
 
 

 
 
Številka: 351-5/2011-39 
Datum: 13.8.2014 
 
ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM 
 
ZADEVA:  ZAMENJAVA MOSTNE KONSTRUKCIJE V ŠTANGARSKIH POLJANAH 

(ZBIRANJE PONUDB) 
          
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo sledečih del:  
 
Predmet naročila:  
Nova mostna konstrukcija bo nadomestila obstoječo zato bo postavljena na istem mestu. Sestavljena 
bo iz armiranobetonske voziščne plošče položene na armirano betonska opornika. Voziščna plošča bo 
prosto položena na mostna opornika, na stik med njima bo položena le hidroizolacija. Prekladna 
konstrukcija se izvede, in v celoti zabetonira na fiksnem opažu na jekleni konstrukciji zmontirani na 
licu mesta. Zasnovana je kot monolitna AB plošča debeline 30 c,. dolžine 6,88 m in širine 4,40 m, od 
tega bo 20 cm na vsaki strani namenjenega robnemu vencu za namestitev varnostne ograje.  Razpetina 
med oporniki bo dolžine 5,28m. Širina plošče v osi ceste bo 4,40m, dolžina plošče v osi ceste pa bo 
znašala 8,39m. Podporno konstrukcijo tvorita plitvo temeljena AB opornika. Opornik bo visok 2,8m in 
širok 0,8m.  
Asfaltiral se bo tudi del ceste v dolžini cca 70m in širine 3m. 
 
Ponudbena cena: 
V priloženem popisu del morajo biti izpolnjene vse postavke. V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi 
stroški, ki so potrebni za kakovostno izvedbo naročila, vključno s stroški morebitnih demontaž in 
ponovnih montaž, drugi stroški (priprava gradbišča), morebitni popusti.  
 
Ponujene cene so fiksne in se ne morejo spremeniti. DDV naj bo naveden posebej. 
Obračun del se izvede na osnovi količin in enotnih cen iz ponudbe.   
 
Rok plačila:  
Rok plačila je 30. dan od dneva opravljene storitve, tj. datum pisnega prevzema opravljenih del.  
 
Merilo za izbiro:  
Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb uporabil kot edino merilo najnižjo skupno ponudbeno ceno za 
celoten obseg predmeta naročila. 
 
Izpolnjevanje pogojev:  
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z navedbami v priloženi izjavi ponudnika o sprejemanju in 
izpolnjevanju pogojev (OBR – 2).  
 
Obvezna vsebina ponudbe: 
Ponudnik je dolžan k ponudbi predložiti  spodaj navedeno dokumentacijo po vrstnem redu kot sledi: 
• obrazec »Ponudba« (OBR 1) s priloženim popisom del (OBR 1/1), 
• obrazec »Izjava ponudnika o sprejemanju in izpolnjevanje pogojev« (OBR 2) z zahtevanimi 

dokazili o usposobljenosti,  
• obrazec »Garancija« (OBR3) s priloženim vzorcem garancije za odpravo napak v 

garancijski dobi (OBR3/1), 



 
 

 
 

• obrazec 4 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, 
• vzorec pogodbe (OBR 5). 
 

 
 
Vsa priložena dokumentacije mora biti s strani ponudnika izpolnjena, podpisana in žigosana. 
 
Rok in način oddaje ponudbe: 
Rok za oddajo ponudbe je  27.8.2014, do 10:00 ure. Ponudbo lahko osebno izročite v  
tajništvu naročnika ali pošljete po pošti na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 
Šmartno pri Litiji, s pripisom »NE ODPIRAJ ponudba – mostna konstrukcija Štangarske 
Poljane«. 

 
Dodatna pojasnila in ogled: 
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila v zvezi z razpisanimi deli in pripravo ponudbe je: 
Aleš Krže; tel: 01/8962-770; e- pošta: ales.krze@smartno-litija.si  
 
Zainteresirani ponudniki si stanje na licu mesta lahko ogledajo na lastne stroške, s predhodno najavo 
pri  zgoraj navedeni kontaktni osebi.  
 
V mostno konstrukcijo je potrebno na željo Telekoma vgraditi alkaten cev. 
 
Ostala navodila: 
• Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in oddana na priloženih obrazcih. Obrazci morajo 

biti izpolnjeni, s strani pooblaščene osebe podpisani in opremljeni z žigom. Enako velja za 
morebitna dodatno zahtevana dokazila in potrdila, ki jih ponudnik predloži v kopiji. 

• Izbrani ponudnik, ki izvaja naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z 
naročnikom, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih je potrebno predložiti naročniku v 5-tih dneh 
od sklenitve. Enako velja v primeru vključitve podizvajalca med izvajanjem naročila.  

• Stroške priprave in oddaje ponudbe nosi v vsakem primeru ponudnik, vključno s stroški izdaje 
bančnih garancij. 

• Kakovost izvedenih del in vgrajenega materiala mora ustrezati predpisom in standardom, ki 
veljajo v Republiki Sloveniji. 

• Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo, ob izpolnjevanju pogojev iz tega povabila in glede 
na določeno merilo, predložil najugodnejšo ponudbo. 

• Naročnik si pridružuje pravico do pogajanj in pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 
• Ob potrditvi naročila se naročnik zavezuje: 

− uvesti izvajalca v delo in mu pri tem izročiti vso potrebno dokumentacijo, 
− tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzeti obseg del izvrši pravočasno, 
− v dogovorjenih rokih dati na razpolago izvajalcu vse informacije, ki so potrebne za izvedbo 

prevzetega obsega del, 
− tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile 

vplivati na izvršitev prevzetega obsega del, 
− varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca ali od njihovih      

podizvajalcev in se nanašajo na izvedbo te pogodbe. 
• Vsa druga določila in zahteve so zajete v priloženem obrazcu ponudbe.  
 
V pričakovanju vaše cenjene ponudbe vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
 
         Občina Šmartno pri Litiji:
         Milan Izlakar - župan 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBR  1 
 
 

PONUDBA št. ………z dne___________2014 
 
 

1. PODATKI O PONUDNIKU 
   
Naziv ponudnika  

 
Naslov  

 
Zakoniti zastopnik  

 
Matična številka  

 
Davčna številka  (ID št. za DDV)  

 
Številke transakcijskih računov  

 
Banke ponudnika  

 
Kontaktna oseba / Funkcija  

 
Telefon  

 
Telefaks  

 
Elektronski naslov  

 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe  

 

 
 

2. PREDMET IN LOKACIJA 

Zamenjava mostne konstrukcije v Štangarskih Poljanah v Občini Šmartno pri Litiji. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

3.   PONUDBENA CENA  
 

 EUR 
Cena brez DDV  
 22 % DDV  
SKUPAJ  

  
V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kakovostno izvedbo naročila, drugi stroški 
(priprava gradbišča, meritve, certifikati za vgrajeni material…), morebitni popusti in stroški priprave 
dokumentacije za interni tehnični pregled. 
 
Cene na enoto iz popisa del so fiksne. 
 

5. KAKOVOST 
Kakovost izvedenih del in vgrajenega materiala ter opreme ustreza veljavnim predpisom in 
standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 
 

6. PLAČILNI POGOJI 
Rok plačila  končne obračunske situacije oz. računov je : 

• 30. dan od opravljene storitve; tj. 30. dan od  pisnega prevzema opravljenih del in 
      prejema potrjene situacije oz. računa s strani nadzorne službe naročnika, oz. v   primeru že 
     ugotovljenih pomanjkljivosti pri kvalitetnem prevzemu del, 30. 
     dan od pisne izjave izvajalca, da so odpravljene vse pomanjkljivosti ter po potrditvi nadzorne  
     službe naročnika.  

 
Obračun se izdela na osnovi dejanskih količin in enotnih cen iz ponudbe.  
 

7. ROK IZVEDBE DEL 
•  45 koledarskih dni od dneva uvedbe izvajalca v delo; datum pričetka del bo dogovorjen 

naknadno.  

8. GARANCIJSKI ROK 
• 2 leti (odpravo napak v garancijski dobi) od dneva pisnega prevzema opravljenih del. 

 
9.    ZAHTEVE NAROČNIKA OZ. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
Kot izvajalec se po tej ponudbi zavezujem, da bom: 

• prevzeta dela opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in dobrimi običaji solidnega izvajalca 
tako, da bosta zagotovljeni varnost in funkcionalnost, 

• pred pričetkom del: 
-gradbišče označil na predpisan način,   
-na svoje stroške zavaroval svoja dela in material pred škodo oz. uničenjem za ves 
čas od zaključka del  



 
 

 
 

-organiziral gradbišče, 
-v času izvajanja del vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,  
-na gradbišču imel vso zakonsko predpisano dokumentacijo za potrebe inšpekcijskih in 
nadzornih služb, 
-dela izvajal skladno s terminskim planom,  usklajenim z naročnikom,  
-pravočasno ukrenil kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih 
objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in 
strojnega parka,  
-način dela prilagodil dejanskim razmeram med samimi deli in dela izvajal tako, da ne bo 
prišlo do poškodb na obstoječih objektih, napravah in napeljavah, 
-naročniku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih del, 
-aktivno sodeloval z naročnikom v prid pravočasnemu in kvalitetnemu izvajanju del, 
-upošteval naročnikove ekonomske in tehnične pogoje, 
-izvrševal pogodbena dela gospodarno in v korist naročnika, 
-storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti zato, da bi bili izpolnjeni po tej pogodbi 
dogovorjeni roki, 
-upošteval strokovne ocene in pripombe naročnika glede kvalitete izvedenih del in že med 
izvajanjem del sproti odpravljal napake, izvršil vse morebitne dopolnitve, popravila  in 
spremembe v obsegu del, če je ugotovljeno, da je  pomanjkljivo opravil prevzeta dela, 
-vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje 
naročnika, 
-naročnika sproti pisno obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih 
obveznosti, 
-naročniku sproti izročal vsa dokazila o vgrajenih materialih, proizvodih in opremi ter 
dokazila o izvedenih vseh potrebnih preizkusih in meritvah, potrdila o odvozu odpadkov na 
urejeno deponijo oz. evidenčne liste o ravnanju z odpadki; vse navedeno je sestavni del 
dokumentacije ob prevzemu del, 
-varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh 
tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij, 
-izključno sam skrbel in odgovarjal za spoštovanje zakonskih določil za varno delo in požarno 
varnost, 
-po končanih delih z objektov in delovišč(a) odstranil ves odpadni material, stroje in opremo 
ter delovišče pospravil in ga povrnil v prvotno stanje. 

 
10.    VELJAVNOST PONUDBE 
120 dni od dneva oddaje ponudbe. 
 
 
 
 
 

datum žig podpis zakonitega zastopnika 
ponudnika 

 
………………………………..      …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Obvezna priloga k temu obrazcu je izpolnjen popis del (OBR 1/1).  
         
 
         OBR 2 
 
PONUDNIK: 
 
Naziv:___________________________________________________________ 
 
Sedež:___________________________________________________________ 
  
 

IZJAVA PONUDNIKA 
O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 
PREDMET NAROČILA: 
 
Zamenjava mostne konstrukcije v Štangarskih Poljanah 
 
 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da: 
 
01. niti mi niti naš(i) zakoniti zastopnik(i) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih 
      kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – 
      uradno prečiščeno besedilo, krajše KZ-1) in v 1. odstavku 42. člena ZJN-2D, in sicer: 
 

• sprejemanje podkupnine pri volitvah, 
• goljufija, 
• protipravno omejevanje konkurence, 
• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, 
• oškodovanje upnikov, 
• poslovna goljufija, 
• goljufija na škodo Evropske unije, 
• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, 
• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, 
• preslepitev kupcev, 
• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, 
• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, 
• ponareditev ali uničenje poslovnih listin, 
• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, 
• zloraba informacijskega sistema, 
• zloraba notranje informacije, 
• zloraba trga finančnih instrumentov, 
• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 
• nedovoljeno sprejemanje daril, 
• nedovoljeno dajanje daril, 
• ponarejanje denarja, 
• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, 
• pranje denarja, 



 
 

 
 

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, 
• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, 
• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, 
• davčna zatajitev, 
• tihotapstvo, 
• izdaja tajnih podatkov, 
• jemanje podkupnine, 
• dajanje podkupnine, 
• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, 
• dajanje daril za nezakonito posredovanje, 
• hudodelsko združevanje; 

 
02.  na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih 
       naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi  referencami  v smislu 77 a. 
       člena ZJN-2D, 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena  ZJNPOV;  
 
03. na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo: 

• v postopku prisilne poravnave oz. proti nam ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave o katerem  sodišče še ni odločilo; 

• nismo v stečajnem postopku oz.  proti nam ni  bil podan predlog za začetek stečajnega 
postopka o katerem sodišče še ni odločilo; 

• nismo v postopku prisilnega prenehanja oz. proti nam ni bil podan predlog za začetek 
postopka prisilnega prenehanja o katerem sodišče še ni odločilo, z našimi posli iz drugih 
razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustil poslovno dejavnost in nismo v kateremkoli 
podobnem položaju; 

 
04.  na dan, ko je bila oddana ponudba, nimamo neplačanih zapadlih  obveznosti v zvezi s 
       plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v  vrednosti 50 EUR ali 
       več, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika; 
 
05.  na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v 
       zvezi s plačili davkov, v skladu z zakonom; 
 
06.  dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v sodni register, na osnovi vpisa v  
            Poslovni register Slovenije AJPES oz. na osnovi vpisa pri davčnem uradu. 
            Naročniku dovoljujemo, da vse podatke pridobi sam pri pristojnih organih. 

 
08.  izpolnjujemo pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti za izvedbo javnega 
        naročila in se zavezujemo, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili ustrezna 
       dokazila; 
 
09.  razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmeta 
        javnega naročila, in se zavezujemo, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili 
       ustrezna dokazila; 
 
10.  ponujeno blago / storitev / gradnja v celoti izpolnjuje zahteve za varnost, zdravje in 
        varovanje okolja, ki jih določajo veljavni predpisi oziroma Evropske direktive; 
 
11.  imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
       javnega naročanja; 

 
12.  imamo sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo in se zavezujemo, da bomo v primeru 
       zahteve naročnika, dostavili ustrezna dokazila; 

 



 
 

 
 

13.  nismo bili pravnomočno kaznovani za prekršek iz 22. člena Zakona o blagovnih rezervah 
       in nimamo neizpolnjenih obveznosti do naročnika dalj kot 30 dni.  
 
 
 
 
14.  se na razpis prijavljamo: 

a) samostojno, brez podizvajalcev  
b) skupaj s podizvajalci, s katerimi imamo sklenjene podizvajalske pogodbe in so 

sestavni del ponudbe, 
c) s skupno ponudbo 

       (ustrezno obkroži) 
 
15. se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo 
        predmetnega javnega naročila; 
 
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s 
predložitvijo ustreznih potrdil.  
 
 
 
 

datum 
 
 

……………………………….. 

žig podpis zakonitega zastopnika 
ponudnika 

 
……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAZEC 3  
IZJAVE BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
 
 
 
 
Naziv banke: ....................................... 
 
Kraj in datum: ..................................... 
 
Upravičenec: ....................................... 
 
Št.  Dokumenta:....................... 
 
 
 
 
V skladu z naročilom male vrednosti  » Zamenjava mostne konstrukcije v Štangarskih 
Poljanah« 
_______________________,  _______________________(naziv banke) za naročnika  naročila male 
vrednosti Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji  nepreklicno 
potrjujemo, da bomo podjetju    ______________________________________________________ 
(naziv in sedež ponudnika), če bo le-ta izbran s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila male 
vrednosti, 
 
 
izdali bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od pogodbene 
vrednosti, skladno z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije. 
 
 
 
 
 

 Banka 
(žig in podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBR 3/1 
 
VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
 
 
Naziv banke : _____________________________ 
 
Kraj in datum: _____________________________ 
 
Upravičenec: _____________________________ 
 
Garancija št.: _______________________ 
 
 
V skladu s pogodbo _________________________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), 
sklenjene med naročnikom Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji in 
_____________________________ (naziv in sedež izvajalca) za izvedbo naročila male vrednosti 
»Zamenjava mostne konstrukcije v Štangarskih Poljanah«, 
 je izvajalec dolžan izvesti gradnjo v obsegu in v skladu s pogoji iz prej omenjene pogodbe v vrednosti 
_________________ EUR,  (z besedo: _____________________________________________). 
 
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh na vaš prvi pisni poziv 
in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca izplačali 5 % pogodbene vrednosti oz. 
____________________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, 
ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

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

ki so pooblaščene za zastopanje in  
3. original Garancije št. _____ / _____ 

 
Ta garancija velja še 30 dni po poteku najdaljšega garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v 
zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _______________. Po poteku navedenega roka 
garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni 
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in 
banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika. 
 
 

Banka 
(žig in podpis) 



 
 

 
 

 
OBRAZEC ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI PO 6. ODSTAVKU 14. ČLENA ZINTPK 

 
Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 
45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve 
korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov  
kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo 

 
IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku 
javnega naročanja):  
Firma ponudnika: __________________________________________________________________________ 
Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso 
vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________ 
Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):  DA  NE  
Lastniška struktura ponudnika: 
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*: 

Fizična oseba 1: 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna 
številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 
Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 
Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  
Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 
Fizična oseba 2: 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna 
številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 
Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 
Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  
Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 
1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba 

nosilec tihe družbe*: 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 
Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 
Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________________________ 
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem 
registru: __________________________________________________________________ 
Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):  DA  NE  
pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb: 
 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna 
številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 
Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 
Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  
Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 
(ustrezno nadaljuj seznam) 
 
 



 
 

 
 

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
povezane družbe s ponudnikom: 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 
Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem 
registru: __________________________________________________________________ 
je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo: 
Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 
Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem 
registru: __________________________________________________________________ 
povezana na način__________________________________________________________ 
(ustrezno nadaljuj seznam) 
Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel: 

o vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je 
udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne 
osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe; 

o vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej 
podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali 
drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in 
tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so povezane družbe. 
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne 
izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki 
spremembi posredovanih podatkov. 
 
Kraj in datum                                                                                   Ime in priimek zakonitega zastopnika 
___________                                                                                    _____________________________ 
                                                                                                           Podpis zakonitega zastopnika 
                                                                                                            ______________________ 
                                                                                                           Žig podjetja oz. ponudnika 
                                                                                                   _____________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

OBRAZEC 5 

 

VZOREC POGODBE 
 
 
NAROČNIK: Občina Šmartno pri Litiji 

ki ga zastopa  župan Milan Izlakar (v nadaljevanju: naročnik) 
 
Matična številka: 1779737 
 
Davčna številka: SI 99744686 
 

 In 

IZVAJALEC:  
____________________________________________________________ 
 
ki ga zastopa _____________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)  
 
Matična številka:  _____________________ 
 
ID štev. za DDV:  _____________________ 
 
Št. transakcijskega računa:__________________________ pri ______________ 

 
 
skleneta naslednjo 
 
 

P O G O D B O 
št. ______________ 

 
za izvedbo del: Zamenjava mostne konstrukcije v Štangarskih Poljanah 

 
 
 
 

1. člen 
 
Na podlagi ponudbe št. ____________ z dne ____________, je bil za izvedbo del »Zamenjava mostne 
konstrukcije v Štangarskih Poljanah«,  kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to 
pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela, ki so predmet te pogodbe oziroma javnega 
naročila. 
 
   
 

2. člen 
 

Skladno s 76. a členom Zakona o DDV-1 in 4. odstavkom 127. a člena PZDDV-1 naročnik del izjavlja, da dela 
po tej pogodbi naroča v zvezi z opravljanjem svoje neobdavčljive dejavnosti.  
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

3. člen 
 
Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti v roku 10. koledarskih dni od podpisa 
pogodbe in jih končati v roku 45. dni od uvedbe v delo. Končna primopredaja se izvede 3 dni po 
odpravi vseh napak ugotovljenih na predhodnem kvalitativnem in kvantitativnem pregledu, s strani 
nadzora.  
 
 
Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska 
določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. 
 
 
 

4. člen 
 
Vrednost pogodbenih del znaša: 
 

Predračunska vrednost :  
EUR 

+ DDV 22 %  : EUR 

SKUPNA PONUDBENA CENA: EUR 
 
 

 
(z besedo: ___________________________________________________________EUR ___ /100) 
 
Skupna pogodbena vrednost in posamezne cene so nespremenljive do primopredaje objekta naročniku.  
 
Sredstva so zagotovljena na PP 23211019 Proračunska rezerva. 
 
 
 

5. člen 
 
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del. 
 
Naročnik ima pravico pogodbo odpovedati, v primeru zmanjšanja zagotovljenih proračunskih oziroma drugih 
sredstev iz katerih se financira predmetna investicija. V tem primeru naročnik in izvajalec izvedeta primopredajo 
že izvedenih del do dne odpovedi pogodbe in je naročnik izvajalcu dolžan poravnati že izvedena dela, izvajalec 
pa nima pravice do plačila za neizvedena dela po pogodbi oziroma pravice do plačila izgube dobička ali drugega 
zahtevka iz naslova odpovedi pogodbe. 
 

 
 
 

6. člen 
 
Dogovorjeni so obračuni in plačila, kot sledi: 

 
izvršena dela bo naročnik plačal na podlagi situacije, ki bo izdelana na podlagi dejansko izvršenih količin, 
izračunanih v knjigi obračunskih izmer, potrjenih s strani nadzora. Naročnik lahko situacijo potrjeno s 
strani nadzora v roku 8. dni od prejema v spornem delu zavrne. V primeru, da pooblaščeni nadzor ali 
naročnik v roku situacije ne zavrneta ali je ne zavrneta v celoti, se smatra za potrjeno v nespornem delu z 
dnem njenega prejema s strani izvajalca in jo je naročnik dolžan izplačati 30. dan, šteto od dne tega 
prejema. Situacijo se izstavi na podlagi izdelane in pregledane gradbene knjige, v skladu z napredovanjem 
del in finančnim ter terminskim načrtom. Izvajalec končno situacijo do višine pogodbene cene izstavi 
takoj po uspešni primopredaji in izvedenem končnem obračunu. 



 
 

 
 

 
 
Naročnik bo pogodbena dela plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije. 
 
Za uradni dan prejetja potrjene mesečne situacije se šteje dan, ko je le-ta prispela na vložišče naročnika. 
 
Pogoj za potrditev situacije izvajalca je, da le–ta ob predložitvi situacije naročniku priloži račune oz. situacije 
morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil naročnik.  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi poznejša dodatno 
naročena dela. Navedena dela bo izvajalec izvršil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz ponudbe.   

 
Morebitna poznejša dela, ki jih naročnik naroča, se bodo obračunavala na osnovi kalkulacijskih elementov iz 
ponudbe izvajalca, povprečnih gradbenih norm, povprečnih prodajnih cen prevozov, strojev in materialov, ki jih 
objavlja GZS – Združenje gradbeništva in IGM.  Potrjene enotne cene za poznejša dela mora naročnik najprej 
potrditi in skleniti dodatno pogodbo oziroma aneks k tej pogodbi po predhodno izvedenem postopku javnega 
naročanja v skladu z ZJN-2.  
 
(Opomba: Nadaljnje določbe tega člena veljajo le v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci.  
V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)  
 
Izvedena dela bodo izvajalec in/oziroma podizvajalci obračunavali s  končno obračunsko situacijo kot je 
določeno v tem členu pogodbe.  
 
Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu situacije, ki jo izstavijo podizvajalci za opravljena  
pogodbena dela, situacijo pregledati in potrditi oziroma jo v tem roku zavrniti. Potrjene situacije  
podizvajalcev izvajalec predloži naročniku skupaj s svojo situacijo.  
 
Nadzornik in pooblaščeni predstavnik naročnikov pregledata in potrdita situacijo izvajalca in  
podizvajalcev v petih dneh od prejema ali pa jo v tem roku zavrneta.  
 
Rok za plačilo situacije za naročnika je 30. dan, oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela  
prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik, po prejemu situacije. Pogoj za izstavitev in plačilo 
končne obračunske situacije je, da je bila opravljena uspešna primopredaja pogodbenih del.  
 
Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka  
…………….. pri ………………………  
 
Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v  
roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:  
 
- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,  
 
- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,  
 
- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ……………. .  
 

7. člen 
 
Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil: 
-  po predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi naročniku in  
-  po opravljeni končni primopredaji del, 
-  po izvedenem končnem obračunu, ki ga stranki izvedeta v roku 3 dni po opravljeni primopredaji, 
-  na podlagi izvedenega končnega obračuna pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi v kolikor se 
pogodbena cena razlikuje od cene ugotovljene na končnem obračunu. 
 
Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 8 dneh in jo poslal 
naročniku v izplačilo ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan od uradnega 
prejetja potrjene situacije.  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

8. člen 
Izvajalec se zaveže: 
 

 
9. člen 

Naročnik se zaveže: 
 

1.  dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti 
obseg del potrebne; 

2.  sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko 
zadovoljstvo; 

3.  tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv 
na izvršitev prevzetih del; 

4.  da bo sam ali po pooblaščenem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov 
najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, vključno s tehničnimi podatki in atestno 
dokumentacijo; 

1.  pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, pridobljenimi 
izhodiščnimi podlagami, projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke; 

  
2.  da bo pred izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni 

poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti za dobo dveh let, kot jamstvo za odpravo napak, 
reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša  
garancijska doba po tej pogodbi. Vrednost bančne garancije se zmanjšuje glede na vrednost del, za 
katera je potekla garancijska doba. 

3.  da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil pooblaščenemu 
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; 

4.  da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil 
posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih 
preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; 

5.  da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v 
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno 
izvedeno delo na način, ki bo zadovoljilo pravila stroke; 

6.  da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru  
vzorce le-teh na vpogled in odobritev; 

7.  da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o 
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi ...); 

8.  da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, 
varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne 
opustitve pa prevzema polno odgovornost; 

9.  izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del 
do končne primopredaje objekta naročniku; 

10.  zagotoviti morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča na svoje stroške; 
11.  upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr. popis - 

grafična rešitev) in sicer v okviru pogodbene cene; 
12.  da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov 

za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; 
13.  da bo, za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcem in kooperantov, 

uporabljal enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega 
naročila; 

14.  da bo dnevno očistil del objekta po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil; 
15.  da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, skladno z veljavno 

zakonodajo, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili; 
16.  da ne bo zamenjal katerega od v ponudbi navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega 

obvestila naročniku in brez da bi se naročnik s tem strinjal 
 



 
 

 
 

5.  urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe; 
  

 
 

10. člen 
 
(Opomba: Določba tega člena velja samo v primeru, če bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V 
nasprotnem primeru se ta člen črta in ostali členi pogodbe ustrezno preštevilčijo.)  
 
 Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:  
 
- (naziv podizvajalca) __________________________________________________________________  
    
za ( navesti dejavnost/dela) _____________________________________________________________ 
 
- (naziv podizvajalca)________________________________________________________________ 
 
za (navesti dejavnost/dela) ______________________________________________________________ 
 
-  (naziv podizvajalca)________________________________________________________________ 
 
za (navesti dejavnost/dela) ______________________________________________________________ 
 
- (naziv podizvajalca)________________________________________________________________ 
 
za (navesti dejavnost/dela) ______________________-________________________________________ 
 
Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, izvajalec v 
skladu z določilom 3. člena Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 
podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 - v nadaljevanju: uredba) naročnika pooblašča za 
izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem v skladu z določili uredbe.  
 
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s  
podizvajalci.  
 
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.  
 
  
 
 

11. člen 
 
Kvalitativni in kvantitativni pregled pogodbenih del opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora in 
izvajalca v 3 dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del. 
 
Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec: 
• izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela, 
• odpravil vse pomanjkljivosti kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, 
• predal naročniku vso potrebno dokumentacijo, 
 
Po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora in izvajalca 
končno primopredajo. S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije . 
 
 
 
 

 
12. člen 

 



 
 

 
 

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati 
izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih 
del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od 
skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji. 
 
 
 

13. člen 
 
Skrbnik pogodbe pri naročniku po tej pogodbi: Aleš Krže 

Pooblaščeni izvajalec za strokovni gradbeni nadzor: Jože Poglajen 

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi:  _______________________________. 

 
 
 

14. člen 
 
1. V primeru, da izvajalec: 
 
• bankrotira ali postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejela sklep 

o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je 
nad njim uveden stečajni postopek, 

• ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga 
določi naročnik; 

 
lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim 
ravnanjem povzroči naročniku.  
 
 

2. V primeru, da izvajalec: 
 
• ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi 

naročnik; 
• prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; 
• zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi 

naročnik,  
 
lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% 
pogodbene vrednosti in vso škodo. V primeru, da izvajalec del ne poravna nastale škode, je naročnik upravičen 
zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo. 
 
 

15. člen 
 
Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik.  V primeru 
posebnega pisnega naročila naročnika, se dodatna in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega 
predračuna z upoštevanjem popusta.  
Pred izvedbo del iz prejšnjega odstavka se sklene pisni dodatek k tej pogodbi, v katerem se tudi določi 
morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka po tej pogodbi. 
 

16. člen 
 

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, 
ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi te pogodbe. Določilo tega člena se 
ne upošteva za nominirane podizvajalce.  

 
 



 
 

 
 

17. člen 
 
Spremembe in dopolnitve pogodbe bodo stranke sklepale z aneksi in veljajo le, če jih sprejmejo in podpišejo vse 
pogodbene stranke. 
 
XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  
 

18. člen 
 
V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v 
imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, 
funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda 
ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu 
mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke, izvajalcu ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.  
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena 
ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, 
pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v 
skladu s predpisi Republike Slovenije.  
 

19. člen 
 
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, 
ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih 
pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov 
družinski član:  
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali  
– je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 
pravicah, upravljanju ali kapitalu.  
Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s 
funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. 

 
 

XII. OSTALE DOLOČBE  
 

20. člen 
 
Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v 
tem ne bi uspele,  bo o sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika. 
 

 
21. člen 

 
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. Sestavljena je v 4 izvodih, od 
katerih prejme naročnik 2 izvoda in izvajalec 2 izvoda. 
 
 
V _________________, dne ____________   V Šmartnem pri Litiji, dne ____________ 
 
Izvajalec: 
 
_________________ 
 
Direktor: 
 
_________________ 

 Naročnik: 
 
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI  
Tomazinova ulica 2  
1275 Šmartno pri Litiji, 
 
ki ga zastopa  župan Milan Izlakar 

 


