije iz 10. člena pogodbe vložil 
zahtevo za izdelavo skice cestne zapore in o datumu zahteve za izdelavo pisno 
obvestil naročnika, 

- v roku štirih koledarskih dni po prejemu skice cestne zapore v imenu naročnika vložil 
zahtevo za cestno zaporo, ki je potrebna za izvajanje pogodbenih del in o datumu 
zahteve za cestno zaporo pisno obvestil naročnika, 

- Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 10 koledarskih dni po podpisu pogodbe 
posredoval seznam oseb, ki bodo opravljala  pogodbena dela in v skladu s 
Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah za osebe pri delu v proizvodnji in prometu z 
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živili, ki prihajajo v stik z živili (Ur. list št. 82/03), poskrbel za soglasje oseb k 
obveznosti prijavljanja bolezni. 

- v imenu naročnika izvajal vse naloge, pogojene v dovoljenju za zaporo cestišča in v 
zvezi z danimi pogoji v odločbi nosil vso odgovornost, 

- pridobil vsa druga soglasja, ki so potrebna za izvajanje del in  niso bila predmet 
upravnega postopka za pridobitev pravnomočnega upravnega dovoljenja, 

-    pisno obvestil naročnika o datumu pričetka del  
- zavaroval svojo opremo in opremo dobaviteljev, ki bo vgrajena proti vsem rizikom do 

predaje investicije naročniku, 
-    zavaroval delovno osebje in svoje naprave,  
- med opravljanjem pogodbenih del upošteval elaborat o varstvu pri delu. ki ga 

pripravi naročnik ter poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva 
pred požarom ter za ustrezno izvajanje teh ukrepov in prevzema polno odgovornost 
za posledice njihove morebitne opustitve,  

- strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, 
gradbenimi normativi ter z običaji dobre prakse izvedel pogodbena dela po tehnični 
dokumentaciji in po  popisu del, 

- ves čas gradnje vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu z 
Zakonom o graditvi objektov (Ur. l.  RS št. 110/02, 97/03, 47/04, 126/07) - 
pooblaščeni osebi pogodbenih strank jo podpisujeta sproti, 

- izvajal na gradbišču varnostne ukrepe po veljavni zakonodaji tako za delavce, 
naprave in material ter za vse mimoidoče, 

- po zaključku del očistil gradbišče in o tem obvestil naročnika, 
- v roku 35 koledarskih dni po končanju del, ki ga potrdi nadzorna oseba naročnika z 

vpisom v gradbeni dnevnik, izdelal projekt izvedenih del in predati naročniku vso 
potrebno dokumentacijo (ateste, certifikate, izjave,…), 

- v roku 15 koledarskih dni od dneva tehničnega pregleda odpravil pomanjkljivosti, 
ugotovljene na tehničnem pregledu 

 
 
POGODBENI ROKI 
 

12. člen 
 
Pogodbeni rok za dokončanje del je ……… koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo. 
Za datum uvedbe v delo se šteje dan, ko izvajalec prejme vso dokumentacijo  iz 10. 
člena predmetne pogodbe. Datum uvedbe v delo se pisno potrdi s strani naročnika in 
izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik.  
 
Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj, ko naročnik 
izpolni vse obveznosti iz 10. člena pogodbe. 
 
Izvajalec se tudi strinja z roki izdelave projekta izvedenih del  in roki odprave napak iz 
predzadnje in zadnje alineje 11. člena pogodbe. 
 
 

13. člen 
 
Rok dokončanja del se podaljša v primerih, naštetih v 42. točki Posebnih gradbenih 
uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/1977) ter v primeru neugodnih vremenskih razmer, ki ne 
dopuščajo kvalitetne izvedbe del. Izvajalec je dolžan v roku treh dni s pisno 
obrazložitvijo obvestiti nadzorno osebo naročnika o nastanku pogojev, ki vplivajo na 
podaljšanje roka dokončanja del. 
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14. člen 
 
V primeru, da izvajalec ne more pričeti z deli v pogodbenem roku po naročnikovi krivdi, 
ima pravico zahtevati nov rok dokončanja del. V primeru prekoračitve pogodbenega 
roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, 
ki je povzročila zamudo.  
 

15. člen 
 
V primeru nastanka pogojev iz 13. in 14. člena pogodbe za spremembo roka 
dokončanja del, pogodbeni stranki za nov rok dokončanja del skleneta odgovarjajoči 
aneks k pogodbi.   
 

POGODBENA KAZEN 
 

16. člen 
 
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbenih del v dogovorjenem roku 
je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen: 
- za vsak koledarski dan prekoračitve roka dokončanja del v višini 0,5% (nič-celih-pet-

odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV), vendar skupno največ v višini 10% 
(deset-odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV). 

- za vsak koledarski dan prekoračitve roka za vložitev zahteve za izdelavo skice 
cestne zapore in vložitve zahteve za izdajo cestne zapore v višini 0,5% (nič-celih-
pet-odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV), vendar največ v višini 5% (pet-
odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV). 

 
Pogodbeno kazen naročnik obračuna pri končni situaciji. 
 

17. člen 
 
Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih del nastaja pri naročniku dodatna škoda, je 
naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca. 
 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni 
pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik 
uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja 
pogodbene kazni. 
 

18. člen 
 
V primeru, da izvajalec ne dostavi mesečne situacije v zahtevanem roku iz drugega 
odstavka 6. člena pogodbe, naročnik ne odobri izplačila mesečne situacije in jo 
pismeno, brez obrazložitve zavrne.  
 
 
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI  
 

19. člen 
 
Pooblaščena oseba naročnika je: _____________________ 
Pooblaščena oseba izvajalca je:   _____________________ 
 
Pooblaščena oseba pravnomočno zastopa naročnika in v njegovem imenu  izvaja vse 
ukrepe v zvezi z deli po pogodbi. Naročnik in izvajalec sta dolžna obvestiti pogodbeni 
stranki o zamenjavi pooblaščene osebe pismeno, z datumom primopredaje poslov. 
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Obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec del  najkasneje v treh 
koledarskih dneh pred dnevom primopredaje. 
 

NADZOR 
 

20. člen 
 
Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem del izvajalca iz te pogodbe. V okviru 
izvajanja nadzora, naročnik lahko na stroške izvajalca zahteva naknadni, točkovni 
izkop, s preverjanjem vgrajenih materialov.  
 
V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z 
določili členov te pogodbe in zahtev iz razpisne dokumentacije javnega naročila 
številka __________ ter projektne dokumentacije za izvedbo,  naročnik lahko takoj 
pisno odpove pogodbo, brez odškodninske obveznosti do izvajalca. 
 
 
PREVZEM IN GARANCIJA 
 

21. člen 
 
Ob zaključku del, se s strani pooblaščene osebe naročnika in izvajalca izvede pregled 
izvedenih del. O prevzemu pooblaščeni osebi naredita prevzemni zapis o opravljenem 
delu v zahtevanem obsegu in kakovosti, ki se vpiše v gradbeni dnevnik in je osnova za 
izdajo končne situacije. 
 
Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v gradbeni dnevnik kjer se določi tudi rok za 
njihovo odpravo. Po odpravi pomanjkljivosti izvajalec o tem pismeno obvesti naročnika. 
Pomanjkljivosti odpravi izvajalec na svoje stroške. 
 

22. člen 
 

Izvajalec del je odgovoren naročniku za morebitne napake v smislu določil 
Obligacijskega zakonika. Garancijski rok za izvedena dela in vgrajeni material je pet let 
in prične teči od dneva prevzema del oziroma pisnega obvestila izvajalca o odpravi 
pomanjkljivosti 
Skupaj s končno situacijo izvajalec del predloži naročniku bančno garancijo za odpravo 
napak v garancijskem roku v višini 5 % skupne pogodbene cene del (z vključenim 
DDV), z veljavnostjo petih let od prevzema del.  
 

23. člen 
 

Izvajalec se obveže, da na naročnikovo zahtevo odpravi vse pomanjkljivosti v 
garancijski dobi nastale po krivdi izvajalca. 
 

REŠEVANJE SPOROV 
 

24. člen 
 
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki prvenstveno reševali 
sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe ter Obligacijskega 
zakonika upošteva še: 
- razpisno dokumentacijo,  
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- ponudbeno dokumentacijo, 
- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo. 
 

OSTALA DOLOČILA 
 

25. člen 
 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali 
delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami javnega naročanja in s tehnično 
dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo 
del. 
 
Izvjalec se strinja, da lahko naročnik prekine pogodbeno razmerje v primeru 
nespoštovanja določil pogodbe in določil iz javnega naročanja, brez odškodninske 
odgovornosti do izvajalca.  
 

26. člen 
 
Spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih 
podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 

27. člen 
 
Pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od 
pogodbenih strank, kar velja tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih 
sprememb. 
 

28. člen 
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pravno veljavna pa je z 
dnem izpolnitve zahteve iz prve alineje 12. člena pogodbe. Glede garancijskih določil 
pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov. 
 

29. člen 
 
Pogodba je napisana v (4) štirih izvodih, od katerih prejme izvajalec (2) dva izvoda ter 
naročnik (2) dva izvoda. 
 
 
 
_____________, dne________________  
 

Ljubljana, dne  __________________  
 

IZVAJALEC :  
 
_________________________________ 
 

NAROČNIK : 
 
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.,  
 

 
Direktor: 
 
_________________________________ 

 
Direktor družbe: 
 
Krištof Mlakar 
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PRILOGA G 
 

 
 
 
 
 

Splošni in posebni tehnični pogoji z dodatki 
 in  

Izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in TSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Splošne in posebne tehnične pogoje ponudniki pridobijo kot dopolnilno razpisno 
dokumentacijo na naslovu, kot je naveden v podčlenu 9.2 Navodil ponudnikom za 

izdelavo ponudbe) 
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PREGLED VELJAVNOSTI SPLOŠNIH IN POSEBNIH TEHNIČNIH POGOJEV TER 
OSTALE TEHNIČNE REGULATIVE ZA GRADNJO CEST 

V splošnih in posebnih tehničnih pogojih za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v 
nadaljevanju PTP) so v osmih knjigah obravnavani postopki in materiali potrebni za 
gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj materialov in tehnoloških postopkov pa 
narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v PTP predvidenih postopkov, kar je 
pretežno zajeto v dopolnilih PTP od I do VI, izdanih v letih 1996 (I. dopolnitev), 1997, 
2000, 2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev). 

Na osnovi 7. člena Zakona o javnih cestah izdaja Minister za promet za svoje področje 
tehnične specifikacije za javne ceste (TSC), s katerimi se nadgrajujejo PTP. Z 
dopolnilom PTP št. V so v tehnično regulativo za dela na cestah uvedene nove TSC, ki 
so bile izdane v obdobju 2000 do 2004. 

Uvedene so sledeče TSC: 
- 04.100:2000   Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS 
- 06.100:2003   Kamnita posteljica in povozni plato 
- 06.200:2003   Nevezane nosilne in obrabne plasti 
- 06.310:2001   Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi 
- 06.320:2001   Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi 
- 06.330:2003   Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi 
- 06.411:2003   Vezane asfaltne obr4abne in zaporne plasti, Bitumenski betoni 
- 06.412:2001   Vezane obrabne in zaporne plasti, Drobir z bitumenskim mastiksom 
- 06.413:2003   Vezane asfaltne obrabne plasti, Drenažni asfalti 
- 06.414:2003   Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Liti asfalti 
- 06.416:2003   Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke 
- 06.417:2001   Vezane obrabne in zaporne plasti, Površinske prevleke 
- 06.420:2003   Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton 
- 06.450:2003   Asfaltne krovne plasti na dilatacijah 
- 06.511:2001   Prometne obremenitve, Določitev in razvrstitev 
- 06.512:2003   Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji 
- 06.520:2003   Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij 
- 06.541:2003   Projektiranje, Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih  
     konstrukcij 
- 06.610.2003   Lastnosti voznih površin, Ravnost 
- 06.620:2002   Lastnosti voznih površin, Torna sposobnost 
- 06.630:2002   Lastnosti voznih površin, Podajnost 
- 06.640:2003   Lastnosti voznih površin, Hrupnost 
- 06.711:2001   Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom 
- 06.712:2003   Meritve gostote, Nadomestni postopki 
- 06.720:2003   Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov 
- 06.730:2001   Predhodna sestava sfaltnih  
     zmesi 
- 06.740:2003   Gradnja preskusnih polj 
- 06.800:3001  Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje 

Po uveljavitvi navedenih TSC, ki v veliki meri nadomeščajo PTP, knjigo IV, ostanejo v 
veljavi le še naslednja poglavja iz PTP, knjiga IV: 

3.4 Tlakovane obrabne plasti 
3.5 Robni elementi vozišč 
3.6 Bankine. 
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V letu 2003 so bile izdane in uveljavljene smernice za: 

Smernice za načrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zaščito pred hrupom 
cestnega prometa in 
 
Smernice za vzdrževanje vegetacije v obcestnem prostoru na avtocestnem omrežju v  
republiki Sloveniji Dopolnila PTP št. I: Veljavna so še sledeča dopolnila: 

Dopolnilo k posebnim tehničnim pogojem za zemeljska dela in temeljenje 

Hidroizolacije na premostitvenih objektih 

Izvajanje hidroizolacijskih del 

Vertikalne hidroizolacije objektov na AC - dopolnilo PTP, tč. 5.7 

Opis del za zaščito podtalnice 

Hidroizolacije - dopolnitev PTP, tč. 5.7. - Splošno 

Globinsko odvodnjavanje - PTP tč. 4.2. - Drenaže 

Dopolnila PTP št. II: Veljavna so še sledeča dopolnila: 

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za prednapenjanje 
betonskih konstrukcij 

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti gotovih betonskih izdelkov 

Navodilo za izdelavo, kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti elementov iz betona, 
odpornega na mraz in soli 

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za spajanje rebraste 

armature 

Naloge tehničnega osebja Izvajalca pri betonarskih delih 

Priporočila za zaščito in nego betona 

Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu 

Navodilo za vezanje armature in uporabo distančnikov 

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti izdelave hidroizolacije iz 

brizganega poliuretana 

Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti ograj ter ostalih elementov ob 

AC 
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Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti kovinskih 
cevovodov (sistemi za odvodnjavanje, kanalizacije, vodovodi) 

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti talnih označb na voziščih 

Dopolnila PTP št. III: Veljavna so še sledeča dopolnila: 

Navodilo za zaščito in popravilo objektov na javnih cestah z impregnacijami, barvnimi 
premazi, nanosi in premaznimi sistemi, z maltami za popravilo in izravnalnimi masami 
Navodilo za uvoz zmesi kamnitih zrn eruptivnega porekla (frakcioniran agregat za 
obrabne plasti) 

Navodilo za vgradnjo trajnih geotehničnih sider 

Navodilo za določanje potrebnih debelin nevezanih kamnitih materialov za voziščne 
konstrukcije na avtocestah 

Navodilo o kontroli proizvodnje sposobnosti betonarn 

Navodilo za barvanje sten predorov 

Navodilo za preskušanje in potrjevanje tesnosti kanalizacijskih vodov - dopolnilo št. 1 

PTP - dopolnitev tč. 3.5.3 Kakovost materialov 

PTP - dopolnitev tč. 5.3.6 Preverjanje kakovosti izvedbe 

PTP - dopolnitev tč. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo 

PTP - dopolnitev tč. 5.7.4.5 Zaščitna plast 

PTP - dopolnitev tč. 4.2.3.4 Drenažni trakovi 

PTP - sprememba in dopolnitev tč. 6.4 Oprema za zavarovanje prometa (popis del) 

PTP - dopolnitev tč. 3.1.9 Modificirana bitumenska veziva 

PTP - dopolnitev tč. 4.4. Jaški in tč. 4.5 Prepusti (popis del) 

Dopolnila PTP št. IV: Veljavna so še sledeča dopolnila: 

- št. 21: Izkopi - razvrstitev zemljin in kamnin 

- št. 22: Planum temeljnih tal - Zemljine, nosilnost, zgoščenost 

- št. 23: Nasipi, zasipi, klini, posteljica - Kamnine, nosilnost 

- št. 24: Drenažne in filterske plasti, povozni plato - kamniti materiali 

- št. 25: Brežine in zelenice, Razprostiranje odvečnega materiala - Popis del 

- št. 26: Vezane spodnje nosilne plasti - Lastnosti preskušancev 
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- št. 28: Nosilne in obrabne plasti - Dela s cementnim betonom - Odbitki zaradi 

neustrezne kakovosti 

- št. 29: Bankine - Osnovni materiali, kakovost, način izvedbe, preverjanje, popis del 

- št. 30: Globinsko odvodnjavanje - Drenaže - Materiali za zasip, drenažne cevi 

- št. 31: Globinsko odvodnjavanje - Kanalizacija - Cevi za kanalizacijo 

- št. 32: Jaški - Materiali za jaške 

- št. 33: Prepusti - Cevi iz polimernih materialov 

- št. 34: Hidroizolacije - Polimerne folije in polsti 

- št. 35: Oprema za zavarovanje prometa - Ograje za zasenčenje 

- št. 36: Oprema za zavarovanje prometa - Zaščitne ograje 

- št. 37: Kontrola kakovosti in potrjevanje skladnosti materialov trajnih geotehničnih 

sider 

Kontrolni listi za spremljanje izvedbe: 

- Protikorozijske zaščite 

- Vgrajenega sidra 

- Sidranega objekta 

Navodilo za izdelavo cementnobetonske ojačitve polimernih kanalizacijskih cevi 

Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za zemeljska dela 

Navodilo za zamenjavo oziroma popravilo žične varovalne ograje na mestih, kjer 
prihaja do večjih fizičnih obremenitev 

Smernice za projektiranje konstrukcij iz brizganega betona, ojačenega z jeklenimi 
vlakni 

TSC 04.100: Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS 
 
V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP ali TSC) se 
upošteva verzija, ki je bila izdana kot zadnja. 

V Poglavju 4- Splošni in posebni tehnični pogoji za gradnjo cest z dopolnili I do VI, 
ostanejo v veljavi vsi tehnični pogoji, kot so podani v navedenih knjigah, in opisani v 
dokumentu »Pregled veljavnosti splošnih in posebnih tehničnih pogojev ter ostale 
tehnične regulative za gradnjo cest.« Datoteke s celotnim naborom standardnih 
postavk ponudniki lahko pridobijo v *.pdf formatu na istem spletnem naslovu, kot 
ponudbeni predračun,  ne veljajo pa več šifre in opisi postavk v Poglavju 4- Splošni in 
posebni tehnični pogoji za gradnjo cest z dopolnili I do VI. 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA JN  09/322212    95/103 
Razpisna dokumentacija 



  

Ponudnik ____________________________________________________________ 

 

 IZJAVA 

Izjavljamo, da smo seznanjeni s Splošnimi in posebnimi pogoji za gradnjo cest, z dopolnili v 
knjigah I do VI ter s pregledom veljavnosti splošnih in posebnih tehničnih pogojev ter ostale 
tehnične regulative za gradnjo cest in da v celoti sprejemamo razpisane pogoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predloži Izjavo, podpisano s strani pooblaščene 
osebe za  podpis ponudbe! 
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PRILOGA H 
 

OZNAČBA PONUDBE 
 

 
 
POŠILJATELJ (ponudnik): 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREJEM PONUDBE: 
 
OSEBNO                             PO POŠTI 
 
Datum: 
 
Ura: 
 
Številka: 430-764/2009- 
 
Zaporedna številka ponudbe: 

 
 

 
PREJEMNIK: 

 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

 Služba za javna naročila 
Dalmatinova 1, II. nadstropje  

1000 Ljubljana 
 

 
 
OZNAKA PONUDBE: 
 
 

»NE ODPIRAJ PONUDBA JN 09/322212« 
 
 

Obnova Kajakaške ceste, 3. odsek (P 32 - P 64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« izpolnite in nalepite na kuverto! 
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PRILOGA I 
 
 
 
 
 
 

FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
 
 
- Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (priloga I/1) 
- Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga I/2  – za MOL 

in za VO-KA, ter ENERGETIKO) 
- Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga I/3  – za MOL in za 

VO-KA, ter ENERGETIKO) 
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PRILOGA I/1 
 
 

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
Naziv banke: 
      
Kraj in datum:      
 
Upravičenec (naročnik javnega naročila): 
      
Garancija št.       
 
V skladu z javnim razpisom, številka objave     , z dne      , za posel: 

1.       
za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije) je ponudnik       dolžan za resnost svoje 
ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini _______,00 
EUR. 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 
• zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil 

ponudnikom ali 
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. 
 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v 
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh 
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo naročnika 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 vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do      , ta 
garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
Ta garancija ni prenosljiva. 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 
slovenskem pravu. 

Banka 
(žig in podpis) 
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PRILOGA I/2 (za MOL) 
            
 

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI 

 
Naziv banke: 
      
Kraj in datum:      
 
Upravičenec (naročnik javnega naročila): 
      
 
Garancija št.       
 
V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med 
upravičencem in izvajalcem       za posel       v vrednosti       EUR, je izvajalec obvezan 
opraviti: 

1.       
v skupni vrednosti       EUR (z besedo      ), v roku       (datum, dni, mesecev) v količini in 
kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi. 
 
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo 
v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca 
(prodajalca) plačali       EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene 
obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj 
navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, 
če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo upravičenca 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      . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in 
naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu 
(prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih 
obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje 
garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 
slovenskem pravu. 
 

Banka 
(žig in podpis) 
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PRILOGA I/2 (za VO-KA in ENERGETIKA) 
            
 

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI 

 
Naziv banke: 
      
Kraj in datum:      
 
Upravičenec (naročnik javnega naročila): 
      
 
Garancija št.       
 
V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med 
upravičencem in izvajalcem       za posel       v vrednosti       EUR, je izvajalec obvezan 
opraviti: 

2.       
v skupni vrednosti       EUR (z besedo      ), v roku       (datum, dni, mesecev) v količini in 
kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi. 
 
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo 
v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca 
(prodajalca) plačali       EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene 
obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj 
navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, 
če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

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

2. original Garancije št.      /     . 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja najkasneje do      . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in 
naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu 
(prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih 
obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje 
garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 
slovenskem pravu. 
 

Banka 
(žig in podpis) 
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PRILOGA I/3 (za MOL) 
 

 
BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 
 
Naziv banke 
 
Kraj in datum 
 
Upravičenec 
 
Garancija št……………. 
 
V skladu s pogodbo …………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med 
upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ……………………………………………… in 
……………………………………(naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, 
dobavo) ………………………………… (predmet pogodbe) v vrednosti …………………… 
EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku 
odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno 
nadomestne dele, 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 prodajalca (izvajalca) 
plačali znesek ………………. EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v 
roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske 
obveznosti. 
 
Zahtevek za unovčite 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 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni 
pogodbi, vendar pa najkasneje do ………………………. 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 prodajalcu 
(izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti 
pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec / izvajalec in banka 
sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

Banka 
(žig in podpis) 
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PRILOGA I/3 (za VO-KA in ENERGETIKA) 
 

 
BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 
 
Naziv banke 
 
Kraj in datum 
 
Upravičenec 
 
Garancija št……………. 
 
V skladu s pogodbo …………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med 
upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ……………………………………………… in 
……………………………………(naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, 
dobavo) ………………………………… (predmet pogodbe) v vrednosti …………………… 
EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku 
odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno 
nadomestne dele, 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 prodajalca (izvajalca) 
plačali znesek ………………. EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v 
roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske 
obveznosti. 
 
Zahtevek za unovčite garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

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

2. original Garancije št.      /     . 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni 
pogodbi, vendar pa najkasneje do ………………………. 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 prodajalcu 
(izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti 
pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec / izvajalec in banka 
sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

Banka 
(žig in podpis) 
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