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PRILOGA 1 
PRIJAVA  

za javno naročilo št. 2010-101/2019 

SKLOP št. _______ 

 
1. Ponudnik (naziv in sedež družbe):         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Zakoniti zastopnik: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Identifikacijska številka za DDV:    Matična številka: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Naslov: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov:      TRR: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Številka telefona:       
_______________________________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba: 
_______________________________________________________________________________ 
na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil, številka objave _______________ dne 
___________in po pregledu dokumentacije za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb Engelsova 
ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 v Mariboru (po sklopih), dajem(o) ponudbo št. __________________ kot 
(ustrezno obkrožite): 
 

▪ Samostojni ponudnik 
 
▪ Skupna ponudba – kot partner v skupini ponudnikov, kjer je vodilni partner (če s skupno 

ponudbo nastopa več partnerjev kot je prostora v tabeli, naj se navedejo pod tabelo) 

 Naziv družbe Sedež 

Vodilni partner 
 

  

Partner 
 

  

Partner 
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▪ Podizvajalci (če ponudnik sodeluje z več podizvajalci kot je prostora v tabeli, naj se 

navedejo pod tabelo)  
 

 Naziv družbe Sedež 

 
Podizvajalec 1 

  

 
Podizvajalec 2 

  

 
Podizvajalec 3 

  

 

Prijava je veljavna 3 mesece od dneva odpiranja prijav. 

 

 
Datum: 

 
Žig: 

 
Podpis: 
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PRILOGA 2 
Številka: 2010-101/2019  
 

➢ Tehnične reference 
 

Gospodarski subjekt mora izkazati vsaj tri reference, ki se nanašajo na uspešno izvedbo energetske 
sanacije stavb glede na enotno klasifikacijo vrst objektov CC-SI: 112 – Večstanovanjske stavbe. 
 
Energetska sanacija je morala biti dokončana v obdobju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo prijave 
 (za datum dokončanja posla se šteje datum zapisniškega prevzema objekta s strani naročnika), pri 
treh različnih naročnikih. 
 
Kot referenca za 1. sklop (ovoj stavbe in streha, zunanje okenske police ter sanacija ploščadi) se 
šteje izvedba fasaderskih in/ali krovsko-kleparskih del, vsaka v višini 200.000 EUR brez DDV. 
 
Kot referenca za 2. sklop (stavbno pohištvo) se šteje izdelava in vgradnja stavbnega pohištva, vsaka 
v višini 100.000 EUR brez DDV. 
 
Kot referenca za 3. sklop (ogrevanje, prezračevanje in toplotna podpostaja) se šteje izvedba strojnih 
instalacij, namenjenih ogrevanju in/ali prezračevanju, vsaka v višini 50.000 EUR brez DDV. 
 
Seštevanje referenčnih poslov ni dopustno. 
Ponudnik, ki ponudi izvedbo dveh ali vseh treh sklopov, lahko izkazuje referenco tudi s 
podizvajalcem. V tem primeru je naknadna zamenjava podizvajalca mogoča izključno s takšnim 
drugim podizvajalcem, ki ima enakovredne reference, kot so zahtevane v javnem naročilu. 
 
Naročnik bo verodostojnost navedenih referenc preverjal v fazi preverjanja ponudb, ko bo (po 
potrebi) ponudnike pozval k predložitvi potrjenih referenčnih izjav s strani potrjevalcev referenc. V 
primeru naknadne zamenjave morebitnega podizvajalca za celotni sklop, bo naročnik preveril 
reference drugega podizvajalca pred izdajo soglasja k zamenjavi podizvajalca za celotni sklop. 
 
Kot reference veljajo tudi lastne investicije. 
 
Opomba: Za vsako referenco se izpolni ločena tabela (tabele se ustrezno prekopira glede na število 
referenc). 
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SKLOP (obkrožiti ustrezno številko sklopa) 1             2             3 

Referenca 
št. 1 

Naročnik referenčnega posla 
(naziv in naslov) 

 

Ime referenčnega posla  

Izvajalec referenčnega posla  

Partnerji pri referenčnem poslu (če je šlo za 
skupni posel) 

 

Skupna vrednost posla v EUR brez DDV  

Delež izvajalca od skupne vrednosti posla v EUR 
brez DDV, če je bil udeležen v skupnem poslu (v 

% ali v EUR brez DDV) 
 

Opis posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje 
pogojev (npr. izvedene aktivnosti, opravljene 

storitve ipd.) 
 

Datum začetka in končanja posla (za datum 
končanja posla ponudnik navede datum 

primopredajnega zapisnika) 
 

CC-SI klasifikacija objekta  

Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega 
posla, ki lahko potrdi referenco 

Ime in priimek: 
E-pošta: 
Telefon: 
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SKLOP (obkrožiti ustrezno številko sklopa) 1             2             3 

Referenca 
št. 2 

Naročnik referenčnega posla 
(naziv in naslov) 

 

Ime referenčnega posla  

Izvajalec referenčnega posla  

Partnerji pri referenčnem poslu (če je šlo za 
skupni posel) 

 

Skupna vrednost posla v EUR brez DDV  

Delež izvajalca od skupne vrednosti posla v EUR 
brez DDV, če je bil udeležen v skupnem poslu (v 

% ali v EUR brez DDV) 
 

Opis posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje 
pogojev (npr. izvedene aktivnosti, opravljene 

storitve ipd.) 
 

Datum začetka in končanja posla (za datum 
končanja posla ponudnik navede datum 

primopredajnega zapisnika) 
 

CC-SI klasifikacija objekta  

Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega 
posla, ki lahko potrdi referenco 

Ime in priimek: 
E-pošta: 
Telefon: 
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SKLOP (obkrožiti ustrezno številko sklopa) 1             2             3 

Referenca 
št. 3 

Naročnik referenčnega posla 
(naziv in naslov) 

 

Ime referenčnega posla  

Izvajalec referenčnega posla  

Partnerji pri referenčnem poslu  
(če je šlo za skupni posel) 

 

Skupna vrednost posla v EUR brez DDV  

Delež izvajalca od skupne vrednosti posla v EUR 
brez DDV, če je bil udeležen v skupnem poslu  

(v % ali v EUR brez DDV) 
 

Opis posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje 
pogojev (npr. izvedene aktivnosti, opravljene 

storitve ipd.) 
 

Datum začetka in končanja posla (za datum 
končanja posla ponudnik navede datum 

primopredajnega zapisnika) 
 

CC-SI klasifikacija objekta  

Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega 
posla, ki lahko potrdi referenco 

Ime in priimek: 
E-pošta: 
Telefon: 
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PRILOGA 3 
Številka: 2010-101/2019 
 
 

➢ Kadrovske reference  
 
 
Gospodarski subjekt mora razpolagati z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del, ki mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo del skladno s četrtim odstavkom 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 72/17 – popr.): 

• izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in 
inženirsko dejavnost, ali 

• ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po 
študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja 
graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima 
najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za 
vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in je vpisan v imenik vodij 
del pri IZS, ali 

• izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS)  
ali 

• izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: GZS). 

 
Strokovna izobrazba tehnične smeri s področja graditve objektov je lahko iz strokovnega področja 
gradbeništva, strojništva ali elektrotehnike. 
 
Oseba, ki bo opravljala funkcijo vodje del, mora izkazati, da je kot vodja del ali odgovorni vodja del v 
obdobju zadnjih 5 let vodila dela pri izvedbi vsaj ene primerljive gradnje (dela morajo biti dokončana v 
obdobju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo prijave, za datum dokončanja posla se šteje datum 
zapisniškega prevzema objekta s strani naročnika). Za primerljivo gradnjo se šteje posel v vrednosti, kot 
je zahtevana glede tehničnih referenc ponudnika za posamezni sklop. 
 
Vodja del je lahko iz strokovnega področja gradbeništva, strojništva ali elektrotehnike. 

 
Opomba: Za vsak ponujen sklop se izpolni ločena tabela (tabele se ustrezno prekopira glede na število 
ponujenih sklopov). 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
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SKLOP (obkrožiti ustrezno številko sklopa) 1             2             3 

Ime  

Priimek  

Predvidena vloga pri poslu Vodja del 

Zaposlen pri  

Delovne izkušnje v letih 

Skupno Pri ponudniku Na področju razpisanih del 

   

Izobrazba 

Ustanova (datum od – datum do) Pridobljena stopnja(e) ali diploma(e): 

  

  

Vpis v imenik IZS/OZS/GZS  
(številka in datum vpisa) 

 

Referenčni posel 

Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov)  

Ime referenčnega posla   

Skupna vrednost referenčnega posla  

Datum začetka in končanja posla (za datum 
končanja posla ponudnik navede datum 

primopredajnega zapisnika) 
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PRILOGA 4 

Številka: 2010-101/2019 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU IN NJEGOVI UDELEŽBI  

 

NAZIV PODIZVAJALCA:

 _____________________________________________________________________________ 

NASLOV:     

 _____________________________________________________________________________ 

KONTAKTNA OSEBA:    

 _____________________________________________________________________________ 

TELEFON IN FAKS:    

 _____________________________________________________________________________ 

ELEKTRONSKI NASLOV:   

 _____________________________________________________________________________ 

ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA:    

 _____________________________________________________________________________ 

MATIČNA ŠTEVILKA:    

 _____________________________________________________________________________ 

ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE: 

 _____________________________________________________________________________ 

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: 

 _____________________________________________________________________________ 
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DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Datum: 

 

 

 

 

Žig: 

 

Podpis zakonitega zastopnika 

podizvajalca: 

 
Opomba: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev. 
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PRILOGA 5 

Številka: 2010-101/2019    

 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE 

 

 

Podizvajalec _____________________________________________________________ 

    (naziv oziroma ime in naslov podizvajalca) 

 

V skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite): 

 DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika; 

 NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. 

 

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj označijo DA, s podpisom te izjave 

podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika. 

 

Datum: 

 

 

 

Žig: Podpis zakonitega zastopnika 

podizvajalca: 

 
Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.  
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PRILOGA 6 
Številka: 2010-101/2019  

 
 
 

 
OKVIRNI TERMINSKI PLAN 

 
 
Ponudnik mora priložiti:  
- Podpisan in žigosan okvirni terminski plan napredovanja del s planom delovne sile in 

mehanizacije za posamezni sklop, iz katerega mora biti razviden rok dokončanja del.  
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PRILOGA 7 
Številka: 2010-101/2019 

IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJ 
 
Ponudnik prilaga: 

➢ Garancijo za resnost prijave 
Prijavitelj mora prijavi predložiti garancijo banke ali zavarovalnice v Sloveniji za resnost prijave v višini 
5.000 EUR za vsak posamezni sklop. Garancija za resnost prijave mora biti veljavna minimalno 4 mesece 
od dneva odpiranja prijav.  
Bančna garancija za resnost prijave mora biti izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), 
revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. 
Finančno zavarovanje za resnost prijave mora biti prijavi predloženo na enega od sledečih načinov: 

• kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta, ali 

• v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno zavarovanje 
izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino elektronsko 
izdanega finančnega zavarovanja, ali 

v obliki scana originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni obliki. Scan 
šteje za potrdilo, da je bilo finančno zavarovanje izdano ter v kakšni obliki in vsebini. V dvomu lahko 
naročnik zahteva, da mu prijavitelj naknadno na vpogled predloži originalen izvod. 
Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne – naročnik mora dobiti zgolj dokazilo, da je zahtevano 
nepreklicno finančno zavarovanje izdano. Zaradi klavzule, da za izplačilo ni potrebno predložiti 
originalnega finančnega zavarovanja, predložitev originala naročniku, razen na njegovo naknadno 
zahtevo, ni potrebna. 
 
Ponudnik bo predložil: 

➢ Garancijo za dobro izvedbo del  
Ponudnik mora v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izročiti naročniku garancijo za dobro 
izvedbo del, v višini 5 % pogodbene vrednosti z upoštevanim DDV, ki jo bo izdala pristojna banka ali 
zavarovalnica v Sloveniji. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku navedeno garancijo predložiti v roku 14 
dni po podpisu pogodbe. Garancija mora biti veljavna še 2 meseca po poteku roka za dokončanje del. Če 
se med trajanjem izvedbe del spremenijo roki za izvedbo, se mora temu ustrezno spremeniti tudi 
garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.  

➢ Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku – splošna garancija  
Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši in s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, mora v roku 14 dni po 
podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti garancijo za odpravo napak, ki jo bo izdala 
pristojna banka ali zavarovalnica v Sloveniji, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti z upoštevanim 
DDV, z veljavnostjo 5 let od datuma podpisa primopredajnega zapisnika s strani naročnika in izvajalca.  
Izbrani izvajalec lahko namesto predložitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali 
garancije za odpravo napak deponira denarna sredstva pri naročniku.  
 

Datum: Žig: Podpis: 
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PRILOGA 8 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO DEL (EPGP-758) 

 
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ       
Za: JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA GARANCIJE:       (Kavcijsko zavarovanje/Garancija za dobro izvedbo del)  
 
ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije) 
 
GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije - izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, matična številka 5805295000, davčna številka 
21002266. 
 
OSNOVNI POSEL: Prijava na javno naročilo/Pogodba za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb na 
naslovu Engelsova ulica 42,44, 46, 48, 50 in 52 v Mariboru (sklop št. ___), št. 2010-101/2019 z dne        

 
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: _________ EUR (5 % vrednosti del z DDV). 
  
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 
SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski. 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski 
obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali 
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj 
predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.) 
 
DATUM VELJAVNOSTI: __________(vpiše se datum zapadlosti garancije) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime izbranega ponudnika) 
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Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu v roku 15 dni izplačali 
katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 
navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega podpisnika, ter v vsakem primeru skupaj 
z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani 
listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu 
naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Garancija/zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca 
oziroma zahtevi za plačilo:  
− naročnik garancije/zavarovanja (izbrani ponudnik) ni pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v 

skladu z določili zgoraj navedene pogodbe; ali 
− naročnik garancije/zavarovanja (izbrani ponudnik) ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu 

z določili zgoraj navedene pogodbe; ali 
− naročnik garancije/zavarovanja (izbrani ponudnik) ni pravočasno izpolnil svojih pogodbenih 

obveznosti v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe; ali 
− naročnik garancije/zavarovanja (izbrani ponudnik) ni pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti 

v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe; ali 
− naročnik garancije/zavarovanja (izbrani ponudnik) je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene 

obveznosti v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim 
v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče kraju sedeža upravičenca po 
slovenskem pravu. 
 
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 
pod št. 758. 
 
 
        garant     
        (žig in podpis) 
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PRILOGA 9 
Številka: 2010-101/2019 

 
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 
Naziv banke: ___________________ 
Kraj in datum: __________________ 
Upravičenec: ___________________ 
Garancija št. ___________________ 
 
V skladu s pogodbo ______________________________ (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum) sklenjeno 
med upravičencem iz te garancije, Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor in 
__________________________ (naziv izvajalca), za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb na 
naslovu Engelsova ulica 42,44, 46, 48, 50 in 52 v Mariboru (sklop št. ___),v vrednosti 
______________________ EUR, je izvajalec dolžan predati naročniku finančno zavarovanje v višini 5 % 
vrednosti del, za katera se daje garancija z DDV, kar znaša ______________ EUR. Izvajalec je 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 plačali 5 % skupne pogodbene vrednosti, 
kar znaša _______________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, 
ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.  
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

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

pooblaščene za zastopanje in 
3. original Garancije št. ____/____  

 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po 
poteku teh rokov garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je 
garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu 
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
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 v kraju sedeža 
upravičenca oziroma banke. 

Banka 
          (žig in podpis) 
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PRILOGA 10 
Številka: 2010-101/2019 
 
______________________________________________________________, 
ki ga zastopa direktor/ica ________________________________, 
matična številka: _______________________________________, 
identifikacijska številka za DDV: SI _________________________, 
(v nadaljevanju: izvajalec) in  
 
 
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor,  
ki ga zastopa direktorica Irena ŠPANINGER, dipl. ekon., spec. 
matična številka: 5805295 
davčna številka: 21002266 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
 
skleneta 
 

POGODBO  
za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb na naslovu Engelsova ulica 42,44,46,48,50 in 52 v 

Mariboru (sklop št. _______) 
 
 
1. UVODNE UGOTOVITVE 
 
a. Naročnik je lastnik večstanovanjske stavbe na naslovu Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 v 

Mariboru, kjer je potrebno izvesti energetsko sanacijo. 
 
b. Predmetna operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in 
pametna omrežja«, tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh 
sektorjih«, prednostna naložba 4.1. »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z 
energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in 
stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 4. 1.2 »Povečanje učinkovite rabe energije v 
gospodinjstvih«. 

 
c. Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila, izvedenega po konkurenčnem postopku s 

pogajanji, objavljenega dne _______________na Portalu javnih naročil (številka objave 
__________________________) kot najugodnejši ponudnik za sklop št._____. 

 
d. Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe z dne __________________________, ki je sestavni del 
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te pogodbe, in sicer za izvedbo del, ki se nanašajo na energetsko sanacijo večstanovanjskih stavb na 
naslovu Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52, Maribor, za sklop št._____. 

 
e. Pogodbena cena je oblikovana po sistemu »cena na enoto« za vsa dela, ki so potrebna za energetsko 

sanacijo večstanovanjskih stavb na naslovu Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52, Maribor, za sklop 
št._____. 

 
2. PREDMET POGODBE 
 
a. S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo energetske sanacije večstanovanjskih 

stavb na naslovu Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52, Maribor, sklop št._____, skladno s popisi 
del in rekapitulacijo del, ki so sestavni del te pogodbe. 

 
3. POGODBENA CENA 
 
Pogodbena cena za dela iz točke 2.a. te pogodbe velja po sistemu "cena na enoto" in znaša za sklop št. 
_______: 

CENA BREZ DDV: _____________________________________________ EUR 
9,5 % DDV:   _____________________________________________ EUR 
SKUPNA CENA Z DDV: _____________________________________________ EUR 

 
a. Pri obračunu davka na dodano vrednost bosta pogodbeni stranki upoštevali določbo 76. a člena 

Zakona o davku na dodano vrednost oziroma vsakokratno veljavno zakonodajo. V primeru 
spremembe stopnje DDV, po kateri se obračuna DDV po tej pogodbi, se DDV obračuna po 
vsakokratni veljavni stopnji in pogodbenima strankama zaradi spremembe stopnje DDV ni potrebno 
sklepati dodatka k tej pogodbi. 

 
b. Izvajalec se zavezuje, da bo dela opravil po pogodbi po cenah in pod istimi pogoji, kot so zahtevani 

v pogojih javnega naročila. 
 
4. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA 
 
a. Izvajalec bo vsa pogodbena dela iz točke 2.a. te pogodbe obračunal skladno s potrjenim terminskim 

planom, in sicer mesečno glede na dejansko količino opravljenih del. 
 
b. Izstavljene in potrjene situacije bo naročnik plačeval na transakcijski račun št. izvajalca 

__________________________________, odprt pri ___________________________. 
 

c. Izvajalec bo situacijo (glede na navodilo, določeno v točki 4.a. te pogodbe) izstavil do 5. v mesecu za 
pretekli mesec, in sicer v 2 izvodih. Naročnik in nadzorni organ naročnika sta dolžna situacijo 
pregledati, jo po potrebi korigirati in en potrjen izvod vrniti izvajalcu do 20. v mesecu. Nesporni del 
situacije naročnik plača 30. dan od dneva prejema. 
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d. Za zamudo plačila plača naročnik zamudne obresti skladno z Obligacijskim zakonikom. 
 

e. Če nastopijo v posamezni situaciji sporne postavke ali če izvajalec ne izvede del v zahtevanem 
časovnem obdobju v skladu s terminskim planom, je naročnik dolžan izplačati nesporni del zneska. 
Sporni del zneska morajo do predložitve naslednje situacije rešiti naročnik, nadzorni organ in 
izvajalec. 

 
f. Naročnik sme vse svoje zapadle denarne obveznosti v vsakem trenutku pobotati s svojimi terjatvami 

do izvajalca iz kateregakoli pravnega naslova. Naročnik ima tudi pravico, da posamezne dele 
pogodbene cene nakaže (asignira) neposredno izvajalčevim dobaviteljem materiala, izvajalec pa se 
zavezuje glede teh plačil podpisati ustrezno asignacijsko pogodbo. 

 
g. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da izvajalec ne sme prenesti katerihkoli denarnih terjatev, ki bodo 

nastale na podlagi te pogodbe, na drugega. V primeru, da bi kljub določilu iz prejšnjega stavka 
izvajalec prenesel denarne terjatve, ki bodo nastale na podlagi te pogodbe, na drugega, se šteje, da 
je naročnik prost svoje obveznosti tudi, če jo izpolni izvajalcu. 

 
h. Izvajalec se zavezuje, da bo prepoved prenosa terjatev dogovoril tudi v pravnih poslih s podizvajalci, 

ki bodo izvajali dela po tej pogodbi. 
 

i. Pogodbena dela so dokončana, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na pregledu 
opravljenih del in ko je s strani naročnika, izvajalca in nadzornega organa podpisan primopredajni 
zapisnik. S podpisom primopredajnega zapisnika se šteje, da so opravljena dela prevzeta s strani 
naročnika. 

 
j. Končni obračun izvajalec izdela najkasneje v 14 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika. 

 
k. V roku 14 dni po podpisu končnega obračuna mora izvajalec naročniku dostaviti finančno zavarovanje 

za odpravo napak v garancijskem roku, naročnik pa izvajalcu vrne finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo del. 

  



 Dokumentacija za pripravo ponudbe 

 
 

 

21 

 

5. PODIZVAJALCI 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci: 
 

Podatki o podizvajalcu 
(vključno s transakcijskim 
računom) 

Vrsta del 
 

Cena brez DDV in % 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Podizvajalec bo dela izvedel kot je navedeno v dokumentaciji javnega naročila in po terminskem planu. 
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe. 
 
Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno, če je podizvajalec podal zahtevo za neposredno plačilo. 
Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti situacije podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil. 
 
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe 
s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z 
novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5. (petih) dneh po spremembi pisno obvestiti naročnika in jima 
predložiti: 

• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in 
• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

Opomba: V kolikor gre za zamenjavo podizvajalca za celoten sklop del, mora izvajalec za takšno 
zamenjavo pridobiti predhodno soglasje od naročnika. 
 
Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. 
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Če 
naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni 
dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko 
na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi 
delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. 
Izvajalec je dolžan po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije pregledati 
in potrditi oziroma jih zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec utemeljiti. 
 
Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predloži naročniku skupaj s svojo situacijo. 
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Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot 
je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun, naveden v gornji preglednici. 
 
Neposredna plačila mesečnih situacij podizvajalcem bodo izvedena na način, da se podizvajalec zavezuje, 
da bo v vsaki začasni mesečni situaciji prikazal dejansko realizacijo del v posameznem obračunskem 
obdobju. 
 
6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL 
 
a. Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s ponudbeno in projektno dokumentacijo. 

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po 
pisnem nalogu ali s pisnim soglasjem naročnika oziroma njegovega nadzornega organa. 
 

b. Če nastopijo nepredvidena dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti objekta ali preprečitev možne 
škode, jih lahko izvajalec opravi brez predhodne potrditve naročnika, mora pa o tem nemudoma 
obvestiti naročnika in njegov nadzorni organ. 

 
c. Zaradi sprememb in dopolnitev dogovorjenih del se končni rok, določen v tej pogodbi, ne spremeni, 

razen če se obseg del spremeni (poveča) za več kot 10 % obsega pogodbenih del. 
 
7. POZNEJŠA DELA 
 
a. Poznejša dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naročnik naroči, da se izvedejo. 

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa poznejša dela, ki so predmet dodatnega naročila s strani 
naročnika. 
 

b. Poznejša naročena gradbena, obrtniška in instalacijska dela bo izvajalec obračunal po cenah, 
predhodno odobrenih s strani naročnika, ki bodo oblikovane na osnovi kalkulativnih elementov, 
navedenih v prilogah pri dokumentaciji javnega naročila. Za poznejša dela se sklene dodatek k tej 
pogodbi. 
 

c. Izvajalec je za vsa poznejša dela dolžan predložiti nadzornemu organu v pregled ponudbo z analizo 
cen, ki jo mora potrditi naročnik oziroma njegov nadzorni organ pred pričetkom del. 
 

d. Zaradi izvedbe poznejših del se končni rok, določen v tej pogodbi, ne spremeni, razen če obseg teh 
del presega več kot 10 % obsega pogodbenih del. 

 
8. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 
a. Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu plačal za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, 

dogovorjeno ceno, v usklajenih rokih posredoval izvajalcu zahtevane dopolnitve podatkov ter 
tekoče spremljal in nadziral izvedbo predmeta pogodbe. 
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b. Naročnik mora v roku 14 dni po podpisu pogodbe izvajalca uvesti v posel, in sicer mu mora izročiti: 
• lokacijo, kjer se bodo izvajala pogodbena dela; 
• projekt za izvedbo. 

Po predaji navedenega se šteje, da je izvajalec uveden v delo. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik in 
izvede vpis v gradbeni dnevnik. 

 
c. Naročnik oziroma nadzorni organ ima pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij 

ter pravico določiti, kateri laboratorij lahko preiskave opravi. 
 

d. Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo ter 
pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanim 
standardom oziroma ga vgrajuje brez atesta, pa zaradi tega nastane škoda, sme naročnik začasno 
ustaviti dela, zahtevati zamenjavo vodje del ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev 
nastale škode. 
 

9. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 
a. Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz točke 2.a. te pogodbe v skladu s potrjeno ponudbeno in 

projektno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov 
zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisane certifikate kakovosti. 
 

b. Izvajalec mora naročniku dostaviti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih 
del, plačljivo na prvi poziv v skupni višini 5 % bruto pogodbenega zneska (zneska z DDV), od 
banke/zavarovalnice v Sloveniji, in sicer najkasneje v roku 14 dni po podpisu te pogodbe. Finančno 
zavarovanje mora veljati še 2 meseca po izpolnitvi vseh obveznosti, določenih s to pogodbo. 
 
Če izvajalec v navedenem roku ne dostavi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, ima 
naročnik pravico, da razdre pogodbo in sklene novo pogodbo z drugim izvajalcem. 
 
V roku 14 dni po podpisu primopredajnega zapisnika mora izvajalec naročniku izročiti finančno 
zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % pogodbene vrednosti sanacijskih del z upoštevanim DDV 
z veljavnostjo 5 let od datuma podpisa primopredajnega zapisnika strani naročnika in izvajalca. 
 
Če izvajalec v navedenem roku ne dostavi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 
roku, ima naročnik pravico, da takoj unovči garancijo za dobro izvedbo del. 
 

c. Izvajalec je dolžan skleniti zavarovalno pogodbo, vinkulirano na ime naročnika, za celotno vrednost 
dogovorjenega posla (po Zakonu o zavarovalnicah) pri zavarovalnici, ki je pristojna na območju 
Republike Slovenije za sklepanje tovrstnih pogodb. Iz naslova omenjene zavarovalne pogodbe lahko 
izvajalec in naročnik poravnata tudi stroške morebitnih poškodb na sosednjih objektih in 
komunalnih vodih. Izvajalec ob podpisu pogodbe predloži zavarovalno polico. 
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d. Ko so izpolnjene obveznosti naročnika iz točke 8.b. pogodbe in obveznosti izvajalca iz točk 9.b. in 
9.c. te pogodbe in ko je podpisan zapisnik o uvedbi v delo, začne teči pogodbeni rok za izpolnitev 
obveznosti. 
 

e. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih del: 

− opravil kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije, 

− naročniku in nadzornemu organu omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del, 

− obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenega predmeta, 

− pogodbena dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom, 

− upošteval zakone in predpise s področja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred požarom, 
tehnični predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje pogodbenih del, Uredbo o zelenih 
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 02/13, 51/17). 
 

f. Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati 
tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročati poškodb na 
sosednjih objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega 
naslova, so stroški izvajalca. 
 

g. Izvajalec je dolžan točno voditi vso predpisano gradbeno dokumentacijo v skladu z Gradbenim 
zakonom. 
 

h. Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno ves čas izvedbe del. 
 

i. Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati vodjo del oziroma posameznike vodstva gradbišča, 
zaradi razlogov, ki so navedeni v točki 8.d. te pogodbe. 
 

j. Dolžnost izvajalca je, da sodeluje z naročnikom oziroma njegovim nadzornim organom na vseh 
operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh morebitnih komisijah do izteka garancijskega 
roka. 
 

k. Med izvajanjem del je izvajalec dolžan redno odstranjevati ves odpadni in pomožni material na 
gradbišču ter očistiti okolico in uporabljene transportne poti, če se bodo le-te med delom umazale 
oziroma zasule. 
 

l. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti, da je objekt pripravljen za pregled pred podpisom 
primopredajnega zapisnika. 

 
m. Izvajalec 1. sklopa del s pogodbo prevzame tudi koordinacijo med izvajalci posameznih sklopov na 

gradbišču. O svojih ugotovitvah glede usklajenosti izvedbe del po posameznih sklopih in skladnosti 
izvedbe del s terminskim planom sproti obvešča naročnika oziroma njegov nadzorni organ. 
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10. POGODBENI ROK 
 
a. Izvajalec prične z deli skladno s točko 9 d pogodbe in mora vsa dela izvajati v skladu z detajlnim 

terminskim planom, ki je sestavni del te pogodbe. Če izvajalec z deli ne prične takrat, kakor to izhaja 
iz pogodbe, se šteje, da je odstopil od te pogodbe in sme naročnik unovčiti finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo del. 
 

b. Izvajalec se zavezuje dokončati vsa pogodbena dela skladno s terminskim planom. 
Terminski plan izdela izvajalec 1. sklopa del ob sodelovanju izvajalcev 2. in 3. sklopa del. Izdelan 
terminski plan potrdi naročnikov nadzorni organ. 

Končni rok izvedbe del 1. sklopa znaša 6 mesecev od uvedbe v delo. 
Končni rok izvedbe del 2. in 3. sklopa znaša 4 mesece od uvedbe v delo. 
Uvedba v delo se opravi za izvajalce vseh sklopov hkrati. 

 
c. Pogodbena dela so dokončana, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na pregledu 

opravljenih del, in ko je s strani naročnika, izvajalca in nadzornega organa podpisan primopredajni 
zapisnik. S podpisom primopredajnega zapisnika se šteje, da so opravljena dela prevzeta s strani 
naročnika. 
 

d. Končni obračun izvajalec izdela najkasneje v 14 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika. 
 

e. V roku 14 dni po podpisu primopredajnega zapisnika mora izvajalec naročniku dostaviti finančno 
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku skladno z navodilom v točki 9.b. te pogodbe, 
naročnik pa izvajalcu vrne finančno zavarovanje za dobro izvedbo del. 
 

f. Pogodbeni rok se lahko podaljša le v primeru višje sile. V tem primeru mora izvajalec dostaviti 
naročniku pisno zahtevo za podaljšanje roka, najkasneje v roku 3 dni po nastanku okoliščin. 
 

g. Objektivne okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljšanju roka, mora 
naročnik potrditi najkasneje v roku 8 dni po tem, ko je izvajalec pisno zahteval podaljšanje roka. 
 

h. Če pride do spremembe pogodbenih rokov, se morajo le-ti dogovoriti sporazumno in pisno v obliki 
dodatka k pogodbi. Zaradi spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolžan v čim krajšem možnem 
času, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka k pogodbi, vendar ne kasneje kot v 10 dneh 
pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, predložiti naročniku 
ustrezno podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo del. 

 
11. JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 
a. Garancijski rok za odpravo napak za izvedena dela po tej pogodbi je 5 let po podpisu 

primopredajnega zapisnika. V ta namen mora izvajalec v roku 14 dni po podpisu primopredajnega 
zapisnika izročiti garancijo banke/zavarovalnice v Sloveniji v višini 5 % pogodbene vrednosti 
sanacijskih del z upoštevanim DDV z veljavnostjo 5 let od datuma podpisa primopredajnega 
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zapisnika s strani naročnika in izvajalca. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 
mora biti brezpogojno in nepreklicno unovčljivo na prvi poziv, ne glede na kakršen koli ugovor. 
 

b. Vsa finančna zavarovanja se morajo nanašati na končni pogodbeni znesek z DDV. 
 

c. V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti in odstraniti vse pomanjkljivosti, ki 
bi nastale po njegovi krivdi, zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala, ali drugih 
pomanjkljivosti in napak. Izvajalec mora pričeti z odpravljanjem napak v najkrajšem možnem času, 
v nujnih primerih pa takoj. Če objekti ali naprave tudi po sporazumno določenem roku za odpravo 
napak ne dosežejo garantirane tehnične kvalitete, ima naročnik pravico poveriti odpravo napak 
tretji osebi na izvajalčev račun.  
 

d. Pred iztekom splošnega garancijskega roka bodo naročnik in nadzorni organ z izvajalcem opravili 
komisijski pregled izvedenih del, s katerim se bodo zapisniško ugotovile morebitne pomanjkljivosti, 
nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del. 
 

e. Če se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo del po tej pogodbi oziroma 
kvaliteta ali količina del, mora izvajalec predložiti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k 
pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega v skladu s spremembo 
pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino 
garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. 

 
12. POGODBENA KAZEN 
 
a. Če izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo 

(vmesnih rokih ali končnem roku), ali tudi če izvajalec krši pogodbene obveznosti, je dolžan plačati 
pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski 
dan, vključno tudi za zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na pregledu izvedenih del. Pogodbena 
kazen iz naslova zamude ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene (z vključenim 
DDV). Pogodbena kazen se obračuna kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji 
mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. 
 

b. Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljaviti od izvajalca vso škodo, ki mu je bila 
povzročena z zamujanjem pogodbenih rokov in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih 
del. Pravico do tako nastale škode lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

 
c. Če pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi izvajalca, nosi nastale stroške 

izvajalec del. Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša 10 
% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se ne 
obračuna, če je prišlo do odstopa od pogodbe zaradi zamude in je bila obračunana pogodbena kazen 
zaradi zamude v maksimalnem znesku. 
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d. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi 
zamude vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude končnega roka ali pogodbene kazni zaradi 
odstopa od pogodbe) ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

 
13. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 
a. 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 druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
naročnikov, 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, uslužbencu mestne uprave, 
funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.  
 

b. Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 
odstavka tega člena ali obvestil 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. 

 
14. OSTALA DOLOČILA 
 
a. Pogodbene stranke bodo pri izvajanju te pogodbe zastopali naslednji pooblaščeni predstavniki: 

 

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK NAROČNIKA Marijan Kaučič, univ. dipl. inž. grad. 

NADZORNI ORGAN NAROČNIKA MP inženiring, Marjan Potnik s.p. 

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IZVAJALCA  

VODJA DEL  

 
b. Pogodbene stranki imajo pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morajo pisno 

obvestiti. 
 

c. Za ostala razmerja, ki niso urejena v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika, za tista pa, 
ki jih Obligacijski zakonik ne ureja, se upoštevajo Posebne gradbene uzance. 
 

d. Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bodo pogodbene stranke poskušale urediti 
sporazumno. Če v tem ne uspejo, je za rešitev njunih sporov pristojno sodišče v Mariboru. 
 

e. Detajlni terminski plan postane sestavni del pogodbe po potrditvi le – tega s strani naročnika 
oziroma njegovega nadzornega organa. 
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f. Vsi sestavni deli pogodbe se v originalu hranijo v arhivu naročnika. 
 

g. Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži 
naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

h. Pogodba je napisana v 4-ih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 izvod ter naročnik 3 izvode 
pogodbe. 

 
 
Številka pogodbe: 2010-101/2019 
 
 
 
IZVAJALEC:        NAROČNIK: 

Javni medobčinski stanovanjski sklad  
Maribor 

 
Datum:        Datum: 

Direktorica:  
Irena ŠPANINGER, dipl. ekon., spec. 

 
 

 
 
 
Prilogi: 
- Zavarovalna polica  
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 
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PRILOGA 11a 
Številka: 2010-101/2019 

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA 
IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB 

 
 
 

Polno ime pravne osebe: 
 

 
 

Sedež pravne osebe (ulica in hišna 
številka, poštna številka in pošta): 
 

 
 

Matična številka pravne osebe: 
 
 

Namen izdaje potrdila: 
Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena 
ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila 

(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz 
kazenske evidence pravnih oseb). 
 
 
Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega 
naročila pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva 
za pravosodje. 
 
 
 
 
Pooblastitelj: _____________________________ 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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PRILOGA 11b 
Številka: 2010-101/2019 
 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB 

ZA ČLANE UPRAVNEGA/VODSTVENEGA/NADZORNEGA ORGANA: 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 
(naziv gospodarskega subjekta) 

 

Ime in priimek: 
 

 

EMŠO (obvezen podatek):  
 

 

Naslov stalnega prebivališča  
(ulica in hišna številka, poštna številka 
in pošta):  

 

Državljanstvo:  
 

 

Moj prejšnji priimek se je glasil:  
 

 

Namen izdaje potrdila:  Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 
v postopku oddaje javnega naročila 

 
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz 
kazenske evidence pravnih oseb). 
 
 
Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega 
naročila pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva 
za pravosodje. 
 
 
Pooblastitelj: _____________________________ 
 
 
 

Datum: Ime in priimek: Podpis: 
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PRILOGA 12 

Številka: 2010-101/2019 

 

ZAVAROVALNA POLICA 

 
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe priložiti:  
 
Zavarovalno polico iz katere je razvidno, da ima gospodarski subjekt kot izvajalec ustrezno zavarovano 
svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti skladno z drugim odstavkom 14. 
člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17- popr.; GZ), in sicer:  
 

− Zavarovanje odgovornosti za škodo mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala 
investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi 
malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina 
letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR. 

 

− Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz 
prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
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PRILOGA 13 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV SKLADNO UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU 

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

Bomo, v kolikor nam bo oddano predmetno javno naročilo, upoštevali temeljne okoljske zahteve za 
gradnjo ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov in da bodo dela pri projektu 
»Energetska prenova večstanovanjskih stavb Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52 v Mariboru«, pri 
kateri se upoštevajo okoljski vidiki, izvedena skladno z zahtevami iz Uredbe o zelenem javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 51/2017) in Priloge 1 te uredbe., in sicer tako, da bodo doseženi cilji iz uredbe: 

 

• Električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih: delež električnih sijalk, ki so 

uvrščene v najvišji energetski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %.  

 

•  Pri vgradnji stavbnega pohištva, pri katerem se uporabi les, mora le-ta izvirati iz zakonitih virov.  

 

• Pri izvedbi gradnje se ne uporabljajo notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine 

z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: – 30 g/l, brez vode, za stenske barve; – 250 g/l, 

brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-odstotno 

motnostjo; – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je 

manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami. 

 
 
 

 

Kraj in datum: __________________    Žig in podpis  
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PRILOGA 14 

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 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):  
Naziv ponudnika: ____________________________________________________________________________ 
Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): ____________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Matična številka ponudnika (davčna številka za drugo fizično in pravno osebo, ki ni vpisana 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*:____________________________________________________________ 
 
Fizična oseba 3: 
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*:____________________________________________________________ 
(po potrebi ustrezno nadaljuj seznam) 
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1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe 
družbe*: 

 
Pravna oseba 1: 
Naziv pravne osebe: __________________________________________________________________________ 
Sedež pravne osebe: __________________________________________________________________________ 
Matična številka (davčna številka za drugo fizično in pravno osebo, ki ni vpisana v poslovnem registru): 
___________________________________________________________________________________________ 
Delež lastništva ponudnika: ____________________________________________________________________ 
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: _____________________________________________________________________________ 
Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  
Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 
 
Pravna oseba 2: 
Naziv pravne osebe: __________________________________________________________________________ 
Sedež pravne osebe: __________________________________________________________________________ 
Matična številka (davčna številka za drugo fizično in pravno osebo, ki ni vpisana v poslovnem registru): 
___________________________________________________________________________________________ 
Delež lastništva ponudnika: ____________________________________________________________________ 
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: _____________________________________________________________________________ 
Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  
Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 
 
Pravna oseba 3: 
Naziv pravne osebe: __________________________________________________________________________ 
Sedež pravne osebe: __________________________________________________________________________ 
Matična številka (davčna številka za drugo fizično in pravno osebo, ki ni vpisana v poslovnem registru): 
___________________________________________________________________________________________ 
Delež lastništva ponudnika: ____________________________________________________________________ 
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: _____________________________________________________________________________ 
Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  
Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 



 Dokumentacija za pripravo ponudbe 

 
 

 

35 

 

(po potrebi 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: 
 
Pravna oseba 1: 
Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 
Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 
Matična številka (davčna številka za drugo fizično in pravno osebo, ki ni vpisana v poslovnem registru): 
___________________________________________________________________________________________ 
je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo: 
Naziv pravne osebe: __________________________________________________________________________ 
Sedež pravne osebe: _________________________________________________________________________ 
Matična številka (davčna številka za drugo fizično in pravno osebo, ki ni vpisana v poslovnem registru): 
___________________________________________________________________________________________ 
povezana na način___________________________________________________________________ 
 
(po potrebi 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 ponudnika 
_________________    ____________________________________________ 

 
Podpis zakonitega zastopnika ponudnika 
 
____________________________________________ 
 
Žig ponudnika 

 
 
*Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27.07.2012) ukinja tihe družbe, ki po samem 
zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28.07.2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del 
določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih 
družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe 
obstaja. 


