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VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
v skladu s 67. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-
3): 
 
 
1. povabilo k oddaji ponudbe,  

 
2. splošna določila, 
 
3. navodila za izdelavo ponudbe, 
 
4. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, 

 
5. razpisni obrazci: 

- Prijava (OBR-1), 
- Seznam partnerjev pri skupnem nastopanju (OBR-2), 
- Izjava partnerjev pri skupnem nastopanju (OBR-2a), 
- Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (OBR-3), 
- Seznam podizvajalcev (OBR-4), 
- Zahteva podizvajalca – soglasje k neposrednemu plačilu (OBR-4a),  
- Splošna izjava (OBR-5), 
- Osebni podatki za preveritev ponudnika/ partnerja/ podizvajalca (OBR-6), 
- Predračun / ponudba (OBR-7), 
- Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-8), 
- Izjava o odgovornem vodju del (OBR-9), 
- Referenčna lista ponudnika s področja istovrstnih oz. podobnih del (OBR-10), 
- Referenčna izjava (OBR-10a), 
- Izjava ponudnika o izdaji garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in 

za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-11), 
- Vzorec garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11a), 
- Vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-11b), 
- Vzorec pogodbe (OBR-12), 
- Okvirni terminski plan gradbenih del in obračunov (OBR-13), 
 

6. popisi del, 
7. Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta. 



   
 

  

1.  POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
Občina Trnovska vas je dne 11. 8. 2020 sprejela sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti 
na podlagi točke g) prvega odstavka 39. člena in 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) in sicer za javno naročilo »Obujanje starih običajev panonske hiše 
s slamnato streho« (»Muzej Cimprana hiša«). 
 
Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse 
zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v 
informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer 
javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN005161/2020-W01 «, št.: 430-4/2020-2 ter na portalu e-
JN. 
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje 
za sodelovanje na tem javnem razpisu. Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela. 
 
Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne na enoto mere in bodo 
veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.  
 
Izbrani ponudnik bo dela, ki so predmet javnega naročila, opravljal na območju Občine Trnovska vas.  
 

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe v sistem e-JN do vključno 28.08.2020, najkasneje do 12. ure. 
  
Ponudniki oddajo ponudbe v sistemu e-JN, na spletni strani:  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zade
vaId=20306 
 
 

 

Pridobitev razpisne dokumentacije - razpisna dokumentacija je ponudnikom dosegljiva na portalu 

Občine Trnovska vas (www.trnovska-vas.si) ter je v tem delu brezplačna. 

 
Naročnik javnega naročila je Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. 
Kontaktna oseba: g. mag. Jože Potrč 
E-mail: joze.potrc@trnovska-vas.si 
 
Operacijo financira Evropski sklad za regionalni razvoj iz naslova podukrepa 'Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost' v okviru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 'Socialna vključenost in 
zmanjšanje tveganje revščine', prednostne naložbe 'Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost' in prispeva k doseganju specifičnega cilja 'Boljša gospodarska in socialna 
vključenost skupnosti na območjih LAS'. 
 
S spoštovanjem! 
 
                                                                                                                    Občina Trnovska vas, 
                                                                                                                      župan Alojz BENKO 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20306
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20306
http://www.trnovska-vas.si/
mailto:joze.potrc@trnovska-vas.si


   
 

  

                                                                                           

2.  SPLOŠNA DOLOČILA 

 

Naročnik: 
Občina Trnovska vas 
Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas 

 

Objava javnega naročila: Portal javnih naročil in informacijski sistem e-JN 

Vrsta postopka: 
Postopek naročila male vrednosti  
 

Pravna podlaga: 47. člen ZJN-3 

 

Kontaktni podatki oseb s strani naročnika:  

Mag. Jože Potrč,  
 
tel. št.: 02 / 757 95 10 
 
e-pošta: joze.potrc@trnovska-vas.si 

Rok za predložitev ponudb in 
naslov za oddajo ponudbe: 

28. 08. 2020, do 12.00 ure 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če je oddana preko sistema e-
JN najkasneje do 28.08.2020, do 12. ure in je označena s statusom 
''Oddano''. 
Ponudniki oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN, ki je dostopen 
na spletni strani https://ejn.gov.si/. 

 

Odpiranje ponudb: 

28.08.2020, ob 12.01 uri 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem 
sistemu e-JN, dne 28.08.2020 in se bo začelo ob 12.01 uri na spletnem 
naslovu https://ejn.gov.si/. 
 
Odpiranje ponudb poteka v informacijskem sistemu e-JN samodejno ob 
uri, določeni za odpiranje ponudb tako, da sistem prikaže podatke o 
ponudniku ter omogoči dostop do dokumenta v obliki pdf, ki ga 
ponudnik naloži v sistem e-JN pod rubriko ''Predračun''. Javna objava 
se avtomatično zaključi po preteku 60 minut od začetka odpiranja 
ponudb. 
Ponudniki, ki so oddali ponudbe, lahko dostopajo do predračunov vseh 
ponudnikov, ki so oddali ponudbe, preko sistema e-JN, v okviru rubrike 
''Zapisnik o odpiranju ponudb''. 

Ponudbe: Ponudba mora biti celovita. 

 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/


   
 

  

 

3.  NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
1. člen 

(osnovni podatki) 
 

Predmet javnega naročila: 

Javno naročilo »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato 
streho« (»Muzej Cimprana hiša«) zajema obnovo gospodarskega dela 
Simoničeve domačije in sicer obnovo temeljev, ostrešja in strehe, 
sanacijo tlakov in sten in ureditev sanitarij. 
 
Obvestilo o javnem naročilu male vrednosti je objavljeno na Portalu 
javnih naročil pod zap. št. JN005161/2020-W01 , na spletni strani 
Občine Trnovska vas, dne 18. 8. 2020 in v sistemu e-JN. 
 
Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu 
ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima 
pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela 
javnega naročila.  
 

Razdelitev na sklope: Ne. Javno naročilo je celovito. 

Variante: Variantne ponudbe niso dovoljene. 

Opcije: Opcije niso dovoljene. 

Rok veljavnosti ponudbe: Pet (5) mesecev od poteka roka za oddajo ponudbe. 

Rok izvedbe oz. dobave: 
Začetek del: dela se pričnejo izvajati 16. 09. 2020 
 
Rok dokončanja del in prevzem del: 15. 07. 2021 

Jezik ponudbe: 
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti 
napisana v slovenskem jeziku ali uradno prevedena. 

 
2. člen 

 (pogoj za kandidiranje na razpisu) 
 

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je 
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 

3. člen 
 (obrazci, nujni za pravilnost ponudbe) 

 

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo: 

 (OBR-1) – Prijava 



   
 

  

 (OBR-2) – Seznam partnerjev pri skupnem nastopanju 

 (OBR-2a) – Izjava partnerjev pri skupnem nastopanju 

 (OBR-3) – Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci 

 (OBR-4) – Seznam podizvajalcev 

 (OBR-4a) – Zahteva podizvajalca – soglasje k neposrednemu plačilu 

 (OBR-5) – Splošna izjava  

 (OBR-6) – Osebni podatki za preveritev ponudnika/ partnerja/ podizvajalca 

 (OBR-7) – Predračun / Ponudba  

 (OBR-8) – Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih 

 (OBR-9) – Izjava o odgovornem vodju del 

 (OBR-10) – Referenčna lista ponudnika s področja istovrstnih oz. podobnih del 

 (OBR-10a) – Referenčna izjava 

 
(OBR-11) – Izjava ponudnika o izdaji garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 
in za  
odpravo napak v garancijski dobi 

 (OBR-11a) – Vzorec Garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 

 (OBR-11b) – Vzorec Garancije za odpravo napak v garancijski dobi 

 (OBR-12) – Vzorec pogodbe – ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorec pogodbe! 

 (OBR-13) – Okvirni terminski plan gradbenih del in obračunov 

 

 
Za vse podizvajalce oz. partnerje pri skupni ponudbi je potrebno priložiti tudi dokazila, ki so  
navedena v poglavju 4 razpisne dokumentacije Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila  
o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika ter druga dokazila, v kolikor je to določeno s  
posameznim razpisnim obrazcem. 
 
Skenirani podpisani obrazci oz. druge zahtevane priloge, ki jih je potrebno priložiti in se ne 
podpišejo s strani ponudnika, se v informacijskem sistemu e-JN oddajo pod rubriko ''Drugi 
dokumenti''. Obrazce, ki se nanašajo na ponudnika, ponudnik izpolni ter podpiše z varnim 
elektronskim podpisom. Lastnoročno podpisovanje obrazcev ter skeniranje je nepotrebno. 

 
Ponudnik, vsak partner in vsak podizvajalec so dolžni predložiti obrazec ESPD. 

 
4. člen 

 (dodatna pojasnila ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije) 
 
Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 
najpozneje tri (3) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana 
pravočasno. Zahteva za dodatno pojasnilo je pravočasna, če je bila zahtevana preko portala javnih 
naročil najkasneje tri (3) dni pred iztekom roka za predložitev ponudb, upoštevaje uro za predložitev 
ponudb. Na vprašanja, ki bodo na naročnika prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal 
pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. 
 
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. 



   
 

  

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša 
rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in 
ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije in jih bo 
naročnik posredoval na ali preko portala javnih naročil najpozneje tri (3) dni pred iztekom roka za 
oddajo ponudb. 
 
Ponudba se izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki 
jo objavi naročnik.  
 

5. člen 
(pozivi za dopolnitev oz. pojasnila) 

 
Pozive za dopolnitev oz. pojasnila bo naročnik posredoval ponudniku preko sistema e-JN. Ponudnik 
dopolnitev oz. pojasnilo posreduje v sistem e-JN do roka, ki ga določi naročnik. 
 
Če ponudnik ponudbe v roku ne bo dopolnil oz. pojasnil, se njegova ponudba izloči. 
 

6. člen 
 (obveščanje) 

 
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem 
naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi. 
 

7. člen 
 (dopustna ponudba) 

 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo v sistem e-JN prispele v roku, določenem v tej razpisni 
dokumentaciji. 
 
Dopustna ponudba je ponudba, ki je pravočasna in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam 
in zahtevam naročnika in pri kateri ne obstajajo razlogi za izključitev ter ne preseže zagotovljenih 
sredstev naročnika. 
 

8. člen 
(oblika ponudbe) 

 
Ponudniki morajo ponudbe oddati v informacijski sistem e-JN, ki je dostopen na spletni strani 
https://ejn.gov.si/.  
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ , v skladu z 
Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi 
na istem naslovu. 
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: 
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB 
(www.nlb.si). 
Ponudniki ponudbeno dokumentacijo (obrazce) izpolnijo, priložijo priloge ter vso ponudbeno 
dokumentacijo oddajo v informacijski sistem e-JN. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in 
dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Pripisi 
in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. 
Ponudnik mora oddati tudi vzorec pogodbe. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. 
 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/eJN2


   
 

  

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev oz. dokazila se zložijo v zaporedju (najprej za ponudnika oz. 
vodilnega partnerja, nato za ostale partnerje in podizvajalce). Naročnik lahko naknadno zahteva 
predložitev originalov, če dvomi v verodostojnost fotokopij. 
 
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo 
iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru 
bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če 
bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo 
ponudbo kot nedopustno zavrnil, upoštevaje četrti odstavek 77. člena ZJN-3. 
Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik 
lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma 
ponudnika. 
 
Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku 
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik 
Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. 
točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3 ter tako ponudbo izloči. 
 
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali 
kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako 
vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. 
 

9. člen 
 (umik in sprememba ponudbe) 

 
Ponudniki lahko spremenijo oz. zamenjajo, dopolnijo ali umaknejo ponudbe le do poteka roka za 
predložitev ponudb. Ponudnik svojo ponudbo umakne v informacijskem sistemu e-JN, pri tem se šteje, 
da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne vidi. Če ponudnik svojo ponudbo v 
informacijskem sistemu e-JN spremeni, se v sistemu e-JN odpre zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe v sistemu e-JN ni več mogoče oddati. 
 

10. člen 
(priznanje sposobnosti) 

 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev, navedenih v poglavju 4 
razpisne dokumentacije. 
 
Če ponudba ni dopustna, se izloči.  
 
Naročnik odda javno naročilo ponudniku, ki je predložil dopustno in v skladu z merili ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo. 
 
Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od poziva naročnika, razen v primeru objektivno 
nastalih okoliščin. V nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. 
 

11. člen 
(merilo za izbiro ponudbe) 

 



   
 

  

Merilo za izbor ponudbe: 
Najnižja cena 
Upošteva se ponudbena cena iz obrazca Predračun / ponudba (OBR-7), 
v EUR z DDV. 

 
V skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3 se bodo ponudbe najprej razvrstile po merilu najnižje cene 
in predhodno preverile z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega 
naročila, preden bo naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali 
so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje. 
 

12. člen 
(cena razpisanih del) 

 
Končna cena mora biti v evrih in mora vsebovati vse stroške (prevozne, DDV), popuste, rabate. 
 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 
 
Cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna so za obdobje od podpisa pogodbe do izpolnitve 
pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del fiksne. 
 
Naročnik zahteva predložitev ponudbe po sistemu »cena na enoto«. 
 
Če bo naročnik mnenja, da je glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka, bo ravnal v skladu s 
86. členom ZJN-3. 
 

13. člen 
(računske napake) 

 
V primeru ugotovitve računskih napak bo naročnik računske napake odpravil skladno s sedmim 
odstavkom 89. člena ZJN-3. 
 

14. člen 
(celovitost ponudbe) 

 
Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela. 
 

15. člen 
(finančna zavarovanja) 

 

Zavarovanja, ki jih mora predložiti ponudnik 

Ponudnik izpolni obrazec Izjave ponudnika o izdaji garancije za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti in  garancije za odpravo napak v garancijski dobi v zadnjih (3) letih, s katerim 
izjavlja, da bo original bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v 
kolikor bo izbran, upoštevaje vsebino tega obrazca, predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe in da bo 
original bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v zadnjih (3) letih, če bo izbran, 
upoštevaje vsebino obrazca, predložil po zaključku pogodbenih obveznosti v roku 10 dni, ob končni 
primopredaji (OBR-11). 
 
Ponudnik predloži obrazec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v 
višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti vsaj 30 koledarskih dni od predvidenega 
datuma kvalitetnega pregleda (OBR-11a).  
 



   
 

  

Ponudnik predloži obrazec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v zadnjih (3) letih od 
dneva primopredaje, v višini 5% pogodbene vrednosti, vključno z DDV-jem in rokom veljavnosti deset 
(10) dni po poteku garancijske dobe (OBR-11b).  

 
16. člen 

(ponudba s podizvajalci) 
 

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del 
javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike 
predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti 
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, ker podizvajalec tega ne zahteva, naročnik od glavnega 
izvajalca zahteva, da najkasneje v 60 dneh od plačila končne situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitev oz. dobavljeno blago. 
 
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku, ne glede na število 
podizvajalcev. 
 
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z 
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku 
posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve 
te pogodbe. 
 
Izvajalec lahko vključi novega podizvajalca med izvajanjem javnega naročila le ob predhodnem soglasju 
naročnika. Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev v skladu z 94. 
členom ZJN-3, prav tako zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. za vključitev novega podizvajalca, 
če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje 
pogojev, ki jih je naročnik določil s to razpisno dokumentacijo. 
 

17. člen 
 (skupno nastopanje) 

 
Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje 
vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, 
v celoti prevzema izvedbo naročila.   
 
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega 
naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru 
naročnik v skladu z 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj 
solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če 
bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži kot priloga obrazca OBR-2. 
 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje 
pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz poglavja 3 ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, 
izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  
 



   
 

  

18. člen 
 (ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, nadomestna odločitev, odstop od izvedbe javnega 

naročila) 
 

Naročnik si pridržuje pravico skladno z 90. členom ZJN-3 postopek ustaviti, ponudbe zavrniti, izdati 
nadomestno odločitev ali odstopiti od izvedbe javnega naročila.  
 
Zaradi ustavitve postopka, zavrnitve ponudb, izdaje nadomestne odločitve oz. odstopa od izvedbe 
javnega naročila naročnik ni odškodninsko odgovoren. 
 
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe v skladu s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 ter za isti predmet 

izvede nov postopek javnega naročila, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil 

vse ponudbe.  

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če bodo presegale razpoložljiva proračunska sredstva naročnika. 

19. člen 
(preveritev resničnosti podatkov) 

 
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel 
preveriti, jih ne bo upošteval. 
 

20. člen 
 (zaupnost podatkov) 

 
Podatki, ki jih bo potencialni ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za 
namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni 
postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje.  
 
Ponudnik mora pri opredelitvi podatkov kot zaupnih upoštevati 35. člen ZJN-3 in Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja. 
 

21. člen 
(plačilni pogoji) 

 

Rok plačila s strani naročnika: 30-i dan po prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo. 

 
Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna, če podizvajalec to zahteva. Roki plačil glavnemu izvajalcu in 
njegovim podizvajalcem so enaki. 
 

22. člen 
(podatki o lastništvu in povezanih družbah) 

 
Izbrani ponudnik je v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 dolžan na poziv naročnika posredovati 
podatke o: 

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

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

 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 
69/11-UPB2), ki določa, da je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega 



   
 

  

naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 
10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve 
korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 
lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se 
glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, 
bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, predložiti navedeno izjavo. Za fizične 
osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno 
izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
 

23. člen 
(pravno varstvo) 

 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročila je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1l, 
95/14-ZIPRS1415-C, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718 in 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).  
 
Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z ZPVPJN  pravico vložiti 
zahtevek za revizijski postopek, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili ZJN-3. 
 
Vlagatelj mora ob vložitvi revizijskega zahtevka vplačati z zakonom določeno takso na podračun 
Ministrstva za finance, tj. TRR št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 905 
Ljubljana, št. reference oz. sklica, ki se pri tem navede, je 16110-7111290-00516120, ter zahtevku 
priložiti potrdilo o njenem plačilu. 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno 
dokumentacijo, se vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o 
dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom 
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne 
dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. 
Taksa, ki jo je potrebno ob tem vplačati, znaša v skladu z 71. členom ZPVPJN, če se javno naročilo oddaja 
po postopku naročila male vrednosti, 2.000,00 EUR. 
Zahtevek za revizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. Zahtevek za revizijski postopek se 
vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z 
elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom. 



   
 

  

 

4.  POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA 
SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

 

Razlogi, da se ponudnika ne izključi: 

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2, 54/15, 38/16 in 
27/17; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):  

• terorizem (108. člen KZ-1), 

• financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 

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

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

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

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

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

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

• goljufija (211. člen KZ-1), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• ponarejanje denarja (211. člen KZ-1), 

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

• pranje denarja (245. člen KZ-1), 

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

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

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

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

• tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

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

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

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

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

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

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



   
 

  

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

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).  
 
Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (četrti odstavek 75. člena ZJN-3). 
 
Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa 
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (četrti odstavek 75. člena ZJN-3). 
 
Ponudnik se izključi, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu 
z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima 
sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz 
prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali 
prijave (drugi odstavek 75. člena ZJN-3). 
 
Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt tudi v naslednjih 
primerih:  

a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena 
ZJN-3; 

b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali 
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje 
upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se 
je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi 
pravnimi posledicami; 

c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev 
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; 

d) č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi 
subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati 
konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, 
pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da 
bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; 

e) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z 
drugimi, blažjimi ukrepi; 

f) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi 
postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z 
drugimi, blažjimi ukrepi; 

g) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji 
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega 
naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive 
sankcije; 

h) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih 
zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če 
ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom 
ZJN-3; 

i) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti 
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega 
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale 



   
 

  

na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 
 
Za dokazovanje izpolnjevanja navedenih pogojev ponudnik/partner/podizvajalec predloži obrazec 
ESPD. 

 

 
Pogoji za sodelovanje: 

- poklicna sposobnost, 
- ekonomska in finančna sposobnost, 
- tehnična in kadrovska sposobnost. 

 

 

Poklicna sposobnost ponudnika: 

Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, veljavno registracijo.  
 
Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, 
ali morejo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi v kateri imajo svoj sedež, opravljali 
dejavnost. 
 
Dokazilo: 

- obrazec ESPD. 

 

Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika: 

Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih 
transakcijskih računov. Potrdilo ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudnik mora zagotavljati pošiljanje računov naročniku v elektronski obliki – e-račun. Ponudnik 
sprejema plačilo trideseti (30.) dan od prejema e-računa. 
 
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini. Pogoj velja tudi za podizvajalce. 
 
Dokazilo: 

- obrazec ESPD, 
- OBR-8 – Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih. 

 

Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika: 

Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v 
zadnjih treh letih. 
 
Ponudnik je sam ali partnerji v skupni ponudbi v zadnjih treh (3) letih izvedel obnovo najmanj dveh (2) 
istovrstnih oz. podobnih objektov. (objekt, ki je zaščiten kot kulturni spomenik oz. kot kulturna 
dediščina), Iz reference mora biti razvidno da so dela vsebovala pokrivanje strehe s slamo ali trstiko 
najmanj 110m2 , polaganje okroglo tesanih lat ipd.. Referenca mora biti potrjena s strani zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, v nasprotnem primeru se šteje da ponudnik ne izpolnjuje pogoja tehnične 
sposobnosti. Referenca oz. drug obrazec je lahko tudi iz predhodnih javnih naročil, ki pa mora biti po 
vsebini skladen z obrazcem iz te razpisne dokumentacije. 
 
 



   
 

  

Dokazilo: 
- Referenčna lista ponudnika (OBR-10), 
- Ponudnik mora priložiti najmanj dve (2) potrjeni referenčni izjavi (OBR-10a). 

 
Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih 
pogojev ter mora upoštevati predpise o delovnih razmerjih in izplačevati plače v skladu s kolektivno 
pogodbo. 
 
Ponudnik zagotavlja, da odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje iz 120. člena Gradbenega zakona (GZ) in je 
v zadnjih treh letih vodil dela pri gradnji ali rekonstrukciji najmanj dveh (2) istovrstnih oz. podobnih 
objektov (objekt, ki je zaščiten kot kulturni spomenik oz. kot kulturna dediščina). 
 
Dokazilo: 

- Izjava o odgovornem vodju del (OBR-9), 
 
Ponudnik bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika. 
 

 



   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RAZPISNI OBRAZCI 

 



   

  

OBR-1  

 
PRIJAVA 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas 

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

Skupno nastopanje pri izvedbi 
JN (ustrezno obkrožite) 

DA NE 

Nastopanje s podizvajalci pri 
izvedbi JN (ustrezno obkrožite) 

DA NE 

 
 
PODATKI O PONUDNIKU 

Firma oz. ime  

Naslov  

Zakoniti zastopnik  

ID za DDV  

Številka TRR  

Matična številka  

Št. in datum registracije  

Registrsko sodišče  

Številka telefona  

Elektronska pošta za 
obveščanje ponudnika 

 

Kontaktna oseba ponudnika za 
obveščanje 

 

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe 

 

 
 
Kraj in datum: 
 
 

 



   

  

OBR-2  

SEZNAM PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU 
 

Partnerji (v primeru skupnega nastopanja) 

Firma oz. ime (partner 1)  

Naslov, matična, ID za DDV  

Št. in datum registracije  

Registrsko sodišče  

  

Firma oz. ime (partner 2, …)  

Naslov, matična, ID za DDV  

Št. in datum registracije  

Registrsko sodišče  

 
Opomba: v obrazec je potrebno vnesti vsakega izmed partnerjev, ki nastopajo pri skupni ponudbi. 
 
 
Obvezni prilogi: 

- pooblastilo partnerjev za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov, 
- pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila 

 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
 



   

  

OBR-2a  

 
IZJAVA PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas 

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

PONUDNIK  

 
IZJAVLJAMO, 

 
da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti 

 
 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 

 
 
 
Kraj in datum: 

 



   

  

OBR-3 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas  

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

Ponudnik  

 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 
 
 
Opomba: 

- izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. 
 
 
 
Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem. 
 
 
 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
 
Kraj in datum: 

 
 
 

 



   

  

OBR-4 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas 

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

PONUDNIK  

 
SEZNAM PODIZVAJALCEV 

 
1. 

Naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

ID za DDV:  

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

Tel. št.:  

e-mail:  

TRR:   

Del javnega naročila, ki se 
odda v podizvajanje 

 

 
2. 

Naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

ID za DDV:  

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

Tel. št.:  

e-mail:  

TRR:   

Del javnega naročila, ki se 
odda v podizvajanje 

 

 
3. 

Naziv podizvajalca:  

Naslov:  



   

  

Matična številka:  

ID za DDV:  

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

Tel. št.:  

e-mail:  

TRR:   

Del javnega naročila, ki se 
odda v podizvajanje 

 

 
4. 

Naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

ID za DDV:  

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

Tel. št.:  

e-mail:  

TRR:   

Del javnega naročila, ki se 
odda v podizvajanje 

 

 
* Opomba: obrazec se nadaljuje z naslednjimi zaporednimi številkami, v kolikor število postavk ne 
zadostuje za vse podizvajalce ponudnika. 
 
Priloga: obrazec ESPD za vsakega podizvajalca! 
 
 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
 
Kraj in datum: 

 
 
 

 



   

  

OBR-4a 

 
ZAHTEVA PODIZVAJALCA – 

SOGLASJE K NEPOSREDNEMU PLAČILU 
 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas 

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

PODIZVAJALEC  

 
 

IZJAVLJAMO, 
 

 DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika; 

 NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. 

 
Neposredna plačila se izvedejo na podlagi potrjene situacije s strani glavnega izvajalca, ki se mu priloži 
s strani glavnega izvajalca predhodno potrjena situacija podizvajalca. 
 

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

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

 

*V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec zahteva v toliko izvodih, kot je 

podizvajalcev. 

 

 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
 
 

Podpis odgovorne osebe 
podizvajalca: 

 
 žig 

Kraj in datum: 
 

 
 
 



   

  

OBR-5  

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas 

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

PONUDNIK  

 
SPLOŠNA IZJAVA 

 
Zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam: 
- da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodil za pripravo ponudbe ter s pogoji za udeležbo v 

postopku oddaje javnega naročila. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma bo naša 
ponudba nepopolna, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova, 

- da smo določila povabila, navodil in pogoje za udeležbo razumeli ter soglašamo, da so sestavni del 
ponudbe, 

- da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji, 
- da bomo v primeru izbire naše ponudbe predložili vsa zahtevana zavarovanja,  
- da so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi 

odškodninsko) odgovornost, 
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v 

veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,  
- da pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi družinski člani, 

kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih 
pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, 

- da soglašamo s plačilnim rokom, določenim z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS, 
- da v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg del od 

razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi razpis oz. ne 
izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova, 

- da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v primeru, da 
bomo izbrani za izvajanje razpisanih del, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov. 

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil: 
- če bomo podali neresnične podatke, 
- če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, 
- če ne bomo odpravili morebitne nepopolnosti ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3, 
- če ne bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali  
- kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo. 
Potrjujemo; 
- da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
Kot ponudnik izjavljamo, da bomo: 
- ravnali z odpadki na gradbišču v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 

delih, 
- kot prevzemnik javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz 

predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev in sicer najkasneje ob uvedbi 
v delo. 

 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 
Kraj in datum: 



   

  

OBR-6 

OSEBNI PODATKI ZA PREVERITEV PONUDNIKA/ PARTNERJA/ PODIZVAJALCA 
 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas  

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

 
Navedba osebnih podatkov za namene zgoraj navedenega javnega naročila in sicer zaradi pridobitve 
podatkov o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev 
javnega pooblastila, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca in zakonite(ga) zastopnike(a) 
le-tega/teh. 
 

1. PONUDNIK  

Zakoniti zastopnik  

ID za DDV  

Matična številka  

Naslov  

Št. vpisa v register  

 

2. ZAKONITI ZASTOPNIK(I)  

Stalno prebivališče  

Poštna številka in kraj  

Matična številka (EMŠO)  

Datum, kraj in občina rojstva  

Državljanstvo  

Prejšnji priimek  

Podpis zakonitega zastopnika  

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če 
se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne 
glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni 
revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 
 
Ta obrazec se izpolni tudi za vse partnerje oz. podizvajalce ali v primeru več zastopnikov ponudnikov. 
OPOMBA: Ponudnik odda toliko obrazcev, kolikor ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev oz. zakonitih 
zastopnikov odda ponudbo. 
 
S podpisom izrecno dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov iz tega obrazca za namen rešitve te 
vloge, v skladu z določili uredbe Evropske unije, Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR 
uredba). 
 
Kraj in datum: Podpis in žig odgovorne osebe: 



   

  

OBR-7 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas  

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

Ponudnik  

 
 

PREDRAČUN / PONUDBA  

št.:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veljavnost ponudbe Pet (5) mesecev od poteka roka za oddajo ponudbe. 

 
 
Priloga:  

- popisi del v obliki Excel! Izpolnjen dokument se v informacijskem sistemu e-JN odda pod 
rubriko ''Drugi dokumenti''. 

 
 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
 
 

SKUPNA REKAPITULACIJA 
Vrednost (v €) 

»Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato 
streho«  

Popust v EUR  

Skupaj v EUR brez DDV  

22 % DDV  

SKUPAJ EUR z DDV (vrednost ponudbe)  



   

  

OBR-8 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas  

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

Ponudnik  

 
 

IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH IN PLAČILNIH POGOJIH 
 

 
Izjavljamo,  
 

• da nudimo plačilni rok 30-i dan po predložitvi in potrditvi mesečne situacije (e-računa) s strani 
pooblaščenih predstavnikov naročnika, 
 

• da izpolnjujemo naslednje ekonomsko-finančne pogoje: v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom 
za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa. 

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če 
se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne 
glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni 
revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 
 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
Priloga: 

- obrazec ESPD. 
 
 
Kraj in datum: 

 
 
 

 
 



   

  

OBR-9 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas  

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

Ponudnik  

 
IZJAVA O 

ODGOVORNEM VODJU DEL 
 
 
Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del. 
 
Odgovorni vodja izpolnjuje pogoje iz 120. člena Gradbenega zakona (GZ): 
 

Ime in priimek vodje del  

Izobrazba  

 
Odgovorni vodja del je v zadnjih treh letih vodil dela pri gradnji ali rekonstrukciji najmanj dveh (2) 
istovrstnih oz. podobnih objektov (objekt, ki je zaščiten kot kulturni spomenik oz. kot kulturna 
dediščina). 
 

Zap. 

št. 

Pogodbeni partner Predmet pogodbe in 

vrsta gradnje 

Leto 

realizacije 

Vrednost pogodbe 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
 
Priloga: kopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje. 
 
Kraj in datum: 
 
 

 



   

  

OBR-10 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas  

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

Ponudnik  

 

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH OZ. PODOBNIH DEL 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih treh (3) letih izvedli obnovo 
najmanj dveh (2) istovrstnih oz. podobnih objektov (objekt, ki je zaščiten kot kulturni spomenik oz. kot 

kulturna dediščina). Iz reference mora biti razvidno da so dela vsebovala pokrivanje strehe s 
slamo ali trstiko najmanj 110m2 , polaganje okroglo tesanih lat ipd.  
 

Zap. 

št. 

Pogodbeni partner oz. naročnik 

(naziv, navedba kontaktne 

osebe, tel.) 

Predmet pogodbe in 

vrsta gradnje 

Leto 

realizacije 

Vrednost pogodbe 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

 
OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se dodajo nove zaporedne številke! 
 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
 
Kraj in datum: 

 
 



   

  

OBR-10a 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas  

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

Ponudnik  

 

REFERENČNA IZJAVA 

Podatki o naročniku/potrjevalcu reference:  
 
 

(naziv) 
 
 

(sedež) 
 
 

(poštna številka in kraj) 
 
Potrjujemo, da je ponudnik ____________________________________________________ v času od 

________________ do ________________, za naročnika ______________________________________ 

izvedel naslednja dela: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 
Vrednost po pogodbeni je znašala _______________________ EUR (z DDV). 
 
S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno in kvalitetno 
ter skladno s pogodbenimi določili.  
V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba 
_______________________________, tel. št. ______________ fax št. ________________. 
 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis odgovorne osebe) 
 
 
 

  

Kraj in datum  (žig in podpis – zavod za varstvo kulturne 
dediščine) 

 
OPOMBA: Ponudnik odda toliko obrazcev, kolikor referenc je navedel v predhodnem obrazcu. 
 
Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani 
odgovorne osebe naročnika oz. potrjevalca reference, za katerega je ponudnik opravil dela in bodo 
navedene tudi v referenčni listi, ter potrjene s strani zavoda za varstvo kulturne dediščine. 



   

  

OBR-11 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas  

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

Ponudnik  

 
 

IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN  
ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 

 
 
Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani, po podpisu pogodbe predložili brezpogojno bančno 
garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z 
DDV, upoštevaje vsebino obrazca bančne garancije (OBR-11a) in sicer v 10 dneh po podpisu pogodbe, z 
rokom veljavnosti vsaj 30 koledarskih dni od predvidenega datuma kvalitetnega pregleda. 
 
Izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani, po zaključku pogodbenih obveznosti naročniku predložili 
brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi treh (3) let od dneva primopredaje, 
v višini 5% pogodbene vrednosti, vključno z DDV-jem, upoštevaje vsebino obrazca bančne garancije 
(OBR-11b) in sicer po zaključku pogodbenih obveznosti v roku 10 dni, z rokom veljavnosti deset (10) dni 
po poteku garancijske dobe. 
 
 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
 
 
Kraj in datum: 

 
 
 

 
 
 
 
 



   

  

OBR-11a 

 
GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

št. ……………………….. 
 

Garant: ………………………………………………… 
(naziv in sedež banke) 

 
Naročnik garancije: …………………………………………………… 

(izvajalec javnega naročila) 
 

Upravičenec: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254  Trnovska vas 
 (naročnik javnega naročila) 

 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254  Trnovska vas in izvajalec 
 
………………………………………………..……………………………… 
 
sta dne _____ sklenila pogodbo št. _______ za izvedbo javnega naročila: 
 
………………………………………………..……………………………… 
 
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za 
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 
 

v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, tj. ____________________ € 
 

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega 
pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije, če izvajalec svoje 
obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. 
Navedeno velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če delna izpolnitev ne zadostuje 
pogodbenim zahtevam. 
 
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati: 

1. navedbo, da izvajalec na zahtevo upravičenca ni izpolnil pogodbenih obveznosti, 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in 
3. original te garancije. 

  
Ta garancija velja do dne __________ (vsaj 30 koledarskih dni od predvidenega datuma kvalitetnega 
pregleda). Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več 
unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, 
lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče. 
 
 
Kraj: ___________     Garant: _____________________ 
         (žig in podpis) 
Datum: _________  



   

  

OBR-11b 

 
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 

št. ……………………….. 
 

Garant: ………………………………………………… 
(naziv in sedež banke) 

 
Naročnik garancije: …………………………………………………… 

(izvajalec javnega naročila) 
 

Upravičenec: Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254  Trnovska vas 
 (naročnik javnega naročila) 

 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254  Trnovska vas in izvajalec 
 
………………………………………………..……………………………… 
 
sta dne _____ sklenila pogodbo št. _______ za izvedbo javnega naročila: 
 
………………………………………………..……………………………… 
 
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za 
odpravo napak v garancijski dobi 
 

v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, tj. ____________________ € 
 

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega 
pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije. 
 
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati: 

1. navedbo, da izvajalec na zahtevo upravičenca ni odpravil vseh pomanjkljivosti, 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in 
3. original te garancije. 

  
Ta garancija velja do dne __________ (10 dni po poteku garancijske dobe).  Po preteku tega roka 
obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom veljavnosti te 
garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za 
podaljšanje njene veljavnosti. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče. 
 
 
Kraj: ___________     Garant: _____________________ 
         (žig in podpis) 
Datum: _________  
 



   

  

OBR-12 

 

VZOREC POGODBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, matična št.: 1358057, identifikacijska št. za 
DDV: SI40178722, transakcijski račun: 01358-01000179997, ki jo zastopa župan Alojz BENKO, (v 
nadaljevanju naročnik) 
 
in 
 
[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov], ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika], 
matična številka: [številka], identifikacijska številka za DDV: SI[številka], bančni račun številka: [številka], 
odprt pri [naziv banke], (v nadaljevanju: izvajalec), 
  
sta dogovorila in sklenila naslednjo 
 
 

GRADBENO POGODBO št. 430-4/2020-__ 
 
 
1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 
  
 Predmet pogodbe je javno naročilo male vrednosti »Obujanje starih običajev panonske hiše s 

slamnato streho«, objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 18. 8. 2020, pod številko objave 
JN005161/2020-W01 .                                          

  
Izvajalec bo javno naročilo izvedel po predračunu / ponudbi št. _______________. Cene na 
enoto mere iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje do 15. 7. 2021 in vsebujejo vse 
potrebne stroške, rabate in popuste. 

  
 V primeru, da naročnik ne bo mogel izvesti del v celotnem obsegu, se lahko obseg del po tej 

pogodbi zmanjša. Naročnik in izvajalec se bosta o morebitnem novem obsegu del, ki se izvede 
dogovorila z aneksom k tej pogodbi. Sestavni del te pogodbe sta razpisna dokumentacija 
naročnika in ponudbena dokumentacija izbranega izvajalca. 
 
Investitor ima sredstva za izvedbo javnega naročila zagotovljena na PP 4018019. 

  
2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
  
2.1. Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti 

s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke. 
  
2.2. Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati: 

- varnostni načrt, 

- sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi udeleženci  in 

- knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na 
samem gradbišču, 

- priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali 
njegove stroške, 

- projektno tehnično dokumentacijo, 

- dovoljenje pristojnih upravnih organov za izvajanje del  oz. gradbeno dovoljenje, 



   

  

- popis del oz. specifikacijo potrebnih del. 
 

 Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika 
opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna 
navodila. 
 

2.3. Izvajalec je dolžan upoštevati Pravilnik o gradbiščih (Uradni list Republike Slovenije, št. 55/08, 
54/09-popr. in 61/17-GZ) in priskrbeti vse zahtevane dokumente za tehnični pregled, kar je vse 
vkalkulirano v pogodbeni ceni. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. 
 
Tehnični pregled objekta mora biti izveden do 15. 7. 2021. 
 
Izvajalec je dolžan ravnati z odpadki na gradbišču v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). 

 
2.4 
 
 
 
 

 
Izvajalec mora pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati pravila s področja informiranja 
in obveščanja javnosti.  
 
Izvajalec bo za vso dokumentacijo zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in 
posredovanje naročniku. 
 

2.6 Sestavni del te pogodbe sta predračun /ponudba  št., ______________, ponudbena 
dokumentacija ponudnika (izvajalca) z dne ________________, in terminski plan izvajalca z 
dne ____________________. 
 

2.7 Plan organizacije gradbišča  mora izvajalec predložiti v roku 8 dni po podpisu pogodbe. 
  
3. ROKI IZVEDBE DEL 
  
3.1. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel najkasneje do 15. 7. 2021. 

 
3.2. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora 

naročnik storiti najkasneje v roku 3 dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec je uveden v posel 
z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. 
te pogodbe. 

  
3.3. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: 

- zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije, 

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, 

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega 
ravnanja pogodbenih strank, 

- zaradi višje sile.                       
  
3.4 Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora 

izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 
  
4. MATERIAL IN DELOVNA SILA 
  
4.1 Izvajalec lahko med izvajanjem javnega naročila vključi nove podizvajalce le ob predhodnem 

soglasju naročnika. Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev 
v skladu z 94. členom ZJN-3, prav tako zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. za 
vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del 



   

  

in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil s to razpisno 
dokumentacijo. 

  
 Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, ker podizvajalec tega ne zahteva, naročnik 

od glavnega izvajalca zahteva, da najkasneje v 60 dneh od plačila končne situacije pošlje 
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene 
gradnje ali storitev oz. dobavljeno blago. 
 
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku, ne glede na število 
podizvajalcev. 
 
Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:  
 

1. [naziv in polni naslov], 
Matična številka: [številka], 
Davčna številka: [številka], 
TRR: [številka], 
Predmet del: [opis], 
Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum], 
Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne 
ponudbe. 

 
2. [naziv in polni naslov] 

Itd. 
 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe 
z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo 
naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v 
petih dneh od sklenitve te pogodbe. 
 

5. CENA DEL 
  
5.1 Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu / ponudbi št. 

___________ z dne ________________ EUR. 

5.2 Naročnik bo izvedena dela plačal 30-i dan po potrditvi mesečne situacije v e-obliki s strani 
pooblaščenih predstavnikov občine.  
 
Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca  št.: 
________________________, odprt pri banki _________________ . 
 

 Pogodbeni stranki se sporazumeta, da so cene na enoto mere po tej pogodbi 
nespremenljive. 

  
6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL 
  
6.1 Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno 

situacijo na podlagi končnega obračuna skladno s terminskim planom. Izstavljeno začasno 
situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev 
naročniku. 



   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 

Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec ne izstavi 
mesečne situacije do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava šele v 
naslednjem mesecu.  
 
Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema, situacijo pregledati, 
nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno 
prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena. 
 
Naročnik pri končni situaciji zadrži zadnjo desetino finančnih sredstev (od celotne višine 
pogodbene vrednosti), predvidenih za plačilo del do končne primopredaje.  

  
7. OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI 
  
7.1 V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na 

njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo 
do dneva poplačila. 

  
8. SPREMEMBA CENE DEL 
  
8.1. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo 

pogodbene vrednosti del. 
  
8.2. V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del ali dobavo 

opreme, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k 
tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju 
cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca. 

  
9. POGODBENA KAZEN 
  
9.1 Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov 

izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 
%0  (promil) te vrednosti. 

  
 Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in 

sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen. 
  
9.2 Če se pri tehničnem pregledu ali primopredaji pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti ali 

takšne napake, ki bistveno vplivajo oz. ovirajo uporabo objekta in katerih odprava traja več 
kot 3 (tri) delovne dni, se šteje, da je izvajalec z rokom dokončanja pogodbenih del v zamudi 
tudi za vse in za toliko dni, kolikor traja odprava pomanjkljivosti in napak.  

  
10. ŠKODA 
  
 Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ima naročnik 

pravico do povrnitve nastale gospodarske škode. Če škoda presega vrednost pogodbene 
kazni, ima naročnik pravico do povrnitve gospodarske škode nad zneskom pogodbene kazni. 

  
11. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN 
  
11.1. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj 

pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 



   

  

dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega stavka. 
  
11.2. O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 

primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 
pravilom stroke, 

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del, 

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,    

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, 

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične 
narave, 

- ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov. 
  
11.3. Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca, da prevzame dela, sestavi 

naročnik prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku 
nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in sprejemom del. 

  
11.4. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena 

del dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme 
naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. 

  
12. RAZDRTJE POGODBE oz. PRENEHANJE NJENE VELJAVNOSTI 
  
12.1. Naročnik sme razdreti pogodbo: 

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10 - dnevnem roku z 
deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, 

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni, 

- če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v 
nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi, 

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti 
izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem. 

  
12.2. Izvajalec sme razdreti pogodbo: 

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z 
njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, 

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more 
nadaljevati. 

  
12.3. Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi 

katerih pogodbo razdirata. 
  
12.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena 

dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, 
ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. 

  
12.5. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča 

svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in 
gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe. 
 

13.  FINANČNA ZAVAROVANJA 
  



   

  

13.1 V roku desetih dneh po primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predložiti bančno 
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti z 
veljavnostjo do deset dni po poteku garancijske dobe. 

  
13.2. 
 
13.3 
 
 
 
13.4 

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del 3 leta po prevzemu del s strani naročnika.  
 
Ti garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bo objekt kot celota dograjen, tehnično pregledan 
s pogojem, da morajo biti pred tem opravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v toku 
gradnje ob priliki kvalitetnega prevzema objekta. 
 
Izbrani ponudnik bo v desetih dneh po podpisu pogodbe predložil bančno garancijo za dobro 
in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (pet odstotkov) od pogodbene 
vrednosti vključno z DDV, z rokom veljavnosti vsaj 30 koledarskih dni od predvidenega 
datuma kvalitetnega pregleda. 
 

14.  PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, 
posredniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku; 

je nična. 
  

SOCIALNA KLAVZULA 
 
Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo 
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega 
podizvajalca, ta pogodba preneha veljati. 

  
15.  VARSTVO PRI DELU 
  
 Izvajalec je dolžan v času del na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge 

predpise in določbe varstva pri delu. 
  
16. POOBLAŠČENCI STRANK 
  
 Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je _____________________________. 

 
Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je  
________________________________. 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je __________________. 

  
17. KONČNA DOLOČILA 
  
17.1 Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo 

reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.  



   

  

 
17.2 

 
Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb Obligacijskega zakonika (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 97/07-UPB1, 64/16-Odl. US in 20/18-razlaga).  

  
17.3 Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank.  

 
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po dva (2) izvoda. 

 
 
 
 
Trnovska vas, [datum]    [Kraj], [datum] 
 
NAROČNIK:     IZVAJALEC: 
Občina Trnovska vas,     [skrajšan naziv izvajalca] 
 
župan Alojz Benko    _______________________ 
[podpis župana in žig]    [podpis zakonitega zastopnika in žig] 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, 
- lastna izjava izvajalca o:  

• njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb 
ter o  

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

- popis del v obliki Excel. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074826


   

  

OBR-13 

 

Naročnik 
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42 
2254 Trnovska vas 

Oznaka JN 430-4/2020-2 

Predmet javnega naročila »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho« 

PONUDNIK  

 

OKVIRNI TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRAČUNOV 

 

AKTIVNOST začetek in konec aktivnosti   

 
Datum, od – do 

                         

 
Datum, od- do: 

                         

 
Datum, od do: 

                         

 
Datum, od - do: 

                         

 
Datum, od – do 

                         

 
Datum, od- do: 

                         

 

Datum, od do: 

                         

                         

 

Plan obračunov 

Mesec in leto znesek (EUR) 

  

  

  

  

  

  

 
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
 
Kraj in datum: 

 
 


