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A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2C (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 
19/10 in 18/11), naročnik: 
 

OBČINA ŽIROVNICA, 
Breznica 3, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: naročnik), 
 
telefon: 04/ 580 91 00 
telefaks:04/580 91 09 
matična številka: 1332201 
ID za DDV: 59713631 
transakcijski račun: 01392-0100007760 

 
vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpise dokumentacije, na 
osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku, za Zbirnega centra v Žirovnici, št. 430-
0011/2011. 
 

2. PONUDNIKI 

 
Ponudbo v postopku javnega razpisa lahko oddajo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki 
posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti od 42. do 45. člena ZJN-2C, ki so 
navedeni v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. 
 
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno, v Obrazcu št. 1 – Ponudba, navesti s katerimi 
podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec 
– vrednost. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne 
glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. 
 
Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na 
predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba 
mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. 
 

3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 
Predmet javnega naročila je izgradnja Zbirnega centra v Žirovnici. Javno naročilo ni razdeljeno 
na sklope. 
 
Lokacija zbirnega centra je na južnem delu predvidene Poslovno obrtne cone Žirovnica, zahodno od 
regionalne ceste Žirovnica - Lesce. Območje zbirnega centra je z vzhodne strani omejeno z regionalno 
cesto R2-452, odsek 638 Žirovnica – Lesce, z južne strani z javno potjo, na zahodni strani je 
predvidena cesta skozi cono, na severni strani pa so predvideni poslovni objekti v sklopu cone. Dostop 
do zbirnega centra je po predvideni cesti skozi cono. Promet po zbirnem centru je načrtovan kot krožni 
promet okoli spodnjega platoja. Zgornji plato je dvignjen do 1,00 m. Večina zabojnikov in objekt za 
zaposlene so pokriti z nadstrešnicami. Na sredini spodnjega platoja je locirana tehtnica za tovorna 
vozila. Na sredini zgornjega platoja je lociran objekt za zaposlene. Na severozahodnem robu parcele, 
med ograjo zbirnega centra in cesto skozi cono je predviden plato za ekološki otok. Predvideni so štirje 
zabojniki po 1100 l.  
 
Podrobnejši popis del za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici, izhaja iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo, in sicer: 
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1. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD in Projekt za izvedbo – PZI "Zbirni 
center Žirovnica", št. K 114730, izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 
Šenčur, odgovorni vodja projekta Petra Spaić; 

 
Zahteve naročnika so razvidne iz te razpisne dokumentacije in popisa predvidenih del, ki so priloga te 
razpisne dokumentacije. Na sedežu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica pa je možen vpogled 
v projekte navedene v predhodnem odstavku, in sicer v času uradnih ur in po predhodni najavi na 
naslednja e-mail naslova: obcina@zirovnica.si in marija.luznik@žirovnica.si. 
 
Možen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite na tel. številko 
04/580 91 04 (Marija Lužnik), da se sporazumno določi čas vašega ogleda. 
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje 
za udeležbo tega javnega razpisa.  
 

Ponudniki morajo podati ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in 
jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 
 
Vrsta in obseg del za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici v Obrazcu št. 21 te razpisne dokumentacije. 
 
Ponudbena – pogodbena cena izbranega najugodnejšega ponudnika izražena EUR-ih za izgradnjo 
izgradnja Zbirnega centra v Žirovnici je fiksna in bo veljala nespremenjena do izpolnitve pogodbenih 
obveznosti oz. dokončanja del oz. do uspešnega pregleda in prevzema izvršenih del. 
 
Izgradnja izgradnja Zbirnega centra v Žirovnici bo trajala od začetka del (predvidoma 10. oktobra 
2011) do 15. aprila 2012, ko je skrajni rok za izvedbo investicije oziroma do uspešnega pregleda in 
prevzema izvršenih del, za kar sešteje uspešno opravljen tehnični pregled (brez pripomb in zadržkov).  
 
Izbrani izvajalec bo moral začeti z delom po podpisu Pogodbe z naročnikom. V letu 2011, 
najkasneje do 25. 11. 2011 se izvedejo dela v višini 100.000,00 €, v skladu s predvidenimi 
sredstvi proračuna občine Žirovnica. Preostala dela se izvedejo najkasneje do 15. 04. 2012 oz. prej v 
kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere. 
 
Pogoj za prevzem del po zaključku projekta je pridobljeno uporabno dovoljenje oz. odprava vseh 
ugotovljenih pomanjkljivosti. 
 
Okvirni terminski plan je sestavni del te razpisne dokumentacije. 
 
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila 
veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in ki veljajo v Republiki Sloveniji. 
 
Celotna ocenjena vrednost javnega naročila znaša 400.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost. 
 
V skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN-2C si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj in 
storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave. 
 
V primeru, da bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in 
predvideno oceno investicije, Občina Žirovnica izrecno opozarja ponudnike, da si pridržuje 
pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del ali celo do zavrnitve vseh ponudb. Izbrani v 
tem primeru nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. 
Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne 
razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili 
ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo 
ponudnik lahko predvidel. 
 
Javno naročilo za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku je, v skladu z 61. členom 
ZJN-2C, objavljeno na portalu javnih naročil z dne 11.8.2011, številka objave JN9126/2011. 
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4. PREDLOŽITEV PONUDBE 
 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 12.9.2011, najkasneje do 
13.00 ure. 
 
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 
3, 4274 Žirovnica, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna 
pisarna Občine Žirovnica.  
 
Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb 
in jih neodprte vrnil ponudnikom. 
 

5. ODPIRANJE PONUDB 
 
Javno odpiranje ponudb bo v PONEDELJEK, dne 12.9.2011, ob 14.00 uri na naslovu: Občina 
Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, v sejni sobi. 
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti 
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so 
registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo 
zastopanje ponudnika. 
 
S spoštovanjem! 
 
 

Leopold Pogačar 
 Ž U P AN  
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B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 

 
Navodilo določa pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo javnega razpisa, način oddaje 
ponudbe, postopek odpiranja ponudb, ocenjevanje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika za 
izvedbo javnega naročila Zbirni center v Žirovnici, ki obsega: 

- gradbeno obrtniška dela (objekti, plato in komunalni vodi.gradbena dela) 
- strojne instalacije 
- elektro instalacije. 

 

1. ZAKONI IN PREDPISI  
 
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov: 
 

- Zakona o javnem naročanju - ZJN-2C (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 
18/11), 

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 
43/11), 

- Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št 24/06 s sprem. in dopol.), 
- Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB2 (Uradni list RS, št. 36/04 s sprem. in dopol.), 
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 99/09 s sprem, in 

dopol.), 
- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, s  spremembami in dopolnitvami), 
- Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB s sprem. in dopol.), 
- Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99 s sprem. in dopol.), 
- Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (UL RS, št. 117/06, 52/07), 
- Zakona o varstvu okolja ZVO-1-UPB1 (UL RS, št. 39/06, 28/06, 49/06, 66/06, 33/07),  
- Zakona o varnosti in zdravju pri delu (uradni list RS, št. 56/99 s sprem. in dopol.), 
- Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marec 2004 o usklajevanju 

postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (Uradni list L 134 30/04/2004 
str. 0114-0240) s spremembami in popravki, 

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, 
- skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 
 

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

3. IZDELAVA PONUDBE   
 
3.1. POPOLNA PONUDBA 
 
Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in 
primerna.  
 
V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo 
dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik 
v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. 

 
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili ZJN-2C ne sme dopustiti ponudniku, da bi 
spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavk, skupne vrednosti ponudbe in ne sme dopustiti 
dopolnitve ponudbe v delu, ki je vezan na merila ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične 
specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali 
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na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih bo naročnik prejel v 
postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Očitne računske napake, ki jih odkrije naročnik pri 
pregledu in ocenjevanju ponudb sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri 
tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Ob tem bo naročnik upošteval ustaljeno prakso 
Državne revizijske komisije. 
 
3.2. OBLIKA PONUDBE 
 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije oz. posameznih delov le-te. 
 
Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te razpisne dokumentacije, ki jo prevzame 
preko Portala javnih naročil. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani 
odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe in je navedena v Obrazcu št. 1- Ponudba. 
Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ne sme spreminjati ali popravljati 
besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva 
razpisna dokumentacija in obrazci, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil in morebitne odgovore, 
spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v 
obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo ponudbo 
takega ponudnika izločil. 
 
Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo 
računalnika), mora besedilo v obrazcu v ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, 
kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem 
obrazcu. V primeru, da se ponudnik pri vpisu podatkov v ponudbo zmoti in vnese popravek, mora biti ob 
popravku parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe in žig. 
 
Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za 
partnerje in podizvajalce. 
 
 
Zaželeno je: 
• da so vsi obrazci in zahtevana dokazila vložena (6. točka teh navodil) v ločenih ovitkih; 
• da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz 

več listov (omogočeno listanje); 
• da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto. Vrvica naj bo tako dolga, da 

omogoča nemoteno pregledovanje ponudbe. 
 
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da 
je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec prijave (OBRAZEC 
ŠT. 15). 
 
Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) 
določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna 
naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe. 
 
3.3. CENA 
 
Cena za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici mora biti izražena v EUR. Formirana mora biti s 
ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto 
(brez DDV), brez korektur popisov in količin. Cene v ponudbenem predračunu in skupna vrednost 
ponudbe se vpisuje na dve decimalni mesti.  
 
Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (DDV, takse, uvozne dajatve, stroške 
embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega izdelka. V 
primeru, da ponudnik daje popust na ponujena gradbena dela, mora le tega navesti v ponudbenem 
predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v 
ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.  
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Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem 
predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer. V primeru dodatnih in več – presežnih 
del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za 
ta dela. 
 
Ponudnik mora v obrazcu popisa del oz. predračunu izpolniti vse postavke. V primeru, da pri 
posamezni postavki ne bo vpisal cene oz. opombe (npr. zajeto pri postavki .., ali cena 0) bo naročnik 
štel, da ponudnik ni ponudil vseh razpisanih del, in bo tako ponudbo zavrnil.  
 
Cene za enoto za izvedbo del so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe del. Ponudnik ni upravičen 
do podražitev.  
 
Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take 
ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so 
merodajne in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. 
 
Gradbišče mora izvajalec ustrezno zavarovati tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb. 
 
Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika in projektne dokumentacije. 
 
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi 
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, 
in v skladu s projektno dokumentacijo ter gradbenim dovoljenjem. 
 
Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci. Naročnik si pridržuje pravico, 
da pred pričetkom del potrdi oz. skupaj s ponudnikom uskladi vodjo del in vodjo gradbišča. 
 
Za vse vgrajene materiale in konstrukcije je izvajalec dolžan pred njihovo vgraditvijo dostaviti 
naročnici oziroma nadzornemu organu v potrditev zahtevane vzorce z veljavno atestno dokumentacijo, 
za izvedena dela pa poročila pooblaščenih institucij o opravljenih preiskavah, poročila o meritvah in 
tlačnih preizkusih.   
 
Izbrani izvajalec mora pred začetkom dela na gradbišču, na svoje stroške, ki jih je upošteval že v 
predračunu, zagotoviti zlasti še naslednje ukrepe: 

- preprečiti nezaposlenim osebam dostop na gradbišče, 
- izbirati delovna mesta na način, da se zagotovi varen dostop in prehod ter gibanje z opremo, 
- pravilno ravnanje z različnimi materiali, 
- tehnično vzdrževanje in redni pregledi instalacij in opreme, s ciljem popravila napak, ki bi 

lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev, 
- razmejitev in načrtovanje površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za 

nevarne materiale ali snovi, 
- odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni ter  
- skladiščenje, odlaganje in odstranjevanje odpadkov in ruševin. 

 
Naročnik oddajo javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejanske izmere«. 
 
3.4. ROK PLAČILA 
 
Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije, in sicer je plačilni rok za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici 30. dan od uradnega datuma 
prejema začasnih mesečnih situacij in končne situacije. Plačilni rok začne teči naslednji dan po 
prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. 
 
V primeru predčasnega plačila izvajalec prizna naročniku skonto v višini 7 % letno za dneve 
predčasnega plačila in mu za pripadajoči znesek izstavi dobropis. Skonto se ne prizna in dobropis ne 
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izstavi, če bi stroški priprave dokumentacije in transakcije presegli znesek skonta. Ti stroški so 
ocenjeni v višini 10 EUR.   
 
Dela po sklenjeni pogodbi bo izbrani ponudnik obračunaval po cenah za enoto iz predračuna in po 
dejansko izvršenih količinah, potrjenih v gradbeni knjigi, na podlagi s strani nadzora potrjenih začasnih 
mesečnih situacij in končne situacije. Naročnik bo situacije za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici 
plačal 30. dan od uradnega prejema s strani strokovnega nadzora potrjene mesečne situacije oz. 
končne situacije. V letu 2011, najkasneje do 25. 11. 2011 se izvedejo dela v višini 100.000,00 €, 
preostala dela se izvedejo najkasneje do 15. 04. 2012. Pogoj za izplačilo končne obračunske situacije 
je tudi uspešna z zapisnikom izvedena primopredaja del in predaja garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi.  
 
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo v pogodbi naročnik pooblaščen, 
da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Priloga pogodbe bo soglasje 
podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto izvajalcu (izbranemu ponudniku) poravnaval 
podizvajalčevo terjatev do izvajalca (izbranega ponudnika). Pri plačilih podizvajalcem bo naročnik 
upošteval osmi odstavek 71. člena ZJN-2C, ki določa, da so neposredna plačila podizvajalcem 
obvezna. 
 
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral k vsakemu izstavljenemu 
računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih bo predhodno potrdil. 
 

4. ZAUPNOST POSTOPKA 
 
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni 
kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se 
dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot 
tajnost ali kot poslovna skrivnost. Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot 
poslovna skrivnost. 
 
Po javnem odpiranju ponudb noben podatek iz prejetih ponudb, podatek o preverjanju, 
dopolnjevanju, oceni in primerjavi ponudb ali odločitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen 
javnosti ali drugim ponudnikom, dokler naročnik ne sprejme odločitve o oddaji javnega naročila. 
 
Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s 
klavzulo "ZAUPNO" ali "POSLOVNA SKRIVNOST" in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo 
zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan ali kako 
drugače označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka "ZAUPNO" ali "POSLOVNA SKRIVNOST" in 
parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe. 
 
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, 
ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno 
skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, 
bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki 
bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako 
dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali 
kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo 
"ZAUPNO" ali "POSLOVNO SKRIVNOST" in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, 
kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, 
poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. 
 
Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati tudi določbo ZJN-2C v drugem odstavku 
22. člena, ki določa, da "so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednosti posamezne 
postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru ekonomsko najugodnejša ponudba pa tisti podatki, 
ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril". 
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V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, 
bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori 
tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše "PREKLIC", vpiše datum in se podpiše ali poda pisno 
izjavo, da umika oznako zaupnosti ali poslovno skrivnost, podpisano s strani zakonitega zastopnika 
ponudnika. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne preklice zaupnosti, naročnik ponudbo izloči. 
 

5. PONUDBA S PODIZVAJALCI/SKUPNA PONUDBA 

 

5.1. SPLOŠNO 
 
Posamezni ponudnik lahko v postopku predmetnega javnega naročila sodeluje samo z eno ponudbo ali 
samo kot samostojni ponudnik ali samo kot ponudnik (partner v skupini). Ponudnik torej ne more 
sodelovati v postopku predmetnega javnega naročila kot samostojni ponudnik in obenem tudi kot 
partner v skupini pri skupni ponudbi. 
 
V primeru, da bo ponudnik sodeloval v predmetnem postopku kot samostojni ponudnik in kot partner 
v skupini – pri skupni ponudbi, bo naročnik zavrnil tako ponudbo ponudnika kot samostojnega 
ponudnika in ponudbo, v kateri bo sodeloval kot partner v skupni ponudbi. 
 
5.2. SAMOSTOJNA PONUDBA 
 
Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik odda ponudbo samostojno – brez podizvajalcev in brez 
soponudnikov (partnerjev v skupini) v primeru skupne ponudbe. Navedeno pomeni, da mora biti 
ponudnik strokovno, tehnično in kadrovsko sposoben sam izvesti naročilo, ob izpolnjevanju vseh 
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije. 
 

5.3. PONUDBA S PODIZVAJALCI 
 
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti s katerimi 
podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec 
– predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. 
 
V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni 
tudi v pogodbi in jih ponudnik oz. izbrani izvajalec brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V 
primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev bosta naročnik in ponudnik oz. izbrani 
izvajalec sklenila dodatek k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v 
pogodbi navedenih podizvajalcev. 
 
V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci mora ponudbi priložiti: 

- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu, 
- Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila "Zbirni center v Žirovnici", 
- Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti, 

za vsakega od podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. 
 
Za podizvajalce ni obvezen S.BON obrazec in BON-2 obrazec. 
 
Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila "Zbirni center v Žirovnici" mora 
vsebovati: 

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka 
transakcijskega računa), 

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in številka 
transakcijskega računa), 

- predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih 
prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del, 
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- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku oz. izbranemu 
izvajalcu poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika oz. izbranega izvajalca. 

 
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2C obvezna sestavina 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2C 
obvezna. 
 
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 
 
5.4. SKUPNA PONUDBA 
 
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne 
ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se 
izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika iz 42. člena ZJN-2C in sposobnost za 
opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali 
pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike skupaj. 
 
V primeru, da skupina ponudnikov nastopa kot ponudnik pri predmetnem javnem naročilu, mora le-ta 
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), ki mora 
natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in opredeliti 
nosilca posla. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna 
sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati: 

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

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, 
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini, 
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini, 
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 
- reševanje sporov med partnerji v skupini, 
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini 
- rok veljavnosti pravnega akta. 

 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v 
skupini. 
 
V primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga 
skupina izvajalcev/ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov (partnerjev) 
v skupini: 

- Obrazec št. 3 – Izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije 
- Obrazec št. 5 – Podatki o soponudniku 
- Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti 
- S. BON obrazec oziroma dokazilo bonitetne hiše, ki izkazuje, da ponudnik/soponudnik 

izpolnjuje zahtevane pogoje in BON 2 obrazec (lahko tudi potrdila poslovne banke ali bank), 
- Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev. 

 
 
5.5. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL 
 
Rok izvajanja del za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici je od sklenitve pogodbe predvidoma od 
10.10.2011 do 15.4.2012, ko je skrajni rok za dokončanje del. Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne 
sme presegati razpisanega. 
 
Izbrani izvajalec bo moral začeti z delom po podpisu Pogodbe z naročnikom. V letu 2011, 
najkasneje do 25. 11. 2011 se izvedejo dela v višini 100.000,00 €, v skladu s predvidenimi 
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sredstvi proračuna občine Žirovnica. Najprej bo potrebno sanirati teren, kar pomeni, da je treba 
najprej zgraditi razbremenilnik oz. zadrževalnik in ponikovalnico. Preostala dela se izvedejo najkasneje 
do 15. 04. 2012 oz. prej v kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere. 
 
V kolikor je rok izvedbe daljši od zahtevanega, se ponudba izloči. 
 

6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) 
 
Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje obrazce, izjave in dokumente (razen obrazcev, pri katerih 
je v stolpcu navedeno, da niso obvezni: 
 
Kazalo ponudbe DA 
OBRAZEC ŠT. 1 Ponudba  DA 

OBRAZEC ŠT. 2 Podatki o podizvajalcu 
DA – če ima ponudnik 
podizvajalce 

Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila 
DA – če ima ponudnik 
podizvajalce 

OBRAZEC ŠT. 3 
Izjava, da ponudnik sprejema pogoje 
razpisne dokumentacije 

DA – v primeru skupne ponudbe 
za vse partnerje v skupini 

OBRAZEC ŠT. 4 
Pooblastilo za podpis pogodbe, ki jo 
predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov DA – v primeru skupne ponudbe 

OBRAZEC ŠT. 5 Podatki o soponudniku DA – v primeru skupne ponudbe 

OBRAZEC ŠT. 6  Izjava o izpolnjevanju sposobnosti 

DA – če ima ponudnik 
podizvajalce tudi za podizvajalce, 
v primeru skupne ponudbe za vse 
partnerje v skupini 

S. BON obrazec ali dokazilo bonitetne hiše in BON 2 ali potrdilo 
poslovne banke ali bank 
 

DA – v primeru skupne ponudbe 
za vse partnerje v skupini 

OBRAZEC ŠT. 7 
Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do 
podizvajalcev 

DA – v primeru skupne ponudbe 
za vse partnerje v skupini 

OBRAZEC ŠT. 8 
Referenčna lista ponudnika s področja 
istovrstnih del DA 

OBRAZEC ŠT. 9 Referenčne izjave DA 
OBRAZEC ŠT. 10 Tehnično osebje za izvedbo naročila DA 
OBRAZEC ŠT. 11 Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila DA 
OBRAZEC ŠT. 12 Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov DA 
OBRAZEC ŠT. 13 Izjava o odpravi napak v garancijski dobi DA 
OBRAZEC ŠT. 14 Izjava o popolnosti ponudbenih cen DA 
OBRAZEC ŠT. 15 Obrazec prijave (obrazec iz priloge se 

prilepi na ovojnico s ponudbo) 
DA 

OBRAZEC ŠT. 16 Vzorec pogodbe DA 
OBRAZEC ŠT. 17 Terminski plan gradbenih del in plan 

obračunov 
DA 

OBRAZEC ŠT. 18 Vzorec bančne garancije za resnost 
ponudbe (ponudnik priloži original bančno 
garancijo) 

DA 

OBRAZEC ŠT. 19 Izjava banke o izročitvi bančne garancije 
za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti 
Vzorec bančne garancije za dobro in 
pravočasno izvedbo del  

DA 

OBRAZEC ŠT. 20 Izjava o izročitvi bančne garancije za 
odpravo napak v garancijskem roku 
Vzorec bančne garancije za odpravo 

DA 
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napak v garancijskem roku 
OBRAZEC ŠT. 21 Opis predmeta javnega naročila DA 
OBRAZEC ŠT. 22 Predračun  DA 
OBRAZEC ŠT. 23 Cenik  DA 

 

7. SPOSOBNOST PONUDNIKA  
 

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 42. do 45. člena ZJN-2C, 
kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko 
odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 

 
Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se 
nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v 
postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti 
in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev 
javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih 
potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. 
 
V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil, da kateri od ponudnikov ali njihovih 
podizvajalcev ne izpolnjuje osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v Obrazcu 
št. 6 –Izjava o izpolnjevanju sposobnosti, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. 
 

7.1. Osnovna sposobnost ponudnika (velja tudi za podizvajalce in soponudnike). 
 
7.1.1.  Pogoj:  

Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno 
osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 
39/09): 
- hudodelsko združevanje, 
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 

sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, 
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, 

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih obveznosti, 

- pranje denarja. 
 
Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali 
njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi 
ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali 
za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil kot pravna oseba ali 
njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen. 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
7.1.2. Pogoj: 

Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno 
osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese 
Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti. 
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Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali 
njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi 
ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali 
za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil kot pravna oseba ali 
njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen. 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
7.1.3. Pogoj: 

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 
77.a člena ZJN-2C. 

 
Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik na dan, ko se izteče 
rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2C, bo naročnik izločil. Naročnik bo 
izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v 
ponudbi ali za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil na dan, ko se 
izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 
evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2C. 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
7.1.4. Pogoj: 

Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; 
 
V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo 
prevzel podizvajalec. V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati 
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih 
bo prevzel kot partner v skupini. 
 
Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila bo naročnik izločil. Prav tako bo naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika pri katerem 
bo ugotovil, da katerikoli od podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi ne 
izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na 
dela, ki jih bodo prevzeli podizvajalci.  
 
Naročnik bo izločil tudi skupno ponudbo v primeru, da bo ugotovil, da katerikoli od partnerjev 
v skupini ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se 
nanašajo na dela, ki ga bo prevzel soponudnik (partner v skupini). 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
7.1.5. Pogoj: 

Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku 
zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku. 

 
Ponudbo ponudnika, ki je v stečajnem postopku, postopku zaradi insolventnosti, drugem 
postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku bo naročnik izločil.  
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Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s 
podizvajalci in bo katerikoli od navedenih podizvajalcev v stečajnem postopku, postopku 
zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem 
postopku. Prav tako bo naročnik zavrnil tudi skupno ponudbo v primeru, da bo ugotovil, da je 
katerikoli od partnerjev v skupini v stečajnem postopku, postopku zaradi insolventnosti, 
drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku. 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
 
7.1.6. Pogoj: 

Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa 
zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku 
javnega naročanja ni bil družbenik z lastninskim deležem večjim od 25 odstotkov ali 
delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali 
nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek 
ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. 

 
Ponudbo ponudnika, katerega član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga 
določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega 
naročanja je bil družbenik z lastninskim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z 
lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali 
zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave 
ali postopek prisilnega prenehanja, bo naročnik izločil.  
 
Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s 
podizvajalci in bo katerikoli njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot 
ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega 
naročanja ni družbenik z lastninskim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim 
deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik 
subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali 
postopek prisilnega prenehanja. Prav tako bo naročnik zavrnil tudi skupno ponudbo v 
primeru, da bo ugotovil, da je katerikoli soponudnikov/partnerjev član poslovodstva ali 
nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za 
oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni družbenik z lastninskim deležem večjim od 
25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali 
nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali 
postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.  
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
7.1.7. Pogoj: 

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi 
s svojim poklicnim ravnanjem. 
 

Naročnik bo izločil ponudbo ponudnika v primeru, da bo pri preverjanju podatkov ugotovil, da 
je bil ponudnik s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim 
poklicnim ravnanjem. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, v primeru, da bi bil 
katerikoli od podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi s pravnomočno sodbo v 
katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. Prav tako bo 
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naročnik izločil tudi skupno ponudbo v primeru, da bi bil katerikoli od partnerjev v ponudbi 
(soponudnik) s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim 
poklicnim ravnanjem. 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti 
 
7.1.8. Pogoj: 

Ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki 
bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji. 

 
V primeru, da bi naročnik pri preverjanju pogoja ugotovil, da je ponudnik in/ali v primeru, da 
ima ponudnik podizvajalce, za katerega koli navedenega podizvajalca v ponudbi in/ali v 
primeru skupne ponudbe, za katerega koli od partnerjev v skupini ugotovil, da je storil veliko 
strokovno napako s področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki 
jih naročnik lahko utemelji, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
7.1.9. Pogoj: 

Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 
ZJN-2C, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali 
informacij ni zagotovil. 

 
V primeru, da bi naročnik ugotovil, da je ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v 
primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev 
v skupini, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali informacij ne 
bi zagotovil, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
7.1.10. Pogoj: 

Ponudnik mora imeti na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb poravnane  vse 
zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z 
zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji ali v skladu z zakonskimi 
določbami države, v kateri ima sedež. 

 
V primeru, da bi naročnik ugotovil, da ima ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v 
primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev 
v skupini na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb neplačane zapadle obveznosti v zvezi s 
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji ali v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, bo ponudbo takega 
ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
7.1.11. Pogoj: 

Ponudnik mora imeti na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb poravnane vse 
zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami 
Republike Slovenije ali v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež. 
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V primeru, da bi naročnik ugotovil, da ima ponudnik in/ali katerikoli od podizvajalcev, v 
primeru, da ima ponudnik podizvajalce ali v primeru skupne ponudbe, katerikoli od partnerjev 
v skupini neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi 
določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji ali v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri 
ima sedež, bo ponudbo takega ponudnika (ali skupno ponudbo) izločil. 
 
DOKAZILO: 
Ponudnik (tudi za podizvajalce in soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti. 
 
 

7.2. Poslovna in finančna sposobnost: 
 
7.2.1. Pogoj: 

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, 
šteto od roka za oddajo ponudb ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz 
davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni; 
 
Ponudnik v zadnjem poslovnem letu ni posloval z izgubo; 
 
Ponudnik po bonitetni lestvici nima bonitetne ocene nižje od SB5 oziroma v primeru, 
da država v kateri je ponudnik registriran ne izdaja listin z izkazom bonitete SB, da 
izkazuje boniteto za vsaj povprečno zmožnost poravnavanja svojih obveznosti z 
dokazili bonitetne hiše. 

 
V primeru skupne ponudbe navedeni pogoji veljajo za vse partnerje v skupini. 
 
Ponudbo ponudnika, ali v primeru skupne ponudbe pri kateremkoli od partnerjev v skupini, ki 
nastopa v ponudbi, za katerega bo naročnik ugotovil,  

- da je imel v zadnjih šestih mesecih šteto od roka za oddajo ponudb katerega od 
odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga neporavnanih obveznosti iz 
davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni, ali 

- da je v zadnjem poslovnem letu posloval z izgubo ali 
- ima bonitetno oceno nižjo od SB5 ali ne izkazuje z dokazili bonitetne hiše zahtevano 

boniteto povprečnega poravnavanja svojih obveznosti, 
bo naročnik izločil. 
 
DOKAZILO: 
S. BON obrazec in BON 2 obrazec, ki ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom oddaje 
ponudbe za predmetno javno naročilo. S.BON obrazec se priloži v originalu ali kopiji. Namesto 
S.BON obrazca lahko ponudnik oz. soponudnik predloži tudi drugo ustrezno dokazilo bonitetne 
hiše, ki izkazuje, da ponudnik izpolnjuje navedene pogoje. 
 
V primeru skupne ponudbe se dokazilo priloži ponudbi za vse partnerje v skupini. 
 
7.2.2. Pogoj: 

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od 
partnerjev v skupini. 

 
Ponudbo ponudnika (ali skupno ponudbo) bo naročnik zavrnil v primeru, da bi ugotovil, da 
ponudnik (ali partnerji v skupini – soponudniki) nimajo plačanih vseh zapadlih obveznosti do 
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih 
do podizvajalcev. 
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V primeru ponudbe, ki jo predloži več ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora priložiti 
ponudbi navedeno izjavo za vse partnerje v skupini. 
 
 

7.3. Kadrovska in tehnična sposobnost: 
 
7.3.1. Pogoj: 

Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo. Odgovorni vodja 
del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom v 
povezavi z 230. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB 
in spremembe). 

 
Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki 
so sestavni del te razpisne dokumentacije, Obrazcem št. 10 – Tehnično osebje za izvedbo 
naročila, Obrazcem št. 11 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila in Obrazcem št. 12 – 
Izjavo o zavarovanju odgovornosti. Izbrani ponudnik bo moral skupaj s podpisano pogodbo 
priložiti kopijo zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti, kot sestavni del pogodbe. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Tehnično osebje za izvedbo naročila. 
 
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 11 – Tehnične zmogljivosti za izvedbo 
naročila. 
 
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 12 – Izjava o upoštevanju veljavnih 
predpisov. 
 
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 13 – Izjava o odpravi napak v 
garancijskem roku. 

 
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 14– Izjava o popolnosti ponudbenih cen. 

 
7.4. Reference: 

7.4.1. Pogoj: 
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference za gradnjo z vidika 
predmeta javnega naročila primerljivo infrastrukturo (zbirni centri, proizvodne in 
druge kovinske konstrukcije na AB temeljih), za katere je bila sklenjena gradbena 
pogodba z naročnikom (investitorjem referenčnega dela); 
 
Ponudnik je moral v zadnjih petih letih šteto pred objavo javnega naročila izvesti 
vsaj tri zaključene gradnje/obnove del z vidika predmeta javnega razpisa 
primerljivo infrastrukturo, najmanj v višini 400.000, 00 EUR brez DDV, pri čemer je 
bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z naročnikom 
(investitorjem) referenčnega dela. Naročnik bo upošteval samo referenčne izjave, ki 
bodo ponudbi priložene na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčne izjave, ki bodo v 
celoti izpolnjene, vključno s kratkim opisom izvedenih del in mnenjem naročnika 
referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčna izjava mora biti izpolnjena in 
datirana, žigosana in podpisana s strani naročnika (investitorja) referenčnega dela. 
Obvezne so vsaj tri (3) referenčne izjave različnih naročnikov, predložene 
na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 
 

Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj treh zahtevanih referenčnih izjav, ki bodo 
ustrezale pogoju, bo naročnik izločil. 
 
Naročnik bo ugotavljal negativne reference ponudnika vezane na izvedbo podobnih oz. 
istovrstnih del, pri naročniku in drugih pravnih osebah javnega prava v tekočem in zadnjih 
petih letih.  
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Negativne reference bo dokazoval naročnik po naslednjih merilih in kriterijih: 
- obračunane pogodbene kazni zaradi zamude pri izvajanju del – kot negativna 

referenca se šteje vsak obračun pogodbene kazni v tekočem ali zadnjih treh letih 
- reklamacije na izvedena dela – kot negativna referenca se šteje v pisni obliki 

prijavljena reklamacija naročnika ali uporabnika objekta, ki ni bila odpravljena v roku 
30 dni, oziroma ponavljajoča se reklamacija, 

- unovčitev bančne garancije. 
 

Izločilni pogoj je dokazana negativna referenca ponudnika (ena od navedenih). 
 
Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali 
skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. 
 
Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja referenčnih del, ki jih bo ponudnik navedel na 
Obrazcu št. 9 – Referenčna izjava pri naročnikih referenčnih del, ki bodo navedeni v obrazcu. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Referenčna lista 
ponudnika/soponudnika in izpolnjeni ter s strani naročnikov potrjena Obrazca št. 9 – 
Referenčne izjave. Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj tri referenčne izjave različnih 
naročnikov, iz katerih bo izhajalo, da je v zadnjih petih letih ped objavo predmetnega javnega 
naročila izvedel zaključeno gradnjo /obnovo del  z vidika predmeta javnega razpisa primerljivo 
infrastrukturo (zbirni centri, proizvodne in druge kovinske konstrukcije na AB temeljih) v višini 
najmanj 400.000,00 EUR brez DDV, in sicer tako da je bila za vsako od referenčnih del 
sklenjena gradbena pogodba z naročnikom (investitorjem) referenčnega dela. Naročnik bo 
upošteval reference ponudnikov ali partnerjev v skupni ponudbi, ki so skladne s predpisanimi 
zahtevami. 
 
Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnjeval vseh pogojev za priznanje sposobnosti bo naročnik 
izločil. 

 
 
7.5. Vzorec pogodbe (Obrazec št. 16). Le-tega mora ponudnik izpolniti (prazna polja), parafirati 

vse strani, na zadnji strani žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem 
pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).  
 
Terminski plan izvedbe del in plan obračunov (Obrazec št. 17) – ponudnik mora svoji ponudbi 
obvezno priložiti terminski plan izvedbe del in plan obračunov, ki je sestavni del pogodbe.  
 
Iz terminskega plana mora biti razveden potek del (vrsta, zaporedje in trajanje del) ter 
dinamika obračunavanja.  
 
Terminski plan del in plan obračunov se izdela na predloženi prilogi oziroma v obliki 
prilagojeni naročilu, upoštevajoč zahteve iz prejšnjega odstavka 

 
7.6. Garancije v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik: 

- Bančno garancijo za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti original bančno 
garancijo v višini 10.000,00 € (vzorec teksta je v Obrazcu št. 18).  

- Izjavo banke o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
skladno s priloženim vzorcem Bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - 
OBRAZEC št. 19  

- Izjavo o izročitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku - OBRAZEC št. 
20.  
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RESNOST PONUDBE: 
 
Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti bančno garancijo za 
resnost ponudbe v višini 10.000,00 €, izdano s strani banke. Bančna garancija za resnost 
ponudbe mora veljati do 22.1.2012, to je 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe. V primeru, 
da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno 
daljšo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad 
zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upošteval. 
 
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih 
dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik 
unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. 

 
DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI: 

 
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v 
Obrazcu št. 19) bo izbrani ponudnik predložil ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje v sedmih 
(7) dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednost. Bančna garancija 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 60 dni več kot je v pogodbi določen 
rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
 
Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi 
veljavnost garancije. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči,  če 
izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, 
obsegu in roku. Brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se 
šteje, da pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo uveljavil bančno garancijo za resnost 
ponudbe.  
 
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da 
obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. 

 
DOKAZILO:  

- OBRAZEC št. 19 –Izjava banke o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, v skladu z vzorcem Bančne garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 

 
 

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 
Ponudnik bo po uspešno opravljeni funkcionalni primopredaji izročil naročniku bančno 
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v obrazcu št. 20), 
in sicer v višini 10% od končne skupne pogodbene vednosti. Rok trajanja garancije mora biti 
še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka. Garancija služi naročniku kot jamstvo za 
vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor 
se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. 
 
Če izvajalec s predajo predmeta javnega naročila naročniku ne bo izročil bančne garancije za 
odpravo napak v garancijskem roku, bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti.  
 
DOKAZILO:  

- OBRAZEC št. 20 – Izjava o izročitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem 
roku. 
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V kolikor ponudbi zahtevani obrazci ne bodo priloženi v skladu z vsebino te razpisne 
dokumentacije in priloženimi obrazci, bo naročnik tako ponudbo izločil. 

 

8. SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi 
podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Odgovori na 
pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil (pri predmetnem javnem razpisu), po 
elektronski pošti pa bodo posredovana ponudnikom, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo v 
elektronski obliki. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri 
predmetnem javnem naročilu) ali naslovijo pisna vprašanja na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 
4274 Žirovnica, telefaks: 04/580 91 09 , elektronska pošta: marija.luznik@zirovnica.si, z oznako 
"Občina Žirovnica" - Zbirni center v Žirovnici, št.: 430-0011/2011". 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o delni 
spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil, po 
elektronski pošti pa bo naročnik obvestil ponudnike v primeru, da bo razpolagal s podatki o 
ponudnikih, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil. 
 
V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšal 
rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni 
del te razpisne dokumentacije. 
 
Pojasnila ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik posredoval izključno preko 
portala javnih naročil. 
 
Dodatne informacije:  

- v zvezi s predmetom javnega naročila: Marija Lužnik - telefon št. 04/ 580 91 04  
- v zvezi z vsebino oz. pravnim delom razpisne dokumentacije: Asna Stošič – mobitel št. 

031/605-158. 
 
Možen je ogled območja izvajanja del. Prosimo, da se za ogled predhodno najavite na tel. številko 
04/580 91 04 (Marija Lužnik), da se sporazumno določi čas vašega ogleda. 
 
Za izvedbo gradbenih del je izdelana projektna dokumentacija, in sicer  

1. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD in Projekt za izvedbo – PZI "Zbirni 
center Žirovnica", št. K 114730, izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., Delavska cesta 24, 
4208 Šenčur,  

 
Projekti so na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (Marija Lužnik), da se 
sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne 
osebe.  

 

9. DODATNO NAROČILO 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po 
postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo 
pogodbo. 
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10. POGAJANJA PO PREDHODNI OBJAVI 
 

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila 
pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali 
neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s 
pogajanji. 

 

11. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA 

 
Naročnik si pridržuje pravico postopek kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje javnega 
naročila. 
 

12. IZLOČITEV PONUDBE 
 
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo 
izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene. 
 

13. VARIANTNA PONUDBA 
 
Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo 
v materialu, količini, načinu dela,... 
 

14. VELJAVNOST PONUDBE 
 
Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 12.1.2012.  
 
V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 
 
 

15. ODPIRANJE PONUDB 

 
Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. 
Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. 
 

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra 
ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v 
ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja. 

 
Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem. 

 
Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj 
po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh 
po odpiranju. 
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16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB 

 
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri verodostojnost ponudnikovih navedb 
(izjav) in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju 
posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. 
 

Naročnik bo, na podlagi 78. člena ZJN -2C, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil 
dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne 
smejo spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril, ter tistega dela ponudbe, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. 
 
Izbrani ponudnik bo moral v postopku javnega naročanja na poziv naročnika, v skladu s 13. 
odstavkom ZJN-2C , posredovati podatke o: 

– svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;  

– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb oziroma 
izjav in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna stvarna dokazila o izpolnjevanju 
posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. 
 
V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil računske napake (izključno seštevanje, 
množenje, deljenje), pri čemer se šteje, da gre za formalno nepopolno ponudbo, bo ponudnik, pri 
katerem bo ugotovljena v ponudbi računska napaka pisno pozvan k podaji soglasja za popravo 
računske napake. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravo 
računske napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil kot nepravilno. Poprava računske 
napake bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2C v 78. členu. Ob tem bo 
naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije. 
 

17. MERILO 
 
Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri 
najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je najnižja cena. 
 
Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo 
naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah 
cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene 
cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev. 
 
Opomba: V primeru, da po analizi ponudb dve pravilni in samostojni ponudbi dosežeta enako najvišje 
število točk, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks 
gospodarnosti poslovanja v preteklem letu.   
 

18. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 

 
Naročnik najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato 
ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi. 
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Po opravljenem pregledu in oceni ponudb bo naročnik odločil o oddaji predmetnega javnega naročila, 
o čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom oddaji javnega naročila. Po preteku zakonsko 
določenega roka za morebitno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, oziroma roka za 
vložitev zahtevka za revizijo postopka, bodo z izbranim ponudnikom sklenjena gradbena pogodba za 
izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, 
ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa 
pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. 
 

19. PREKINITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA 
 

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2C ima naročnik pravico kadarkoli prekiniti postopek 
javnega naročila. V primeru, da bo naročnik prejel nesprejemljive ponudbe, bo predmetno javno 
naročilo oddal po postopku s pogajanji, skladno z ZJN-2C. 
 

20. SKLENITEV POGODBE 
 
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik ne 
bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument 
za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.  
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in 
postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.  
 

21. OPOZORILA 
 
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor 
določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik 
ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila 
izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranost 
revizijske komisije. 
 

22. JAMSTVO ZA NAPAKE  
 

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma 
nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisi, ki 
urejajo področje predmeta javnega naročila. 
 

23. REVIZIJA POSTOPKA 
 
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila 
ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot 
kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s 
povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če 
naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki 
ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo 
podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo 
zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.  
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Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako 
ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja, ne določata drugače.  
 
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv 
naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, 
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse. Taksa se plača 
na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih 
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za 
predrevizijski in revizijski postopek.  
 
Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni 
mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev 
zahtevka za revizijo je tri (3) delovne dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če 
vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. 
V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) 
delovnih dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. 
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(ponudnik) 
 

 
PONUDBA 

 
NA JAVNI RAZPIS  PO ODPRTEM POSTOPKU GRADNJE  
 ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICi, št. 430-0011/2011 

 
 
Kazalo ponudbe 
 
OBRAZEC ŠT. 1 Ponudba  
OBRAZEC ŠT. 2 Podatki o podizvajalcu – če ima ponudnik podizvajalce 

Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila – če ima ponudnik 
podizvajalce 

OBRAZEC ŠT. 3 Izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije – v primeru 
skupne ponudbe za vse partnerje v skupini 

OBRAZEC ŠT. 4 Pooblastilo za podpis pogodbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov
 – v primeru skupne ponudbe 
OBRAZEC ŠT. 5 Podatki o soponudniku – v primeru skupne ponudbe 
OBRAZEC ŠT. 6  Izjava o izpolnjevanju sposobnosti – če ima ponudnik podizvajalce tudi za 

podizvajalce, v primeru skupne ponudbe za vse partnerje v skupini 
S.BON obrazec ali dokazilo bonitetne hiše in obrazec BON 2 ali potrdilo 
poslovne banke ali bank – v primeru skupne ponudbe za vse partnerje v 
skupini 

OBRAZEC ŠT. 7 Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev – v primeru skupne 
ponudbe za vse partnerje v skupini 

OBRAZEC ŠT. 8 Referenčna lista ponudnika s področja istovrstnih del 
OBRAZEC ŠT. 9 Referenčne izjave 
OBRAZEC ŠT. 10 Tehnično osebje za izvedbo naročila 
OBRAZEC ŠT. 11 Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila 
OBRAZEC ŠT. 12 Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov 
OBRAZEC ŠT. 13 Izjava o odpravi napak v garancijski dobi 
OBRAZEC ŠT. 14 Izjava o popolnosti ponudbenih cen 
OBRAZEC ŠT. 15 Obrazec prijave (obrazec iz priloge se prilepi na ovojnico s ponudbo) 
OBRAZEC ŠT. 16 Vzorec pogodbe 
OBRAZEC ŠT. 17 Terminski plan gradbenih del in plan obračunov 
OBRAZEC ŠT. 18 Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (ponudnik priloži original bančno 

garancijo) 
OBRAZEC ŠT. 19 Izjava banke o izročitvi bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo 

pogodbenih obveznosti 
Vzorec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo del  

OBRAZEC ŠT. 20 Izjava o izročitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku 
Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku 

OBRAZEC ŠT. 21 Opis predmeta javnega naročila  
OBRAZEC ŠT. 22 Predračun  
OBRAZEC ŠT. 23 Cenik  
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OBRAZEC ŠT. 1 
 

OBRAZEC PONUDBE 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 
 
Na osnovi javnega naročila za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izgradnjo Zbirnega 
centra v Žirovnici, št. 430-0011/2011, objavljenega na portalu javnih naročil Ministrstva za finance z 
dne 11.8.2011, pod objavo št. JN9126/2011, dajemo ponudbo, kot sledi: 
 
 
PONUDBA ŠTEVILKA:  

 
 
Naročnik:   OBČINA ŽIROVNICA 
 Breznica 3, 4274 Žirovnica 
 
 
I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo  

 
Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkroži): 
 

a) samostojno – kot samostojni ponudnik 
 

b) s podizvajalcem/podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalcem/podizvajalci 
 

c) skupno ponudbo – kot partner v skupini izvajalcev/partnerjev* 
 
 
II. Vrednost ponudbe: 
 
 

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede obsega za izgradnjo Zbirnega 
centra v Žirovnici znaša vrednost naše ponudbe: 

 
 
Vrednost ponudbe v EUR  EUR 

Davek na dodano vrednost  EUR 

Vrednost ponudbe z DDV EUR 

 
Izgradnja Zbirnega centra v Žirovnici je predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1, 
zato bo izbrani najugodnejši ponudnik izstavil začasne mesečne situacije in končno situacijo brez DDV. 
 
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v 
izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo 
naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo 
izloči. 
 
Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali: 
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- vse elemente, ki vplivajo na njen izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po 
načelu pogodbe "fiksne cene in dejanske izmere«, 

- vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vrsto ter obseg investicije, ki je 
predmet javnega naročila, 

- da se bo investicija – Zbirni center v Žirovnici izvajala od 10.10.2011 do 15.4.2012, 
- da je vrednost naše ponudbe izražene v EUR fiksna in se v času izvajanja naročila ne bo 

spremenila. 
 

 
III. Naročilo se obvezujemo izvesti v naslednjih rokih:  
 

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici začeli takoj 
po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. predvidoma najkasneje do od 10.10.2011 
do 15.4.2012.  
 
Obvezujemo se, da bomo dela v zvezi z javnim naročilom za izgradnjo Zbirnega centra v 
Žirovnici izvedli v letih 2011-2012. V posameznem letu se bo investicija izvajala v obsegu, ki je 
predviden v proračunu Občine Žirovnica, in sicer se do 25.11.2011 izvedejo dela v višini 
100.000,00 €, preostala dela se izvedejo najkasneje do 15.4.2012, ko je skrajni rok za zaključek 
del.  
 
Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del, izjemoma lahko spremeni 
samo na podlagi odločitve naročnika in ob naročnikovem predhodnem pisnem soglasju, s 
sklenitvijo dodatka k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan. 

 
 
IV. Plačilni rok: 

Naročniku izjavljamo, da: 
- sprejemamo plačilo trideseti (30.) dan od uradno prejetih, s strani strokovnega nadzornega 

organa, potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije, v skladu s 
predvideno dinamiko plačil iz proračuna Občine Žirovnica za leto 2011 in 201; 

- bomo k vsaki izstavljeni mesečni in končni obračunski situaciji priložili specifikacijo 
opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom, na 
katerega se bo nanašala situacija; 

- bomo mesečne obračunske situacije izstavljali enkrat mesečno, in sicer za do 5. dne v 
mesecu, za izvršena dela v preteklem mesecu; 

- bomo za dela izvršena v mesecu novembru 2011 izstavili začasno mesečno situacijo 
najkasneje do 25.11.2011; 

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila 
sodelovali s podizvajalci, plačeval opravljeno delo podizvajalcev, v skladu s sedmim 
odstavkom 71. člena ZJN-2C, neposredno podizvajalcem; 

- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu 
izstavljenemu računu priložili račun svojih podizvajalcev, ki ga bomo predhodno potrdili; 

- se ponudba nanaša na celotno naročilo za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici. 
 
 
V. Podatki o ponudniku: 
 
 
 
NAZIV PONUDNIKA: 

 

 
 
NASLOV PONUDNIKA: 

 

 
 
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA 
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TELEFON: 
 
 
TELEFAX: 

 

 
 
SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: 

 

 
 
ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA: 

 

 
 
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: 

 

 
 
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 

 

 
 
BANKA 

 

 
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA, KI BO  
PODPISNIK POGODBE: 

 

 
FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
PONUDNIKA, KI BO PODPISNIK POGODBE 

 

 
 
KONTAKTNA OSEBA: 

 

 
 
TELEFON KONTAKTNE OSEBE 

 

 
 
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: 

 

 
 
POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE 

 

 
 
VI. Sodelovanje s podizvajalci: 
 
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo): 
 
 
Št. Naziv in naslov podizvajalca Dela, ki jih prevzema 

podizvajalec 
Vrednost oddanih del v 
EUR 

1.    

2.    
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3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo 
podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli. 
 
 
V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo: 

- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega 
podizvajalca, 

- Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila Zbirni center v 
Žirovnici z vsakim od v zgornji tabeli navedenim podizvajalcem, 

- Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli 
navedenega podizvajalca. 

 
 
VII. Veljavnost ponudbe: 
 
Ponudba velja 120 dni od dneva odpiranja ponudb oz. do vključno do 12.1.2012. 
 
 
 
   

 
 (žig)  
 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
Navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je 
podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC ŠT. 2 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 
 

 
 
NAZIV PODIZVAJALCA: 

 

 
 
NASLOV PODIZVAJALCA: 

 

 
 
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: 

 

 
 
KONTAKTNA OSEBA: 

 

 
 
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: 

 

 
 
SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: 

 

 
 
TELEFON: 

 

 
 
TELEFAX: 

 

 
 
ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA: 

 

 
 
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: 

 

 
 
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA: 

 

 
 
BANKA: 

 

 
 
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: 

 

 
 
DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: 

 

 
VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA 
PODIZVAJALEC (BREZ DDV): 

 

 
DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC 
GLEDE NA VREDNOST PONUDBE V ODSTOTKU 
(%) 
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KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA 
 
 
 
ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA 
 

 

 
 

SOGLASJE PODIZVAJALCA 
 
 
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za Zbirni center v 
Žirovnici, št. 430-0011/2011 
 
 

 
Podizvajalec 

 

 (naziv in naslov podizvajalca) 
 
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali 
kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega del pri izvedbi javnega naročila: za 
izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici, plačuje na naš transakcijski račun, in sicer na 
podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga 
računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec. 
 
 

 
 

(ime in priimek zakonitega zastopnika 
podizvajalca) 

 
 

(žig)  

Kraj in datum  (podpis zakonitega zastopnika) 
 
 
Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti 
datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da 
ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci.  
OPOMBA: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca, navedenega v Obrazcu št. 1. Zaradi večjega 
števila podizvajalcev, ponudnik obrazec lahko fotokopira.  
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OBRAZEC ŠT. 3 
 
 

 
 

(ponudnik/partner v skupini) 
 
 
 

IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
 
Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila za 
oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za Zbirni center v Žirovnici, št. 430-0011/2011  
in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da 
bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. 
 
 
Naročniku, Občini Žirovnica; Breznica 3, 4274 Žirovnica izjavljamo, da: 

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne 
dokumentacije, ki se nanaša na javno naročilo gradnje po odprtem postopku: ZBIRNI 
CENTER V ŽIROVNICi, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, 

 

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo, 

 

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe, 

 

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju, 

 

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca, 

 

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

 
 

(ponudnik/partner v skupini) 
 
 

(žig)  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe ponudnika/partnerja v 
skupini) 

 
Navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s 
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov 
navedenih v ponudbi. 
OPOMBA: Pri skupni ponudbi se ta obrazec izpolni za vsakega partnerja v skupini. Ponudnik obrazec 
fotokopira. 
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OBRAZEC ŠT. 4 
 

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA 
IZVAJALCEV/PARTNERJEV 

 
 
Podpisani  

 (ime in priimek pooblastitelja) 
iz  
 (naziv in naslov podjetja) 
 
 
Podpisani  
 (ime in priimek pooblastitelja) 
iz  
 (naziv in naslov podjetja) 
 
 
Podpisani  
 (ime in priimek pooblastitelja) 
iz  
 (naziv in naslov podjetja) 
 
 
potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem 
dokumentom pooblaščamo ZA VODILNEGA PARTNERJA: 
 
 
 

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi) 
 
 
da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v 
našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo 
izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje odprtem postopku za Zbirni 
center v Žirovnici, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da 
bi v dogovoru (pogodi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.  
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Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred 
podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi 
javnega naročila Zbirni center v Žirovnici, skladno s točko 5. Navodila ponudnikom za izdelavo 
ponudbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini: 
 
OBRAZEC št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije 
OBRAZEC št. 5 – Podatki o soponudniku 
OBRAZEC št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti (za navedenim obrazcem tudi BON obrazec oz 

dokazilo bonitetne hiše, ki izkazuje, da ponudnik/soponudnik izpolnjuje zahtevane 
pogoje) 

OBRAZEC št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev. 
 
 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblastitelja) 
 
 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblastitelja) 
 
 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblastitelja) 
 
Navodilo: Ponudnik mora pooblastilo – Obrazec št. 4 - izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, 
žigosano in podpisano s strani vseh partnerjev v skupini.  
 
OPOMBA: Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina 
izvajalcev/partnerjev.  
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OBRAZEC ŠT. 5 
 

PODATKI O SOPONUDNIKU 

 
 
NAZIV SOPONUDNIKA: 

 

 
NASLOV SOPONUDNIKA: 

 

 
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: 

 

 
KONTAKTNA OSEBA: 

 

 
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: 

 

 
SPLETNI NASLOV SOPONUDNIKA: 

 

 
TELEFON: 

 

 
TELEFAX: 

 

 
ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA: 

 

 
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: 

 

 
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA: 

 

 
BANKA: 

 

 
ZAKONITI ZASTOPNIK SOPONUDNIKA: 

 

 
DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK: 

 

 
 

 
 

(ime in priimek zakonitega zastopnika 
soponudnika) 

 
 

(žig)  

Kraj in datum  (podpis zakonitega zastopnika) 
 
Navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora Obrazec št. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in 
podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika.  
OPOMBA: Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. 
Obrazec se izpolni za vsakega soponudnika (partnerja v skupini), ki si navedeni v Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za 
podpis pogodbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov. Zaradi večjega števila partnerjev s skupni ponudbi, 
ponudnik obrazec lahko fotokopira.  
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OBRAZEC ŠT. 6 
 
 

 
 

(ponudnik/podizvajalec/partner v skupini) 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI 

 

 

Odgovorna oseba ponudnika,  
 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da za izvedbo javnega naročila ZBIRNI 
CENTER V ŽIROVNICi izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11), in sicer da: 
 

− kot pravna oseba in naš zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/05-
popr. in 39/09): 

− hudodelsko združevanje, 
− nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, sprejemanje ali dajanje podkupnine, 

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje,   

− goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev 
finančnih obveznosti, 

− pranje denarja; 
− kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije 

zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti. 

− nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2C, 
− izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,  
− nismo v stečajnem postopku, v postopku zaradi insolventnosti, drugem postopku zaradi 

prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku, 
− na član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja 

finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh 
letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z 
lastninskim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 
odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je 
bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, 

− nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem, 

− nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi nam bila 
lahko dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, 

− pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2C, v tem ali 
predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili, 

− na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s 
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji ali v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, 

− na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačane, zapadle obveznosti  v zvezi s 
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije ali v skladu z zakonskimi 
določbami države, v kateri imamo sedež. 
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Obenem izjavljamo, da: 
 
- naročnik sam lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih 

vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,  
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, 

ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, 

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v skladu s 13. odstavkom ZJN-2C , posredovali podatke o 
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za 
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane 
družbe. 

 
in 
 

POOBLASTILO 
 
 

Pooblaščam Občino Žirovnica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega 
naročila ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICi, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih 
organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za nas kot pravno osebo in za naše 
pooblaščene osebe za zastopanje: 
 
 

Polno ime podjetja: 
 

Sedež podjetja:  

Občina sedeža podjetja:  

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):  

Matična številka podjetja:  

 
 
(Ponudnik mora vpisati vse zakonite zastopnike) 
 
Ime in priimek 
zakonitega zastopnika: 

 

EMŠO:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Naslov stalnega/začasnega bivališča:  

Državljanstvo:  

Moj prejšnji priimek se glasi:  

Podpis zakonitega zastopnika:  

 
 
Ime in priimek 
zakonitega zastopnika: 

 

EMŠO:  
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Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Naslov stalnega/začasnega bivališča:  

Državljanstvo:  

Moj prejšnji priimek se glasi:  

Podpis zakonitega zastopnika:  

 
Ime in priimek 
zakonitega zastopnika: 

 

EMŠO:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Naslov stalnega/začasnega bivališča:  

Državljanstvo:  

Moj prejšnji priimek se glasi:  

Podpis zakonitega zastopnika:  

 
 
Za tem obrazcem prilagamo: 
 

− S.BON obrazec oziroma dokazilo bonitetne hiše, ki izkazuje, da ponudnik/soponudnik 
izpolnjuje zahtevane pogoje; 

 
− Obrazec BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega 

so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. 
 
 
   

 (žig) (ime in priimek odgovorne osebe 
ponudnik/podizvajalca/soponudnika) 

 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
 
Navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, 
ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. 
 
Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za 
vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Za podizvajalce se ne zahteva BON obrazcev. Zaradi 
večjega števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira. 
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OBRAZEC ŠT. 7 
 

 
 

(ponudnik/partner v skupini) 
 

 

IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV 
 
 
 
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za ZBIRNI CENTER V 
ŽIROVNICi, št. 430-0011/2011, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo 
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 
 
Izjavljamo, da: 
- bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazilo o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili 

podizvajalcem, zahtevano dokazilo poslali naročniku v roku, ki ga bo določil v pozivu, 
 
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da dokazila o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s 

plačili podizvajalcem, če ga bo naročnik zahteval, naročniku ne bomo izročili v določenem roku, 
našo ponudbo izločil, 

 
- smo seznanjeni z določbo drugega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list 

RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11), ki določa, da če se pri naročniku v postopku 
javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev 
njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski 
komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. člena zakona. 

 
 
 
 
   

 (žig) (ime in priimek odgovorne osebe 
ponudnik/soponudnika) 

 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 7 izpolniti, datirati, žigosati in mora biti podpisan s strani osebe, ki je 
podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. V primeru skupne 
ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner v skupini. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini 
ponudnik obrazec lahko fotokopira. 
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OBRAZEC ŠT. 8 
 

 
 

(ponudnik/partner v skupini) 
 

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA/SOPONUDNIKA  

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo 
predmetnega javnega naročila izvedli dela, ki se nanašajo na gradnjo z vidika predmeta javnega 
naročila primerljivo infrastrukturo (zbirni centri, proizvodne in druge kovinske konstrukcije na AB 
temeljih) na podlagi sklenjenih gradbenih pogodb za naslednje naročnike del: 
 
 

NAROČNIK:  
 

OBJEKT – VESTA DELA LETO 
IZVEDBE 

POGODBENA VREDNOST 
(v € brez DDV) 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

5. 
   

6. 
   

SKUPAJ XXXXXX 
 
XXXXX  

Vrednost istovrstnih del iz SIT v EUR ponudnik preračuna po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT. 
 
   

 (žig) (ime in priimek odgovorne osebe 
ponudnika/soponudnika) 

 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
OPOMBA: Ponudnik mora vpisati vsaj tri (3) referenčna dela različnih naročnikov, ki ustrezajo pogoju. 
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OBRAZEC ŠT. 9 
 
Podatki o naročniku/investitorju del:  

 
 

(naziv) 
 
 

(sedež) 
 
 

(poštna številka in kraj) 
 

 
za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: ZBIRNI CENTER 
V ŽIROVNICi, št. 430-0011/2011, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, za naročnika Občino 
Žirovnica izdajamo naslednjo  
 

REFERENČNA IZJAVA  

 

Potrjujemo, da nam je ponudnik _______________________________________________ uspešno 

opravil naslednja dela: 

Naziv investicije:  

Čas izvedbe:  

Kraj izvedbe:  

Skupna vrednost v € brez DDV:  

 
 
Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):  
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
Naše mnenje o izvršenem delu (mnenje je obvezno):  
 
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Naročnik  JE   -   NI   zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del. 
(ustrezno obkrožiti) 
 

 
S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno in kvalitetno 
ter skladno s pogodbenimi določili.  
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V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba: 
 
 
ime in priimek: _____________________________________________________ 
 
telefon: ___________________________________________________________ 
 
telefaks: __________________________________________________________ 
 
elektronska pošta: __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(žig)  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe naročnika) 
 
 
NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in 
podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil dela, 
z vidika predmeta javnega naročila primerljivo infrastrukturo (zbirni centri, proizvodne in druge kovinske 
konstrukcije na AB temeljih), pri čemer vrednost izvedenih del ni manjša od 400.000,00 EUR brez DDV ter je 
bila za vsako od referenčnih del sklenjena gradbena pogodba z naročnikom referenčnega dela. Obvezne so vsaj 
tri referenčne izjave različnih naročnikov. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti 
izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v 
referenčni listi. 
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OBRAZEC ŠT. 10 

 

 

 
 

(ponudnik) 
 
 

TEHNIČNO OSEBJE ZA IZVEDBO NAROČILA 
 
 
Odgovorna oseba ponudnika, ____________________________________________________,  
 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

 

izjavljam, da 

 
zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo 
sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in, ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje 
posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in 
ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 
 

Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo: 
- da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela, 
- da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču, 
- da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del 

potekala v skladu z zahtevami naročnika in v predvidenem roku. 
 
Obenem izjavljamo, da bomo za odgovornega vodja del imenovali delavca, ki izpolnjuje pogoje v 
skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
UPB in spremembe).  
 
ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba 
ponudnika za izvajanje pogodbe: 
 

Ime in priimek:  

Telefon št.:  

Faks št.:  

Elektronski naslov:  
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ZA ODGOVORNEGA VODJA DEL, BOMO IMENOVALI: 
 

Ime in priimek:  

Telefon št.:  

Faks št.:  

Elektronski naslov:  

Izobrazba:  

ID številka vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice:  

Število let delovnih izkušenj:  

 
reference, ki se nanašajo z vidika predmeta javnega razpisa primerljivo infrastrukturo: 
 

naziv projekta čas izvedbe vrednost projekta funkcija 

    

    

    

    

    

 
Izjavljamo, da _______________________________, ki bo odgovorni vodja del pri izvedbi javnega 
naročila:(ustrezno obkrožiti) 

- je pri nas v rednem delovnem razmerju, 
- z nami pogodbeno sodeluje in bomo v kolikor bo naročnik to zahteval predložili naročniku 

dokument ,s katerim bomo dokazali, da pogodbeno sodelujemo. 
 

VODJA KONTROLE KAKOVOSTI IZVEDBE DEL PRI PONUDNIKU: 
 

Ime in priimek:  

Telefon št.:  

Faks št.:  

Elektronski naslov:  

Izobrazba:  

ID številka vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice:  

Število let delovnih izkušenj:  
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ODGOVORNA OSEBA ZA VARSTVO PRI DELU: 
 

Ime in priimek:  

Telefon št.:  

Faks št.:  

Elektronski naslov:  

Izobrazba:  

Funkcija:  

Število let delovnih izkušenj:  

 
ZA VODJA POSAMEZNIH DEL / VODJA GRADBIŠČA, … BOMO IMENOVALI NASLEDNJE 
DELAVCE: 
 

Vodja del – za:  

Ime in priimek:  

Izobrazba:  

Funkcija:  

ID številka vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice:  

Število let delovnih izkušenj:  

 
 

Vodja del – za:  

Ime in priimek:  

Izobrazba:  

Funkcija:  

ID številka vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice:  

Število let delovnih izkušenj:  

 

 

Vodja del – za:  

Ime in priimek:  

Izobrazba:  

Funkcija:  
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ID številka vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice:  

Število let delovnih izkušenj:  

 
 
Podatki o številu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev in pogodbeno zaposlenih delavcev v 
našem podjetju, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila*: 
 
 

Skupine delavcev 
Vrsta 

izobrazbe 
Število 

delavcev 
Redno 

zaposleni  

Pogodbeni 
sodelavci 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV    

 
*OPOMBA: vpisati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali 
soponudnikov v primeru skupne ponudbe; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, administrativno 
osebje, tehnično osebje (inženirji, delovodje, tehniki, strojniki, vozniki, VK, PK, NK) 
Reference, ki se nanašajo na gradnjo/obnovo podobnih oz. istovrstnih del (zbirni centri, proizvodne in 
druge kovinske konstrukcije na AB temeljih): 
 
 
 
   

 
 (žig)  
 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
 
Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki 
je podpisnik ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja navedb v tem obrazcu. 
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OBRAZEC ŠT. 11 

 

 

 
 

(ponudnik) 
 
 

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA 
 
 

 
Odgovorna oseba ponudnika, ____________________________________________________,  
 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

izjavljam, da smo v celoti 

 

sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, 

vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču in so 

namenjena za izvedbo vseh razpisanih del, s katerim bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in 

pravočasno izvedbo del za: 

 

ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICi, št. 430-0011/2011 

 

 

v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.  

 

Izjavljamo, da bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne 

puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo 

prekomernega hrupa. 

 

 
   

 
 (žig)  
 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki 
je podpisnik ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja navedb v tem obrazcu. 
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OBRAZEC ŠT. 12 

 

 

 
 

(ponudnik) 

 

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV 

 
 
Odgovorna oseba ponudnika, ____________________________________________________,  
 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 
 
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za ZBIRNI CENTER V 
ŽIROVNICi, št. 430-0011/2011, izjavljam, da: 
 
- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in 

tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določbami Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),  

- upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se 
nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje.   

- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici v skladu s predpisi, 

- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova 
varnost ves čas izvajanja naročila, 

- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je 
okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje 
vsega odpadnega materiala, 

- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, 

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in 
vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ, 

- bomo po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo in ga glede na 
vrsto odpeljali na za to dovoljeno deponijo. 

 
Obvezujemo se, da bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih ali obnovitvenih 
delih ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili na okoljsko neoporečen način ter o tem 
dali naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji. 
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Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo 
izhajala resničnost zgornjih navedb. 
 
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 
 
 
   

 
 (žig)  
 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
 
Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, 
ki je podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC ŠT. 13 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 

IZJAVA PONUDNIKA O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 
 
Odgovorna oseba ponudnika, ___________________________________________________,  
 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

izjavljam, da bomo v 

 
garancijski rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici, št. 430-
0011/2011 na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi 
naročnik, in sicer: 
 
- takoj za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode, 
- v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom za ostale ugotovljene 

napake.  
 
V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo 
drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vednost teh del za 
kritje svojih režijskih stroškov. 
 
Izjavljamo, da: 
 
- dajemo desetletno garancijo za kvaliteto vseh del in vgrajene opreme, 
- za solidnost gradnje nudimo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika 

(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1), to je deset (10) let od izročitve 
in prevzema del. 

 
 
   

 
 (žig)  
 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 13 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, 
ki je podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC ŠT. 14 
 
 

 
 

(ponudnik) 
 

IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN 
 
 
 
Odgovorna oseba ponudnika, ____________________________________________________,  
 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izgradnjo Zbirnega 
centra v Žirovnici, št. 430-0011/2011 izjavljam, da  
 
 

- smo pri analizi posameznih cen iz popisa del oziroma ponudbenega predračuna, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije in naše ponudbe, in se nanaša na oddajo javnega naročila 
gradnje za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici, št. 430-0011/2011, upoštevali vsa dela, 
material, storitve, stroške dela ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, ob 
upoštevanju zahtev naročnika, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke ter ob 
upoštevanju, da se bodo dela v zvezi z izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici izvajala v letih 
2011-2012, predvidoma od 10.10.2011 do 15.4.2012. 

 
 
 
 
   

 
 (žig)  
 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 14 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, 
ki je podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC ŠT. 15 
 

OBRAZEC PRIJAVE 
 
 
Opomba: spodnji obrazec je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba! 
 
 
Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi zvezani z vrvico in zapečateni tako, da 
posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne 
poškodbe listov oz. pečata. Vrvica naj bo tako dolga, da omogoča nemoteno pregledovanje ponudbe. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
POŠILJATELJ: 
 
 
____________________________ 
 
 
____________________________ 
 
 
____________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ponudbo prevzel: 
_____________________________ 
 
Dne __________________ ob _____________ uri 
 

  
 

OBČINA ŽIROVNICA 
BREZNICA 3  
 
4274 Žirovnica 

 

 
 
NE ODPIRAJ – PONUDBA -  
JAVNI RAZPIS - ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICi, št. 430-0011/2011  
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OBRAZEC ŠT. 16 
 
 

VZOREC POGODBE 
 

GRADBENA POGODBA ŠT. 430-0011/2011 -  
IZGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA  V ŽIROVNICI  

 
ki jo sklepata  
 
NAROČNIK:  OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica, ki jo zastopa župan Leopold 

Pogačar, ID št. za DDV: SI59713631, EMŠ: 1332201000 (v nadaljevanju: naročnik),  
in 
 
IZVAJALEC: ______________________________________________________________, ki jo 

zastopa direktor ____________________________________________, ID št. za 
DDV _____________________, EMŠ: _____________, (v nadaljevanju: izvajalec) 

 
 

UVODNE DOLOČBE 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljajo, da:  
- je bil izvajalec izbran na podlagi odprtega postopka, objavljenega dne 11.8.2011 na portalu 

javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN9126/2011 in obveščen z obvestilom o oddaji 
naročila št. 430-0011/2011 z dne ____________; 

- ima naročnik za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici zagotovljena sredstva v proračunu Občine 
Žirovnica, na proračunski postavki 1512 Fekalna kanalizacija, konto 420401 Novogradnje, 
investicija je vključena v Načrt razvojnih programov, in sicer OB192-10-0001 GORKI – sistem 
Radovljica (Žirovnica). 

 
 

PREDMET POGODBE  
2. člen 

Predmet pogodbe je izgradnja Zbirnega centra v Žirovnici, ki obsega: 
- gradbeno obrtniška dela (objekti, plato in komunalni vodi.gradbena dela) 
- strojne instalacije 
- elektro instalacije, 

 
vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na 
katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v 
skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1-UPB4 (Uradni list RS št. 102/04 s spremembami).  
 
Pogodbena dela se izvedejo na osnovi Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD in Projekta 
za izvedbo – PZI "Zbirni center Žirovnica", št. K 114730, ki gaje izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., 
Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, odgovorni vodja projekta Petra Spaić; 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do funkcionalne 
primopredaje, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo. 
 
Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo 
spremljali delo. Seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično 
dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo 
del. 
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Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobava vsega potrebnega materiala 
in so predvidena s tehnično dokumentacijo in projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo 
naročnika po javnem naročilu opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v 
ponudbenem predračunu izvajalca št. _____________ z dne ____________ danem v postopku 
javnega razpisa. 
 

3. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni 
dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo št. 
_____________ z dne __________, na podlagi katere je bil izbran. 
 
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje 
projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in v primeru 
večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca. 
 

4. člen 
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo: 

- pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posredoval 
naročniku, ki formalno vloži prijavo,  

- pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča,  
- pred pričetkom del predal odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov, 
- pred pričetkom del zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom, 
- izvedel zakoličbo objekta, 
- po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno 

izvajanje del s strani tretjih oseb, 
- izročil naročniku bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v 

višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj šestdeset (60) dni po 
uspešno opravljenem prevzemu del,  

- ob primopredaji del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 10% 
pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi, 

- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov 
na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za 
varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče, 

- označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, 
priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju,  

- kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto, 
- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno-dnevno za ves čas gradnje, 
- izvršil dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in 

gradbenimi normativi, 
- naročniku izročil dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in 

uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami, 
- naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del, 
- zagotovil potrebno dokumentacijo oz. elaborate prometne ureditve za zapore in obvoze ter v 

skladu z elaboratom tudi izvedel potrebna dela in namestil potrebno prometno signalizacijo za 
zapore in obvoze, 

- dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del, 
- pridobil in predložil navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter geodetski posnetek 

stanja po končani izvedbi ter posredoval vse potrebne podatke izdelovalcu PID,  
- bo vodil vso potrebno dokumentacijo v smislu ZGO-1 in po potrebi in zahtevi sproti predal 

nadzorniku ali naročniku, 
- sodeloval na tehničnem pregledu in predložil potrebne listine za pridobitev uporabnega 

dovoljenja, v skladu z Zakonom o graditvi objektov.  
 

POGODBENA CENA 
5. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po cenah, ki jih je navedel 
v predračunu z dne __________________, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe. 
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Pogodbena vrednost za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici znaša: 
 
Vrednost v EUR  EUR 

Davek na dodano vrednost  EUR 

Vrednost z DDV EUR 

 
(z besedo: __________________________________________________________  __/100). 

 
 
Izgradnja Zbirnega centra v Žirovnici je predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1, 
zato izvajalec izstavil začasne mesečne situacije in končno situacijo brez DDV. 
 
Za izvedbo del kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelu 
“fiksnost cene in dejanske izmere”. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc 
izključena. 
 

6. člen 
Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi: 

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,  
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,  
- skladiščenje do vgradite oz. montaže, 
- zavarovanja, zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, 

čiščenje okolice, ipd.., 
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, opremi, 

ipd.., 
 
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, 
carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.  
 
Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je 
specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.  
 
 

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE 
7. člen 

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki 
ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje 
ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena 
oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po 
predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta 
pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in 
kvaliteta kot za dela navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki 
velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal 
eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.  
 
Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki 
opravlja nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka 
pogajanj, v kolikor bi lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih 
stroškov pri naročniku, pri tem pa vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene 
vrednosti. 
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8. člen 
O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in 
mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso 
opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika. 
 
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso 
predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in 
dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti. 
 
Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se 
izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega 
naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem 
naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba. 
 
S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali 
odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika. 
 
 

DOKUMENTACIJA 
9. člen  

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje: 
- izročiti izvajalcu gradbeno dovoljenje za izvajanje del; 
- projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami v 2 

izvodih, navedeno v 2. členu te pogodbe; 
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za 

prevzeti obseg del potrebne.  
 
S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel. 
 
Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale 
dokumente. 
 

10. člen 
V roku 10 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali 
pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da je dokumentacija zadostuje za 
kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe. 
 

11. člen 
Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o 
graditvi objektov ZGO-1 (UL RS, št. 102/04 s sprem.). 
 
Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred 
njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o 
izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih. 
 
 

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL 
12. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je določen v tehnični, projektni in razpisni 
dokumentaciji naročnika. 
 
Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici takoj po 
podpisu pogodbe, predvidoma od 10.10.2011, ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 9. člena te 
pogodbe in bo dela dokončal najkasneje do do 15.4.2012, vse v skladu s terminskim planom del in 
obračunov, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije izvajalca, ter sestavni del te pogodbe. V 
posameznem letu se bo investicija izvajala v obsegu, ki je predviden v proračunu Občine Žirovnica, in 
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sicer se do 25.11.2011 izvedejo dela v višini 100.000,00 €, preostala dela se izvedejo najkasneje do 
15.4.2012, ko je skrajni rok za zaključek del.  
 
Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 2. odstavku te pogodbe izvesti investicijo in pri tem 
upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del. 
 
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec 
začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.  
 
Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v 
celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki 
s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec 
neupravičeno prekine ali ustavi dela. 
 
V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je 
izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika. 
 

ZAMUDE 
13. člen 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno 
podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 1 ‰ (promil) od 
pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni 
omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.  
 
V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 
dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru 
pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu. 
 
Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa 
zaradi neopravičene prekoračitve roka. 
 
Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri 
izvajanju pogodbenih del. 
 
Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po 
dejansko nastali škodi. 
 

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  
14. člen  

Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v sedmih (7) dneh od podpisa pogodbe mora izvajalec naročniku 
izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10% 
od pogodbene vrednosti. 
 
Garancija mora biti veljavna 60 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del.  
 
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se 
mora temu primerno spremeniti tudi garancija.  
 
Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati 
razliko do polne odškodnine.  
 

15. člen  
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz drugega 
odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga 
zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 
 
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih naštetih v Posebnih gradbenih uzanc in po 
predhodnem dogovoru z naročnikom.  
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V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 2. 
odstavka 12. člena te pogodbe ni bil podaljšan. 
 
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje 
veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, 
da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del. 
 
V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata 
predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S 
tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.  
 
V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na 
objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do 
povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka 
izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz tretjega odstavka tega člena. 
 

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL 
16. člen  

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko 
izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi 
nadzorni organ. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev. 
 
Gradbeni dnevnik in obračunske liste vodi izvajalec. 
 
Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval 
izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:  

- materiala,  
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za VK, KV in PK, 
- storitev gradbene mehanizacije,  
- prevozov s kamionom, 

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije. 
  

17. člen  
Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z 
napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavljajo v 5 izvodih na naslov naročnika. Pri 
izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. 
 
Rok za plačilo za vsako izstavljeno situacijo, za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici je 30 dan po 
uradnem datumu prejema vsake s strani strokovnega nadzora potrjene mesečne in končne situacije. 
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu potrjene situacije, ki je podlaga za izplačilo. 
 
V primeru predčasnega plačila izvajalec prizna naročniku skonto v višini 7 % letno za dneve 
predčasnega plačila in mu za pripadajoči znesek izstavi dobropis. Skonto se ne prizna in dobropis ne 
izstavi, če bi stroški priprave dokumentacije in transakcije presegli znesek skonta. Ti stroški so 
ocenjeni v višini 10 EUR.   
 

18. člen  
Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega 
izvedenih del. Predlog obsega izvedenih del mora biti izdelan in predan nadzoru v pregled in potrditev 
do zadnjega dne v mesecu.  
 
Začasne situacije bo izvajalec dostavil naročniku v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, 
končno pa v 16 dneh po dokončanju del oz. po uspešni zapisniški primopredaji.  
 
Za dela izvršena v mesecu novembru 2011 bo izvajalec izstavil začasno mesečno situacijo najkasneje 
do 25.11.2011, v skladu s predvideni sredstvi proračuna občine Žirovnica. 



Občina Žirovnica: Razpisna dokumentacija »Zbirni center Žirovnica« 

 

Stran 61 od 88 

 

Pogodbeni stranki sta dolžni opraviti dokončni obračun najkasneje v roku 16 dni, ko izvajalec pisno 
sporoči, da so izpolnjeni vsi predpisani oz. pogodbeni pogoji zanj in je uspešno opravljena zapisniška 
primopredaja ter izročeno ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.  
 

19. člen  
Izvajalec mora obvestiti naročnika in izvajalca nadzora, da so dela končana. Po prejemu obvestila 
izvajalca, da so pogodbena dela končana, opravijo naročnik, izvajalec nadzora in izvajalec del 
nemudoma primopredajo.  
 
O primopredaji izvršenih del nadzor naročnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti: 

- ali so dela izvedene po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,  
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan 

na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti, 
- o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi 

predstavniki pogodbenikov, 
- datum izvršitve del in datum sprejema odločitve, 
- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca.  

 
S podpisom primopredajnega zapisnika, se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca 
opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno 
navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh 
podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami v kolikor je ta seznam potreben za 
eventualne reklamacije v garancijski dobi.  
 

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL 
20. člen  

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije vodjo javnega naročila 
Marijo Lužnik.  
 
Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal 
___________________________________________, ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po 
pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.  
 
Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je _____________________________. 
 
Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je ____________________________________, vodja 
gradbišča je __________________________________, ki sta sporazumno usklajena s strani 
naročnika. 
 
V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva 
prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov. 
 

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE 
21. člen  

V primeru izvajanja del na podlagi gradbenega dovoljenja se primopredaja del lahko izvede po 
izvedenem tehničnem pregledu, v kolikor ni pripomb na dela s strani izvajalca, sicer pa po izdanem 
uporabnem dovoljenju. 
 
Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen za jamčevanje za 
napake po določilih o garancijskih rokih. 
 
Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na 
podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih 
pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma 
potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku 
naročnika. 
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GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR 
22. člen  

Garancijski rok po tej pogodbi je deset (10) let za vsa gradbena dela. Za vgrajeno opremo in 
industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev. 
 
Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med 
garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, 
ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.   
 
Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se 
štejejo kot njegova krivda. 
 
Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok 
sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, 
odvisno od vrste ugotovljene napake).  
 
V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo 
ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti, bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za 
odpravo napak v garancijskem roku.  
 
V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob 
upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.  
 
Izvajalec se zavezuje izvršiti dela, ki so predmet te pogodbe strokovno pravilno in solidno, v skladu s 
predpisi in veljavnimi normativi. 
 
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in 
opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenemu v 20. členu te pogodbe. 
 

23. člen  
V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse 
pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet 
investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.  
 
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen 
odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje 
svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take 
pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z 
nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove 
izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 
 

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
24. člen  

Ob primopredaji oz. najkasneje v sedmih (7) dneh po primopredaji mora izvajalec odgovornemu 
predstavniku naročnika Mariji Lužnik, univ dipl.inž. grad. izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 10 
let in 30 dni, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 10% 
pogodbene vrednosti.  
 
Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.  
 
Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v 
primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta 
garancijskem roku.  
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PODIZVAJALCI 

(Opomba: Določila tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V 
nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči). 

25. člen  
 
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: 

- __________________________________ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni 
naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec je podal 
soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do 
izvajalca. 

 
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli 
navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, 
da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo dodatka k pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za dela po 
tej pogodbi in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev. 
 
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v 
dela po pogodbi mora izvajalec pred podpisom dodatka k pogodbi izročiti naročniku: 

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 
račun), 

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del. 

 
Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) 
predložiti naročniku: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu, 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 
Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu posameznega računa, ki ga izstavijo podizvajalci za 
opravljena pogodbena dela, račun pregledati in potrditi, oziroma ga v tem roku zavrniti. Potrjene 
račune podizvajalcev izvajalec predloži naročniku skupaj s svojimi mesečnimi začasnimi situacijami in 
končni situaciji v roku in višini določenih s to pogodbo. 
 
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot 
je dogovorjeno za plačilo izvajalcu v 17. členu te pogodbe, na njihov transakcijski račun. 
 

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME  
26. člen  

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove popolne 
vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti 
za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni 
zavarovalni družbi, kopija police je sestavni del pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter 
zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.  
 
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne 
odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz 
zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena. Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s 
predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil 
tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del. 
 
Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem 
pogodbenem odnosu z naročnikom. 
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POSLOVNA SKRIVNOST 

27. člen 
Podatki iz te pogodbe, razen podatkov, ki se na podlagi veljavnih predpisov štejejo za javne, se štejejo 
za poslovno skrivnost. 
 

28. člen 
Vsa dokumentacija, ki jo pridobi izvajalec v času trajanja te pogodbe in se nanaša na to pogodbo, je 
last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.  
 
 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
29.  člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist 
za: 

- pridobitev posla ali  
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev izvajanja pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

nična. 
 

TRAJANJE POGODBE 
30. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo  in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca 
izvedbe del predvidoma od 10.10.2011 do 15.4.2012 oziroma do uspešnega pregleda za pridobitev 
uporabnega dovoljenja in s tem uspešnega prevzema del s strani naročnika. 
 
V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, se ustrezno podaljša tudi veljavnost te pogodbe. 
 
Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko je opravljen uspešen tehnični pregled (brez pripomb in 
zadržkov) in odpravljene vse morebitne napake pri investiciji, ki je predmet po tej pogodbi in s tem 
uspešnega prevzema del s strani naročnika. 

 
 

POGODBENA KAZEN 
31. člen 

V kolikor bi zaradi nekvalitetno opravljenega dela naročniku nastala škoda, ima naročnik pravico, poleg 
uveljavljanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pravico do uveljavljanja 
škodnega zahtevka in naslova zavarovanja odgovornosti izvajalca. 
 
 

KONČNE DOLOČBE 
32. člen  

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju 
obeh pogodbenih strank.  
 

33. člen  
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem 
sporazumno. 
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34. člen  

Sestavni del pogodbe so: 
- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,  
- terminski plan del in obračunov, sporazumno usklajen,  
- zahtevana garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
Sestavni deli končnega obračuna bodo še: 

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga, 
- končna situacija za izvršena dela, 
- Poročilo o ravnanju s komunalnimi odpadki, 
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji,  
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku. 
 

35. člen  
Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh 
pogodbenih strank. 
 
Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe.  
 
Številka:  430-0011/2011  Številka:   
Datum:    Datum:   
 
 
 

NAROČNIK  IZVAJALEC 
OBČINA ŽIROVNICA   

Leopold Pogačar   
Župan  Direktor 
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OBRAZEC št. 17 

TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRAČUNOV 

 
IZGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA  V ŽIROVNICI 

 

AKTIVNOST začetek in konec akt ivnost i   

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         
                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 

Plan obračunov  

mesec 
2011 2012 

  
Januar   
Februar   
Marec   
April   
Maj   
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Oktober   
November   
December   
   

 
 
OPOMBA: terminski plan in plan obračunov lahko ponudnik sestavi sam. 
 
   

 
 (žig)  
 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
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OBRAZEC ŠT. 18 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
 

  

 
 

  

(naziv banke)  (kraj in datum) 
OBČINA ŽIROVNICA 
Breznica 3 
4274 Žirovnica 
 
Garancija št. _________ za resnost ponudbe  
 
V skladu z javnim naročilom, objavljenim na portalu javnih naročil z dne 11.8.2011, št. objave 
JN9126/2011 za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici, za potrebe naročnika Občino Žirovnica, 
Breznica 3, Žirovnica je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti 
naročniku bančno garancijo v višini 10.000,00 €. 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 

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

ponudbe: 
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali 
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla 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: 

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, 

ki so pooblaščene za zastopanje in 
- original Garancije št.________ 

 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu 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 posla, vendar pa najkasneje do 
izteka veljavnosti ponudbe. 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 22.1.2012, 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.  
 Banka 

(žig in podpis) 
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OBRAZEC ŠT. 19 
 

   

   

(naziv banke)  (kraj in datum) 
 

IZJAVA BANKE O IZROČITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI  
  
Naročniku, Občini Žirovnici, Breznica 3, 4274 Žirovnica izjavljamo, da bomo v kolikor bo 
 
ponudnik ________________________________________________________(naziv in polni naslov)  
 
izbran v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za 
izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil v roku, predvidenem z 
razpisno dokumentacijo, temu ponudniku izdali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, skladno s spodnjim vzorcem.  
 
 
 Banka  

(žig in podpis)  
 

 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (VZOREC) 

   

   

(naziv banke)  (kraj in datum) 
 
OBČINA ŽIROVNICA 
Breznica 3 
4274 Žirovnica 
 
Garancija št. ........... za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti  
 
V skladu z Gradbeno pogodbo št. 430-0011/2011 - Izgradnja Zbirnega centra v Žirovnici z dne 
_____________, sklenjeno med upravičencem Občino Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, in 
______________________________________ (naziv izvajalca) za izgradnjo Zbirnega centra v 
Žirovnici je izvajalec dolžan opraviti predmetno javno naročilo v skupni vrednosti _____________ €, z 
besedo: _____________________________________, najkasneje do 15.4.2012, v količini in kvaliteti, 
opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po 
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _______________ €, če izvajalec svoje pogodbene 
obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. 
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če storitev tudi delno ne 
zadostuje pogodbenim zahtevam. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki 

so pooblaščene za zastopanje in 
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- original Garancije št.________ 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej pogodbi 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 času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik 
garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.  
 
Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno 
sodišče.  
 
 
 Banka 

(žig, podpis) 
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OBRAZEC ŠT. 20 
 

 
 

(ponudnik) 
 

 
 

IZJAVA O IZROČITVI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  
 
Naročniku, Občini Žirovnici, Breznica 3, 4274 Žirovnica izjavljamo, da bomo v kolikor bomo 
izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za 
izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:  
  

- skupaj s predajo predmeta javnega naročila naročniku izročili bančno garancijo za odpravo 
napak v garancijski dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo deset (10) 
let  in 30 dni od dneva predaje predmeta javnega naročila, skladno s spodnjim vzorcem 

- smo seznanjeni s tem, da v primeru, da ne bomo odpravili napake v dogovorjenem roku, bo 
lahko naročnik ali druga pravna ali fizična oseba odredila popravilo drugemu izvajalcu, na 
stroške ponudnika (izvajalca) oziroma unovčila bančno garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku,  

- smo seznanjeni s tem, da v kolikor naročniku ne bomo izročili bančne garancije za odpravo 
napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti.  

  
  
 
   

 
 (žig)  
 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
 
Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 19 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani 
osebe, ki je podpisnik ponudbe. 
 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (VZOREC) 
 
 
 

  

 
 

  

(naziv banke)  (kraj in datum) 
 
OBČINA ŽIROVNICA 
Breznica 3 
4274 Žirovnica 
 
Garancija št. ........- za odpravo napak v garancijskem roku  
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V skladu z Gradbeno pogodbo štev. 430-0011/2011 – Izgradnja Zbirnega centra v Žirovnici, z dne 
___________, sklenjeno med upravičencem Občino Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, in 
______________________________________ (naziv izvajalca) za izgradnjo Zbirnega centra v 
Žirovnici v vrednosti ____________________ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v 
garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe 
in garancijske izjave. 
 
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega 
prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačati znesek 
________________ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo 
izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki 

so pooblaščene za zastopanje in 
- original Garancije št.________ 

 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 dni po 
poteku garancijskega (jamčevalnega) 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 upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik 
garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.  
 
Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno 
sodišče.  
 
 Banka 

(žig in podpis) 
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OBRAZEC ŠT. 21 
 

 

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA  
 
IZGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA  V ŽIROVNICI: 
 
 
Predmet javnega naročila je izgradnja Zbirnega centra v Žirovnici. Lokacija zbirnega centra je na 
južnem delu predvidene Poslovno obrtne cone Žirovnica, zahodno od regionalne ceste Žirovnica - 
Lesce. Območje zbirnega centra je z vzhodne strani omejeno z regionalno cesto R2-452, odsek 638 
Žirovnica – Lesce, z južne strani z javno potjo, na zahodni strani je predvidena cesta skozi cono, na 
severni strani pa so predvideni poslovni objekti v sklopu cone. Dostop do zbirnega centra je po 
predvideni cesti skozi cono. Promet po zbirnem centru je načrtovan kot krožni promet okoli spodnjega 
platoja. Zgornji plato je dvignjen do 1,00 m. Večina zabojnikov in objekt za zaposlene so pokriti z 
nadstrešnicami. Na sredini spodnjega platoja je locirana tehtnica za tovorna vozila. Na sredini 
zgornjega platoja je lociran objekt za zaposlene. Na severozahodnem robu parcele, med ograjo 
zbirnega centra in cesto skozi cono je predviden plato za ekološki otok. Predvideni so štirje zabojniki 
po 1100 l.  
 
Najprej bo potrebno sanirati teren, kar pomeni, da je treba najprej zgraditi razbremenilnik oz. 
zadrževalnik in ponikovalnico. 
 
 

1. OBSTOJEČE STANJE 
 
Za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica, katere del je tudi zbirni center, je bil sprejet 
občinski podrobni prostorski načrt. 
 
Na tem območju je trenutno zaraščen travnik. Na vzhodnem delu sta dve ponikovalnici za mešano 
kanalizacijo, ki ne delujeta optimalno, zato se voda občasno razliva po travniku. Travnik je tako 
razmočen, zato je potrebno urediti mešano kanalizacijo in pri gradnji zamenjati zgornjo plast 
neprimerne zemljine. Zemljišče je dostopno po javni poti, ki se na tem delu priključi na regionalno 
cesto R2-452, odsek 638 Žirovnica – Lesce. 
 
Na območju ni urejene komunalne infrastrukture. Preko območja poteka obstoječ podzemni 
visokotlačni plinovod R29, ki je v upravljanju Geoplin plinovodi d.o.o. 
 

2. PREDHODNA DOKUMENTACIJA 
 
Osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so naslednji dokumenti: 

- digitalni geodetski posnetek območja M 1:500, ki ga je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., 
- projekt PGD Komunalna infrastruktura na območju OPC Žirovnica, št. projekta K115620, ki ga 

je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., junij 2010 
- projekt PGD Fekalno kanalizacijsko omrežje v občini Žirovnica faza 5: Žirovnica in Moste, št. 

projekta K107334, ki ga je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., avgust 2010 
- Geomehansko poročilo o sestavi tal in pogojih temeljenja, izdelal Igmat d.d., št. 1540-G-10, 

julij 2010 
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone 

Žirovnica (Uradni list RS, št. 42/2010), 
- smernice in mnenja k OPPN, 
- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi. 

 
 

3. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV 
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Shranjevanje odpadkov je predvideno v zabojnikih in kontejnerjih različnih velikosti. 
 
Število zabojnikov ustreza zahtevam po zbiranju ločenih frakcij. Velikost zabojnikov se prilagaja glede 
na potrebe. Na platoju je predviden prostor tudi za prazne kontejnerje in zabojnike kot tudi za 
začasno deponijo za kosovne odpadke in zeleni odpad. Ločene frakcije se delijo na nenevarne in 
nevarne. 
 
Nenevarni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih z volumnom do 30 m3, in sicer: po 1 zabojnik za 
kosovno zbiranje, les, stiropor,  biorazgradljive odpadke, karton, papir, tekstil, plastiko, plastično 
embalažo, kompozitno embalažo, ravno steklo, stekleno embalažo, masivno železo, barvne kovine, 
kovinsko embalažo, 4 zabojniki za elektronsko opremo, 2 za mešane odpadke, prostori za gradbene 
odpadke, izrabljene gume in zeleni odpad. 
 
Nevarni odpadki: topila in razredčila; kisline in baze; fotokemikalije; pesticidi; fluorescentne cevi in 
drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro; oprema, ki  vsebuje kloro- in fluorovodike; barvila, črnila, 
lepila, smole, ki vsebujejo nevarne snovi; detergenti, ki  vsebujejo nevarne snovi; baterije; 
akumulatorji; ter drugi izdelki in embalaža, ki vsebujejo nevarne snovi se bodo zbirali v ločenem 
zabojniku. 
 
 

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI – MANIPULATIVNE POVRŠINE 
 

 
4.1  OPIS PLATOJA IN MANIPULATIVNIH POVRŠIN 
 
Zbirni center je sestavljen iz spodnjega (811 m2) in zgornjega platoja (565 m2), pri čemer je zgornji do 
1,00 m višji od spodnjega. Povprečna višinska kota spodnjega platoja je 541,94 m.n.v., zgornjega pa 
542,69 m.n.v.. Spodnji plato leži na sredini, okoli njega pa je speljana krožna pot po zgornjem platoju. 
Večina kontejnerjev leži v spodnjem platoju, uporabniki pa jih polnijo z zgornjega platoja. Med 
platojema je oporni zid. Rampi, ki povezujeta oba platoja, sta dolžine 15 m (severna) in 11 m (južna) 
ter naklonov 4,7% in 3,1%. Na sredini spodnjega platoja je locirana cestna tehtnica.  
 
Levo in desno od uvoza sta po dve parkirni mesti. Med uvozom in parkirnima mestoma na desni strani 
je utrjen plato, predviden za razsuti material. 
 
Širina uvoza je 8,00 m z uvoznim in izvoznim radiem 6,0 m. Uvoz je prilagojen niveleti projektirane 
ceste skozi cono.  
 
Manipulativne površine so od uvoza nagnjene proti sredini zbirnega centra. Spodnji plato je nagnjen 
za 2,5% proti opornemu zidu. Zgornji plato je nagnjen za 2,5% proti zunanjemu robu. Pri objektu za 
zaposlene je nagnjen stran od objekta. Manipulativne površine so na zunanjem robu obrobljene z 
betonskimi robniki. 
 
 
4.2  ZGORNJI USTROJ 
 
Glede na konfiguracijo terena je potrebna odstranitev sloja humusa in izkopi do globine največ 80 cm 
za zgornji ustroj. 
 
Glede na izvedbo tampona, zmrzlinskega problema spodnjega ustroja ni pričakovati. 
Ob izvedbi je potrebno pridobiti mnenje geomehanika, ki se ga vpiše v gradbeni dnevnik.        
Zgornji ustroj manipulativnih površin: 
 

AC 11 surf B50/70 A3 4 cm 
AC 22 base B50/70 A3   7 cm 

Tamponski drobljenec  TD 32                    25 cm 
Kamnit nasipni material KNM 100 min 50 cm 
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SKUPAJ min 86 cm 
 
Potrebno je primerno utrditi planum temeljnih tal za nasipe.  
 
Tampon se vgrajuje v slojih maksimalne debeline 30 cm, ki ga je potrebno ustrezno utrditi, preden se 
začne z nasipanjem naslednjega sloja. Potrebna nosilnost pod voziščem je Ev2 = 120 MN/m2. Glede na 
teren je potrebno ustrezno vgrajevanje tampona : Ev1 : Ev2 < 1 : 2. Zbitost se dokazuje s krožno ploščo 
pritisne površine 700 cm2, po standardu JUS U.B1.046. Na planumu posteljice je potrebna nosilnost 
Ev2 = 80 MN/m2. 
 
Asfaltna nosilna plast (AC base) in asfaltna obrabno-nosilna plast (AC surf) morata biti grajeni skladno 
s tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 06.300/06.410:2009. Vgrajene asfaltne zmesi morajo biti 
proizvedene skladno z veljavnimi produktnimi standardi za posamezne vrste asfaltnih zmesi serije 
SIST EN 13108-1 do 7 ter izvirnimi slovenskimi standardi SIST 1038-1 do 7. Posamezni materiali v 
asfaltni zmesi morajo biti prav tako skladni z veljavnimi produktnimi standardi (za kamnite materiale, 
cestogradbene bitumne, s polimeri modificirane bitumne, …).  
 
 

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI – FEKALNA KANALIZACIJA 
 
 
Predmet projekta je fekalni kanal od objekta za zaposlene do jaška F1, razbremenilnik, fekalni kanal 
od obstoječe ponikovalnice do razbremenilnika in kanal od razbremenilnika preko jaškov F1 in F2 do 
priključka na fekalni kanal skozi cono na meji gradbene parcele. Dimenzioniranje kanala od jaška F2 
do priključka na meji gradbene parcele je usklajeno s projektom PGD Fekalno kanalizacijsko omrežje v 
občini Žirovnica faza 5: Žirovnica in Moste, št. projekta K107334, ki ga je izdelal Protim Ržišnik Perc 
d.o.o., avgust 2010.  
 
V objektu bo občasno prisotna 1 oseba. Odpadne komunalne vode iz objekta bodo neposredno 
(gravitacijsko) speljane v javno kanalizacijsko omrežje preko revizijskega jaška (F1).  
 
Fekalni kanal je dimenzioniran z upoštevanjem naslednjih izhodišč: 
 
koeficient hrapavosti cevi 
obremenilne enote 

N 
E 

= 0.011 - PVC, PE cevi 
1 PE 

 
Izračun obremenilnih enot: 
 
 
delavci v proizvodnji 
 

  
SKUPAJ: 1 PE 

 
Količina odpadne vode od zaposlenih: 
 
upoštevana dnevna poraba 
čas razporeditve obremenitve 

Q 
t 

= 200 l/E.dan 
= 8 ur 
 

sekl
E

q

sekl
t

QE

/059,0
40

5,5

/007,0
36008

2001

3600

max
=

⋅
=

=
⋅

⋅
=

⋅

⋅

 
 
Maksimalni odtok v fekalno kanalizacijo: q = 0,059 l/sek 
 
Izbrana odtočna cev do priklopa na obstoječi revizijski jašek: 
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cev DN 160 mm  i = 1,00 %;  Q = 17,50 l/s pri 70 % polnitvi cevi;  v = 0,93 m/s  
 
 
Dimenzioniranje razbremenilnika 
 
Obstoječi ponikovalnici na zemljišču zbirnega centra ne delujeta več optimalno, zato se opustita. 
Mešana kanalizacija se preko novega razbremenilnika preusmeri v novo fekalno kanalizacijo in v 
meteorno kanalizacijo zbirnega centra.  
 
Na mestu prve ponikovalnice se kanalizacija preusmeri v nov razbremenilnik, kjer bo sušni odtok 
speljan v jašek fekalne kanalizacije F1, presežna vodo ob nalivih pa se usmeri v jašek M1 in naprej v 
predvidene ponikovalnice. Obstoječa cev mešane kanalizacije je velikosti DN 600, zato se ta velikost 
cevi uporabi tudi med razbremenilnikom in jaškom M1 in naprej do ponikovalnic. Za odvod sušnega 
odtoka iz razbremenilnika se uporabi cev DN 160. 
 
Po izgradnji ločenega sistema kanalizacije v Žirovnici se iztok iz razbremenilnika v fekalno kanalizacijo 
blendira. 
 
Razbremenilnik je konstrukcijsko dimenzioniran na  osnovi smernic z dvignjenim prelivnim robom na 
0.6 premera cevi ter z dušenim odtokom na izračunano vrednost. 
 
Približek dolžine preliva     

Qmax 157,9  (l/s) 
maksimalni pretok v 
kanalu    

Do  0,60 (m) premer dotočnega kanala    

Lp  1,05 (m) dolžina preliva     
       
Izračun prelivne višine      

Qmax 157,9  (l/s) 
maksimalni pretok v 
kanalu    

Qkrit 16,1  (l/s) kritični pretok    

Qp 141,8  (l/s) pretok preko preliva    

Lp  1,50 (m) dolžina preliva      0,64   koeficient oblike preliva    
C 1,0   koeficient nepopolnega preliva  

hp  0,136 (m) 
prelivna višina (minimalno 
0,10 m)  

       
Višina krone preliva      

vo < 0,5 m/s → so = 0,6*Dd 
višina preliva na dotoku (minimalno 0,25 
m) 

vo >= 0,5 m/s → so >= 0,6*Dd 
višina preliva na dotoku (minimalno 0,25 
m) 

       

vo 0,56 (m/s) dotočna hitrost    

Do  0,60 (m) premer dotočnega kanala    

so 0,36 (m) 
minimalna višina preliva na 
dotoku  

           

so 0,3 (m) 
izbrana višina preliva na 
dotoku  

sd 0,25 (m) višina preliva ob dušilki    
       
Izračun dušilke      
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dd 0,16 (m) premer dušilke     

Id 0,003   padec dna dušilke     

ng 0,013   
Manningov koeficient 
hrapavosti   

V 0,80 (m/s) hitrost v dušilki pri Qkrit      0,35   koeficient izgub na vtoku    

M 1   
koeficient za določitev tlačne črte na 
iztoku po ATV 

sd 0,25 (m) višina preliva ob dušilki     0,039   
brezdimenzijski koeficient 
trenja   

Ie 0,008   
padec energijske črte v dušilki 
pri Qkrit   

Ld 9,30 (m) dolžina dušilke     

Ld,min 3,2 (m) minimalna dolžina dušilke     
  
 

6. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI – METEORNA KANALIZACIJA 
 
Odvodnjavanje manipulativnih površin je omogočeno z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi padci. Vodo 
se odvaja kontrolirano ob robnikih do požiralnikov in ponika v ponikovalnicah. 
 
Zaradi ugodne sestave tal odvodnjavanje planuma spodnjega ustroja z drenažami ni potrebno.  
 
Požiralniki iz betonskih cevi Ø 40 cm z LTŽ mrežo so speljani v jaške iz betonskih cevi Ø 80 cm. Za 
kompletno odvodnjavanje meteornih vod se uporabijo kanalizacijske cevi iz umetnih materialov 
dimenzije od DN 200 do DN250 za povezavo med jaški. Kanalizacijske cevi DN 160 iz umetnih mas pa 
za povezavo med požiralniki in jaški (pri čemer pomeni DN – notranji premer cevi). Za povezave 
razbremenilnik – M1, M1 – M2 in M2 – PON4 pa se uporabi cev DN 600. Jaška M1 in M2 sta iz 
betonskih cevi  Ø 100 cm. Lega jaškov, požiralnikov in ponikovalnice ter situativni potek meteorne 
kanalizacije je razviden iz situacije meteorne kanalizacije. 
 
Meteorne vode, zbrane z manipulativnih površin se pred ponikanjem vodijo skozi lovilec olj. Meteorne 
vode s strešin objektov pa se preko peskolovov vodijo neposredno v ponikovalnice. 
 
Skupna dolžina meteorne kanalizacije znaša 286m. 
 
Hidravlični izračuni 
 
Meteorni kanal je dimenzioniran z upoštevanjem naslednjih izhodišč: 
-  koeficient hrapavosti cevi   n = 0.011 – PVC, PE cevi    
-  pogostost nalivov           n = 0.5 
-  trajanje nalivov   t = 15 min      
-  intenziteta (jakost) naliva  q = 206 l/s.ha 
-  koeficient odtoka   φ = 1,00 - asfaltne površine 
- koeficient ponikanja                        K = 0,0025 m/s 
 
Dimenzioniranje kanala 
 
Meteorni kanal, ki vodi vodo z asfaltnih površin zbirnega centra skozi lovilec olj v ponikovalnice: 
površina: = 873 m2 odtok: 0,0873 ha x 1,00 x 206 = 18,0 l/s 
 
Izbrana cev: 

DN [mm] i [%] Q70 [l/s] v70 [m/s] Qdej [l/s] hdej [mm] 
vdej 
[m/s] 
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200 0,5 29,1 1,24 18,0 102 1,12 
 
Kanal, ki vodi presežno vodo iz razbremenilnika in meteorno vodo z južne in vzhodne nadstrešnice v 
ponikovalnice: 
Površina nadstrešnic : = 
maksimalni pretok v 
obst. kanalizaciji: = 

367 m2 

 
 

odtok: 0,0367 ha x 1,00 x 206 = 7,56 l/s 
 
157,9 l/s 

 
Velikost izbrane cevi je enaka velikosti cevi obstoječe kanalizacije (DN 600): 

DN [mm] i [%] Q70 [l/s] v70 [m/s] Qdej [l/s] hdej [mm] 
vdej 
[m/s] 

600 0,5 527 2,49 165,46 209 1,90 
 
 
Kanal, ki vodi vodo s severne nadstrešnice od jaška M3 do ponikovalnic: 
Površina nadstrešnic: = 187 m2 odtok: 0,0187 ha x 1,00 x 206 = 3,85 l/s 
 
Izbrana cev: 

DN [mm] i [%] Q70 [l/s] v70 [m/s] Qdej [l/s] hdej [mm] 
vdej 
[m/s] 

200 0,5 29,1 1,24 3,85 45 0,73 
 
 
Dimenzioniranje lovilca olj 
 
V lovilcu olj se zbirajo meteorne vode iz manipulativni površin in okolice objekta. Za izračun količine 
odpadne vode kritičnega naliva se upošteva čas trajanja padavin 15 minut in intenzivnost padavin 15 
l/s.ha (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest UL RS št. 47/2005). Lokacija 
lovilca olj in maščob je razvidna iz situacije odvodnjavanja in komunalnih vodov. 
 
Površina: manipulativna površina – 

asfalt 
= 873,00 m2 

 
Dotok: 0,08730 ha x 1,00 x 15 

SKUPAJ 
= 1,31 l/s 
= 1,31 l/s 

 
Predviden je koalescentni lovilec z  by-passom in s pretokom 3 l/s skozi lovilec olj in 27 l/s skozi by-
pass. Skupni pretok skozi lovilec z by-passom je 30 l/s. 
 
Investitor mora skleniti s pooblaščeno organizacijo sporazum o rednem vzdrževanju in čiščenju lovilca 
olj in maščob. Usedlin in gošč se ne sme spuščati v javno kanalizacijo ali vodotok.  
 
 
Dimenzioniranje ponikovalnic 
 
 
dotok meteorne vode: Q = 18,0 + 165,46 + 3,85 = = 187,31 l/s 

= 0,19871 m3/s 
potrebna površina ponikanja: Apotr = Q:K = 0,19871 m3/s : 0,0025 m/s = = 74,92 m2 
 
Predvideni so ponikovalnice  4x ∅ 200 cm, efektivne globine minimalno 2,5 m – geologija. 
 
Adej = 75,40 m2 > Apotr   
 
Ponikovalnice morajo biti med seboj osno oddaljene minimalno 3∅ = 600 cm. 
 
Končno globino mora določiti geomehanik po predhodnih geoloških raziskavah na licu mesta. 
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Tehnični opis polaganja kanalov 
Požiralniki so priključeni na revizijski jašek preko PVC cevi DN 160 z minimalnim padcem 1,0 %.  
Iztok iz požiralnikov in peskolovov je na globini minimalno 80 cm, to je pod globino zmrzovalne cone. 
V primeru da je globina manjša je potrebno cev polno obbetonirati. 
Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na način, ki zagotavljajo vodotesnost zgrajenega sistema.  
 
 

7. OSTALI KOMUNALNI VODI 
 
Strojne inštalacije 
 
Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje (izvede se nov priklop in vodomerni jašek). 
 
Električne inštalacije 
 
Objekt bo priključen na električno in telefonsko omrežje.  
 
V sklopu manipulativnih površin je predvidena tudi zunanja razsvetljava. Lega novih svetilk je razvidna 
iz grafičnih prilog. 
 
V situaciji komunalnih vodov so prikazani vsi obstoječi in novo predvideni komunalni vodi. 
 
 

8. TEHTNICA 
 
Elektromehanska cestna tehtnica je locirana v sredini spodnjega platoja. Tehtnica je namenjena 
tehtanju bremen od 200 kg do 30000 kg in je dimenzij 10.75 m x 3.65 m. V okviru predmetnega 
javnega naročila se izvedejo le gradbena dela, tehtnica pa ni predmet tega javnega naročila. 
 
Tehtnica je sestavljena iz sten debeline 25 cm in 35 cm, višine 50 cm, ter talne plošče debeline 25 cm. 
Talna plošča je predvidena v naklonu 0.5 % proti mestu, kjer je lociran izpust za meteorno vodo. 
Odvod meteorne vode se izvede preko jaška iz betonskih cevi Φ 30 cm in se preko DN 160 priključi na 
jašek J3. 
 
Most tehtnice je debeline 24 cm in je sestavljen iz krajnih in vmesnih jeklenih profilov, med katerimi je 
beton. Most leži na šestih temeljnih nastavkih višine 8 cm – locirani so v vseh vogalih in na sredini 
sten. Površina betona mostu se obdela kot »metličen« beton. 
 
 

9. OGRAJA IN DRSNA VRATA 
 
Okoli celotnega območja je predvidena varovalna ograja višine 2,00m. Na vhodu so predvidena drsna 
vrata širine 9,00m višine 2,00m. 
Varovalna ograja je sestavljena iz montažnih stebričkov na medsebojni razdalji 2,50 m in polnilom 
višine 2,00m. Spodnji del ograje je v višini 50 cm zaprt z betonsko lamelo (onemogočen prehod 
glodavcem). 
Najprej je potrebno izravnati zemljišče in zakoličiti traso ograje. Na razdaljah 2,50 m označimo mesta 
za izkop temeljev. Izdelajo se betonski temelji globine 80 cm in premera 30 cm.  
Stebrički ograje in mreža ograje morajo biti termično pocinkani in dodatno plastificirani.  
 

10. KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI IN PREDVIDENIMI KOMUNALNIMI VODI 
 
Pri predvidenem poteku trase je upoštevan potek obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in 
naprav po podatkih, ki so jih posredovali posamezni upravljavci. Predvidena so križanja komunalnih 
vodov: elektrika, vodovod, telekomunikacijsko omrežje in fekalna ter meteorna kanalizacija s 
plinovodom.  
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Vse obstoječe komunalne naprave je potrebno, ob nadzoru upravljavca, pred izkopom zakoličiti in 
označiti na terenu. Pri križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, 
gradnji in zasipu jarka.  
Pred zasipavanjem je potrebno vse naprave pri križanjih pregledati in popraviti morebitne poškodbe. 
Zasip med vrhom kanala in dnom  komunalne naprave je zaradi nevarnosti posedanja izvesti s pustim 
betonom ali suho mešanico pustega betona. 
Ob izvajanju del je potrebno upoštevati zahteve soglasodajalcev. 
 
Preko območja poteka obstoječ podzemni visokotlačni plinovod R29, ki je v upravljanju Geoplin 
plinovodi d.o.o. Projektna rešitev križanja je izdelana ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov 
za plinovode. Pri obdelavi prečkanja plinovoda s predvidenimi komunalnimi vodi je upoštevano 
najmanj 0.5 m prostega odmika. Pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika 
Geoplina plinovodi d.o.o. z lokatorjem zakoliči plinovod, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času 
trajanja del. Obstoječa cev plinovoda se mora med izkopom zaščititi, ostali komunalni vodi pa se 
morajo voditi skozi zaščitno cev, da kasneje ni potreben ponoven izkop. Podatke o obstoječih 
plinovodih smo pridobili na Geoplinu plinovodi d.o.o. (g. Levičnik). 
 
 

11. POSEGI V VAROVALNEM PASU DRŽAVNE CESTE R3-637/1459  ŽIROVNICA - 
VRBA 

 
 
Zunanja 
ureditev 

parc. št. 219/2 
k.o. Žirovnica 

od km 0.3+61.63 
do km 0.3+96.53 

odmiki od roba brežine so 
razvidni iz situacije 

 
S traso predvidenih komunalnih vodov in naprav se ne bo posegalo v vozišče, bankine, naprave za 
odvodnjavanje ceste, v območje prometne signalizacije ipd. 
 
Odvod meteornih vod bo urejen znotraj gradbene parcele tako, da meteorne vode ne bodo vplivale na 
odtočne razmere na državni cesti. Meteorne in druge odpadne vode iz objekta in pripadajoče zunanje 
ureditve ne bodo pritekale na državno cesto ter na njej ne bodo zastajale. Odvod meteornih vod iz 
objekta bo speljan v ponikovalnice, ravno tako bo v ponikovalnice preko lovilca olj speljana voda s 
povoznih in parkirnih površin. Fekalne vode iz objekta se bodo vodile v predviden vod javne 
kanalizacije. 
 

12. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 
 
Gradbišče bo urejeno in ograjeno z gradbiščno ograjo glede na potek gradnje posamezne 
infrastrukture na licu mesta. 
 
Izvajalec del mora gradbišče ustrezno zaščititi in urediti v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list 
RS, št. 55/2008). 
 
Delovišče mora biti sproti očiščeno in urejeno, proste morajo biti dovozne in izvozne poti, ustrezno 
označene in zavarovane. Na celotnem gradbišču je treba omejiti hitrost na 10 km/h. Transportne poti 
znotraj gradbišča je potrebno označiti in jih locirati tako, da bodo čimbolj oddaljene od najbližjih 
sosednjih objektov. V primeru prašenja zaradi prevozov s tovornimi vozili in gradbenimi stroji po 
neutrjenih poteh znotraj gradbišča, je treba transportne poti ustrezno vlažiti in tako preprečiti 
čezmerno prašenje. Gradbišče je treba organizirati tako, da tovorna vozila in gradbeni stroji ne bodo 
obratovali brez potrebe in v prostem teku.  
 
Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. V 
kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je potrebno 
redno čistiti že med delom, posebno pa tudi po končanju del. 
 
Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov državne ceste, je le-te investitor dolžan na svoje 
stroške  
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po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 
 
Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste – Območje Kranj. 
 
Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno 
podjetje. Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom za to pooblaščenega, usposobljenega in 
registriranega podjetja. Stroški nadzora bremenijo izvajalca oz. investitorja. 
 
Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na državni cesti ter 
škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. 
Vsi stroški eventualno dotično povzročeno škodo oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca 
del oz. investitorja. 
 
Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste. Stroški nadzora 
bremenijo izvajalca del oz. investitorja. Za vso eventualno povzročeno škodo na napravah ali 
instalacijah vgrajenih v cestni svet oz. varovalni pas ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja 
vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljavljati odškodnine. 
 
Varovanje okolja 
V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, 
da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih gradiv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih 
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.  
 
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti 
vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih 
ustrezno urediti. 
 
 
TEHNIČNO POROČILO – ZBIRNI CENTER ARHITEKTURA 
 

1. PROGRAMSKA ZASNOVA 
 
Za potrebe zbirnega centra Žirovnica se bodo zgradili naslednji objekti:  
 
NADSTREŠNICI 1 in 2 NAD KONTEJNERJI  
Prostor pod nadstrešnicama 1 in 2 je namenjen postavitvi kontejnerjev za ločeno zbiranje in začasno 
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij (steklo, papir, kovina, plastika,..), kjer povzročitelji komunalnih 
odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Objekt je 
razdeljen na zgornji in spodnji plato, ki sta višinsko ločena z opornim zidom višine 0,98m. Za dovoz na 
zgornji plato nadstrešnice sta zgrajeni rampi.  
 
OBJEKT ZA OSEBJE S SANITARIJAMI IN NADSTREŠNICO 3 
Objekt za zaposlene je tipski bivalni kontejner (Arcont) je postavljen pod nadstrešnico 3 v vzhodnem 
delu območja zbirnega centra. V objektu kjer je eno delovno mesto so naslednji prostori: vetrolov, 
sanitarije, čajna kuhinja in pisarniški prostor. 
 
CESTNA TEHTNICA 
Elektronska cestna tehtnica je vgrajena v spodnjem delu platoja zbirnega centra, med nadstrešnicama 
1 in 2. 
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2. VARNOST OBJEKTA 

 
1. POŽARNA VARNOST 
 
Za načrtovani poseg je bila izdelana Zasnova požarne varnosti, št. 0114-08-10-ZASN EKOSYSTEM 
d.o.o., avgust 2010, v kateri so predvideni vsi pasivni in aktivni ukrepi varstva pred požarom.  
Projekt je izdelan v skladu z zahtevami iz zasnove požarne varnosti. 
 
V načrtih gradbene konstrukcije, arhitekture in zunanje ureditve so upoštevani naslednji požarni 
ukrepi: 
zadostni odmiki od parcelnih meja in sosednjih objektov 
odmik kontejnerjev z gorljivo vsebino (papir, karton, les plastika, tekstil itd.) 10 m od severne meje 
en požarni sektor (vse nadstrešnice vključno s tipskim kontejnerjem) 
negorljiva nosilna konstrukcija 
strešna kritina nadstrešnic (manj kot 10m od relevantne meje) najmanj razreda Broof(t1) po standardu 
SIS EN 13501-5  
negorljive fasadne obloge (velja za tipski kontejner) 
strelovodne napeljave 
evakuacijske poti:  
poti na odprtem območju ustrezne, 
zagotovitev izhoda iz objekta (ustrezna širina vrat) 
naprave za gašenje požara (zunanji hidranti, ročni gasilniki) 
dovozna pot omogočena z JZ strani objekta, preko uvoza po novih in obstoječih cestnih povezavah 
delovna površina na JZ strani objekta 
 
Požarni ukrepi, ki so vezani na inštalacije, so opredeljeni v načrtih strojni in električnih inštalacij. 
 
2. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 
 
Za objekte je izdelan statični račun v sklopu načrtov gradbene konstrukcije, pri katerih so upoštevani 
veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na projektiranje betonskih in armirano betonskih ter jeklenih 
elementov. Pri izračunih je bila upoštevana dopustna obtežba temeljnih tal. 
 
3. VARNOST PRI UPORABI 
 
Izbrani materiali in projektne rešitve v največji možni meri zagotavljajo varnost pri uporabi objekta. 
 
 

3. VPLIVI NA OKOLJE 
 
Strokovna ocena obremenitve okolja za odpadne vode in hrup je obdelana v elaboratu št. 69/1-2010, 
ki ga je izdelala Alenka Markun, Marbo d.o.o., marec 2011-04-07. 
 
 

4. TEHNOLOGIJA 
 
Tehnolologija zbirnega centra Žirovnica je podrobneje opisana v Tehnološkem načrtu št. 73/1-2010, ki 
ga je izdelala Alenka Markun, Marbo d.o.o., marec 2011. Tehnologija postavitve kontejnerjev je bila 
usklajena z investitorjem. 
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Zbirni center Žirovnica bo namenjen zbiranju in začasnemu skladiščenju frakcij in komunalnih 
odpadkov iz gospodinjstev. Pripeljane odpadke bodo občani v prisotnosti zaposlenega delavca na 
območju Zbirnega centra ločeno odlagali v za to pripravljene zabojnike, ki bodo vidno označeni, za 
zbiranje katerih odpadkov je posamezni zabojnik namenjen. Na območje Zbirnega centra bodo 
pripeljani tudi kosovni odpadki, ki jih bo zaposleni delavec sortiral na posamezne frakcije komunalnih 
odpadkov. Ko bodo posamezni zabojniki polni, se bo naročil prevzem zbranih odpadkov pri 
pooblaščenih zbiralcih, predelovalcih ali odstranjevalcih odpadkov. Nevarni odpadki se zbirajo posebej 
v zabojniku za nevarne odpadke. Ta je prezračevan in zgrajen v eksplozijsko varni izvedbi. Zabojnik 
ima lovilno posodo za lovljenje po nesreči razlitih nevarnih tekočin in je postavljen tako, da se pri 
nesrečnem politju nevarnih snovi, le-te ne morejo razliti direktno v kanalizacijo ali ponikovalnico.  
 
 

5. TEHNIČNI OPIS 
 
GABARITI  
 
Kota pritličja:  + 542,76 m.n.v. 
 
NADSTREŠNICI 1 in 2 NAD KONTEJNERJI  
Nad platojem sta na severni in južni strani predvideni dve identični nadstrešnici. 
Tlorisne dim. nadstrešnic 1 in 2:  13,50m x 10,00 m 
Etažnost:    P 
Max. vertikalni gabarit:   +5,25 m nad koto terena 
Streha:   dvokapnica z naklonom 7° proti sredini 
 
OBJEKT ZA OSEBJE S SANITARIJAMI IN NADSTREŠNICO 3 
Tlorisne dimenzije kontejnerja: 9, 06 m x 2,44 m 
Tlorisne dimenzije nadstrešnice: 24,30 m x 7,40 m  
Etažnost:   P 
Max. vertikalni gabarit:   +5,15 m nad koto terena 
Streha:   dvokapnica z naklonom 7° proti sredini 
 
CESTNA TEHTNICA 
Tlorisne dimenzije tehtnice: 10,75 m x 3,65 m  
 

6. GRADBENA KONSTRUKCIJA 
 
TEMELJI 
 
NADSTREŠNICI 1 in 2 NAD KONTEJNERJI    
Temelji nadstrešnic 1 in 2 bodo točkovni dimenzij 140/180 cm in globine 40 cm, nastavki za stebre pa 
dimenzij 70/70 cm, višine 160 cm. Pod armiranobetonskim opornim zidom (globine 160cm, vidni del 
nad spodnjih platojem višine 98 cm) bodo pasovni temelji širine 130 cm in višine 40 cm. 
 
OBJEKT ZA OSEBJE S SANITARIJAMI IN NADSTREŠNICO 3 
Temelji nadstrešnice 3 bodo točkovni dimenzij 130/160 cm, višine 40 cm z armiranobetonskimi 
nastavki za stebre dimenzij 70/70 cm, višine 60 cm. Temelji objekta za zaposlene bodo pasovni širine 
30 cm in višine 100 cm. 
 
CESTNA TEHTNICA 
Temelj tehtnice bo izveden kot temeljna plošča debeline 25 cm z obodnimi stenami debeline 35 cm 
višine 30 cm in betonski nastavki za montažo tehtnice dimenzij 82/60 cm, višine 8 cm. 
 

7. NOSILNA KONSTRUKCIJA 
 
NADSTREŠNICI 1 in 2 NAD KONTEJNERJI  
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Nosilna konstrukcija nadstrešnic bo jeklena z rastrom stebrov 4,80 m v vzdolžni smeri. Stebri bodo 
jekleni profili HEA 260. Strešni nosilci spremenljive višine bodo dimenzij od 20-42/30cm,(sestavljeni iz 
HEA 320) bodo nalegali osno na stebre. Med nosilci bodo pričvrščene jeklene lege IPE180 in NPU140 
kot podkonstrukcija kritine. Nosilni stebri bodo pritrjeni v AB nastavke temeljev (70/70cm, globine 
160cm), med katerimi bo potekal armiranobetonski oporni zid širine 25 cm, globine 160cm (vidni del 
nad spodnjim platojem višine 98cm). AB zid bo izveden zaradi nivojske razlike med zgornjim in 
spodnjim platojem in bo potekal v celotni dolžini nadstrešnice ter na vsaki strani ob uvozni oziroma 
izvozni klančini na zgornji plato. 
Vsa jeklena konstrukcija objektov bo vročecinkana. 
Jekleni stebri nadstrešnic bodo zaščiteni z jeklenimi cevmi Ø 60mm, višine 110 cm.  
 
OBJEKT ZA OSEBJE S SANITARIJAMI IN NADSTREŠNICO 3 
Objekt za osebje bo tipski bivalni kontejner, z jekleno nosilno konstrukcijo in izolativnimi stenami iz 
sendvič pločevine. 
Nosilna konstrukcija nadstrešnice bo jeklena z rastrom stebrov 5,00 m v vzdolžni smeri. Stebri bodo 
jekleni profili HEA 260. Strešni nosilci spremenljive višine bodo dimenzij od 20-30/26cm,(sestavljeni iz 
HEA260) bodo nalegali osno na stebre. Med nosilci bodo pričvrščene jeklene lege IPE200 in NPU160 
kot podkonstrukcija kritine. Nosilni stebri bodo pritrjeni v AB nastavke temeljev (70/70cm, globine 
60cm). 
 
Vsa jeklena konstrukcija objektov bo vročecinkana. 
Jekleni stebri nadstrešnic bodo zaščiteni z jeklenimi cevmi Ø 60mm, višine 110 cm.  
 

8. CESTNA TEHTNICA 
Obodni zid tehtnice bo višine 20 cm in debeline 35 cm ter se dokonča po montaži in niveliranju 
tehtnice. 
 

9. STREHA  
 
Strehe nadstrešnic so dvokapne z naklonom 7° proti sredini. Ostrešje je jekleno, kritina je iz profilirane 
pločevine s protikondenzno zaščito. 
 

10. ZAKLJUČNA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA OBJEKTA ZA OSEBJE 
 
OBODNE STENE 
Objekt za osebje bo tipski bivalni kontejner (kot npr. Arcont). Obodne stene bivalnega kontejnerja so 
narejene iz sendvič pločevine. 
Svetla višina parapeta je 100 cm. 
 
PREDELNE STENE 
Predelne stene bodo izdelane v sklopu tipskega bivalnega kontejnerja (Arcont). 
 
TOPLOTNA IZOLACIJA 
Bivalni kontejner bo izoliran z 10 cm toplotne izolacije, (ki ob enem zagotavlja tudi ustrezno zvočno 
zaščito). Po podatkih proizvajalca (Arcont) je toplotna upornost sten in strehe 0,36 W/m2K, tlaka pa 
0,35 W/m2K. Podatki so v skladu z zahtevani iz Tehnične smernice za graditev TSG-1-004. 
 
Za objekt se ne uporablja Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. št. 52/10), saj ima objekt 
bruto tlorisno površino manjšo od 50 m2. Zahteve glede toplotne prehodnosti elementov zunanjih 
površin objekta bodo v skladu z SIST EN ISO 6946 in SIST EN ISO 10211, TSG-1-004:2010 Učinkovita 
raba energije. 
 
IZOLACIJA PROTI VLAGI 
Ovoj bivalnega kontejnerja (streha, zunanje stene, tla in stavbno pohištvo v ovoju) je projektiran tako, 
da ščiti stavbo pred prodorom vlage v notranjost stavbe ter navlaženjem materialov ali gradbenih 
konstrukcij, ki bi jih lahko vlaga poškodovala ali poslabšala njihove lastnosti do te mere, da bi bila 
ogrožena zanesljivost stavbe. 
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Zunanji sloj kontejnerja bo pločevina, ker je kontejner z jeklenim podnožjem postavljen na temelj 
dodatna hidroizolacija pred talno vlago ni potrebna. 
 
STAVBNO POHIŠTVO 
Okna in vrata bodo PVC izvedbe. Toplotna prehodnost oken bo 1,35 W/m2K, vrat pa 1 W/m2K. 
 
TLAK  
Finalni tlak bo PVC, v sanitarijah pa granitogress. 
 
VIŠINE PROSTOROV 
Višine prostorov v objektu za osebje bodo 260 cm. 
 
OBLIKOVANJE OBJEKTA - FASADE  
Fasada objekta bo pločevina v barvi RAL 7035. 
 

11. KANALIZACIJA 
 
METEORNA KANALIZACIJA  
 
Za odvod meteorne vode s strešin so izvedeni ALU žlebovi. Meteorne vode iz strešin se odvajajo preko 
peskolovov v ponikovalnico. 
 
FEKALNA KANALIZACIJA 
 
Fekalne vode, ki nastajajo v objektu za zaposlene se preko zunanjega jaška vodijo v javni fekalni 
kanal projektiran v sklopu komunalne infrastrukture v ločeni projektni dokumentaciji št. K115620, ki jo 
je v juniju 2010 izdelal Protim Ržišnik Perc in za katero se ločeno pridobiva gradbeno dovoljenje. 
 

12. INŠTALACIJE 
 
Nadstrešnice bodo opremljene z električnimi, objekt za osebje pa tudi s strojnimi instalacijami. Načrti 
strojnih in elektro instalacij so podrobneje obdelani v ločenih načrtih, ki so sestavni del te projektne 
dokumentacije, tam so prikazani vsi potrebni parametri in izračuni. 
 

13. STROJNE INŠTALACIJE 
 
Prostori objekta za osebje bodo ogrevani s samostojnimi električnimi radiatorji. Predvidena je 
vodovodna instalacija v sanitarijah, prezračevanje prostorov je naravno. 
 

14. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 
 
Uredijo se instalacije jakega toka (razsvetljava, močnostni priključki in razvod) in šibkega toka 
(telefonska inštalacija, videonadzor) ter strelovodna napeljava. 
 
V objektu za zaposlene je urejen priklop telefona in razdelilna omara. V preostalem delu zbirnega 
centra pa je urejena zunanja razsvetljava pokritih (nadstrešnica) in nepokritih površin, močnostni 
priključki (priklop tehtnice in drsnih vrat), videonadzor ter strelovod.  
 
 

15. ZUNANJA UREDITEV 
 
DOSTOP 
 
Dostop do zbirnega centra je predviden po glavni povezovalni cesti A na območju OPPN,  ki se bo na S 
strani prometno priključevala na občinsko cesto Žirovnica-Breg. 
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PARKIRIŠČA 
 
Na zahodnem delu območja zbirnega centra, ob vhodu v zbirni center so zagotovljena 3 parkirna 
mesta za osebna vozila in 1 parkirno mesto za tovorno vozilo. Parkirišča bodo označena s talnimi 
grafičnimi oznakami.  
 
OGRAJA 
 
Ograja bo žična, višine 2,0 m. Na vstopu so vgrajena avtomatska drsna vrata širine 9,00 m. Pozicija 
ograje je razvidna v grafiki zunanje ureditve. 
 
ODPADKI 
 
Objekt bo namenjen zbiranju odpadkov. Ravnanje in odvoz odpadkov se bodo vršili v skladu s 
Tehnološkim načrtom št. 73/1-2010, ki ga je izdelala Alenka Markun, Marbo d.o.o., marec 2011. 
 

16. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 
Objekt za osebje bo priključen na: vodovod, elektriko, telekomunikacije in fekalno kanalizacijo. 
 
 
 

 
 

(ponudnik/partner v skupini) 
 
 
izjavljam, da sem se pred pripravo ponudbe seznanil z obsegom del, ki se nanašajo na javni razpis za 
oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za izgradnjo Zbirnega centra v Žirovnici. 
 
 
   

 
 (žig)  
 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
 
Navodilo: Ponudnik mora na koncu obrazec št. 21 izpolniti, datirati, žigosati in podpisati, s čimer jamči, da 
se je seznanil z obsegom del v zvezi z gradnjo investicije iz te razpisne dokumentacije. 
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OBRAZEC ŠT. 22 
 

 

 
 

(ponudnik) 
 

 

PREDRAČUN ŠT. __________________  
ZA IZGRADNJO ZBIRNEGA CENTRA  V ŽIROVNICI 

 
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu 
del:  
 
 

SKUPNA REKAPITULACIJA Vrednost (v €) 

   
 I. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 

OBJEKTI+PLATO+KOMUNALNI VODI-gradbena dela 
 

   
 II. STROJNE INŠTALACIJE 

VODOVODNI PRIKLJUČEK – brez gradbenih del 
 

   

 III. ELEKTRO INŠTALACIJE 
ELEKTRO INSTALACIJE, VIDEO NADZOR, 
STRELOVOD, NN PRIKLJUČEK, TK PRIKLJUČEK  

   
 SKUPAJ I. – III.   

   
 EVENTUELNI POPUST  

   
 SKUPAJ  
   
 DDV   

   
 POGODBENA VREDNOST SKUPAJ    
Cena je fiksna. 
 
   

 (žig) (ime in priimek odgovorne osebe 
ponudnik) 

 
 

  

Kraj in datum  (podpis odgovorne osebe) 
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OBRAZEC ŠT. 23 
 

 

 
 

(ponudnik) 
 

 

 

CENIK 

 
Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega 
naročila   
 

ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICi 
 
zaračunavala po naslednjem ceniku:  
 
 

1. Materiala: 
(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam) 
 

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za 
 
Visokokvalificirani delavec (VK) €/uro   

Kvalificirani delavec (KV) €/uro   

Polkvalificirani delavec (PK)  €/uro   

 
3. Storitev gradbene mehanizacije 

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam) 
 
 

4. Prevoz s kamionom 
(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam) 
 
 
 
 
 
 


