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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za

oddajo javnega naročila po postopku nižje vrednosti

IZVEDBA TEČAJEV CESTNO PROMETNIH PREDPISOV ZA KANDIDATE ZA 
VOZNIKA - B KATEGORIJA NA LOKACIJI MURSKA SOBOTA

MORS 222/2021-JNNV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO



NAROČNIK: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 
01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v 
Ministrstvu za obrambo (MO 0070-26/2020-9, z dne 4.1.2021) ter Zakona o interventnih ukrepih 
za zajezitev epidemije COVID -19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list 
RS, št. 49/2020, z dne 10.04.2020) posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po 
postopku nižje vrednosti.

1. OZNAKA IN PREDMET NAROČILA

1.1. Oznaka javnega naročila: MORS 222/2021-JNNV, 
1.2. Predmet javnega naročila: Izvedba tečajev cestno prometnih predpisov (v nadaljevanju: 

CPP) za kandidate za voznika – B kategorija lokacija Murska Sobota

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2021, sklenil 
pogodbo v okvirni višini 8.000,00 v EUR z DDV. Predvideno število tečajnikov je 60 (šestdeset) 
in je odvisno od števila prijav kandidatov na PSRV (prostovoljno služenje vojaškega roka) ter se 
ga naročnik ne zavezuje dosegati.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo. Predmet javnega naročila se bo naročal z 
naročilnimi listi.

Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske 
odgovornosti za njeno nedoseganje!

2. TEHNIČNE ZAHTEVE 

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor 
ponujena storitev ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba 
izloči.

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane storitve in izpolniti vse tehnične zahteve in pogoje 
navedenih v Prilogi 1. - Tehnični opisi in ostale zahteve.

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Ponudnik odda svojo ponudbo elektronsko na e-naslov:glavna.pisarna@mors.si, pri čemer v 
zadevo navede: »PONUDBA, MORS 222/2021-JNNV, Izvedba tečajev cestno prometnih 
predpisov (CPP) za kandidate za voznika – B kategorij Murska Sobota«, do vključno 
datuma navedenega na portalu GOV.SI

Ponudbena dokumentacija naj bo skenirana in pravilno označena.

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za 
oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.
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Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedenem v povabilu k oddaji ponudbe, 
se šteje, da je bila predložena prepozno.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, 
lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več 
kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti posredovana v 
pisni obliki na naročnikov elektronski naslov.

4. VSEBINA PONUDBE IN DODATNA POJASNILA

4.1. Vsebina ponudbe

Ponudbena dokumentacija sestavljajo naslednji dokumenti:

1. izpolnjena, podpisana in žigosana ter skenirana PRILOGA 2 – PODATKI O 
PONUDNIKU; 

2. izpolnjena, podpisana in žigosana ter skenirana PRILOGA 3 – PONUDBA – CENE;
3. izpolnjena, podpisana in žigosana ter skenirana PRILOGA 4 – IZJAVA O OMEJITVAH 

POSLOVANJA
4. podpisan in žigosan vzorec pogodbe – PRILOGA 5;
5. skenirano dokazilo oz. pooblastilo Javne agencije RS za varnost prometa, da je 

izvajalec usposabljanja vpisan v register šol vožnje in pooblaščenih organizacij za 
izvedbo predmetnega javnega naročila, z veljavnostjo najmanj do 31.12.2021;

6. ponudnik k ponudbi predloži program izvedbe usposabljanja za teoretični del 
7. Lastna izjava ponudnika, da bo za izvajanja tečaja CPP po podpisu pogodbe pri AVP 

opravil registracijo prostora – učilnice na naročnikovem naslovu oz. pridobiti ustrezno 
dovoljenje za izvedbo tečaja CPP v prostorih naročnika

4.2. Pojasnila in rok za pojasnila povabila k oddaji ponudbe

Vprašanja vezana na predmetno javno naročilo, lahko ponudniki pošljejo na e-naslov: 
glavna.pisarna@mors.si, s pripisom: »MORS 222/2021-JNNV« in/ali »430-261/2021« 
najkasneje do vključno 2 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Ponudnik mora, do objavljenega roka za oddajo ponudb, spremljati in upoštevati vse 
naročnikove dodatne objave v zvezi s predmetnim javnim naročilom, na isti spletni 
strani, kot je objavljeno povabilo k oddaji ponudbe!

5. PREDVIDEN ČAS IN LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA

5.1. Predviden čas izvedbe usposabljanja:

Sukcesivno izvajanje tečajev v skladu z medsebojnim dogovorom od dneva 
obojestranskega podpisa pogodbe do najkasneje 31.12.2021. Storitev se bo naročala z 
naročilnimi listi.

5.2. Lokacija izvedbe tečajev CPP

Izvedba storitve na naročnikovi lokaciji: Murska Sobota – vojašnica Murska Sobota
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6. PREDRAČUN 

Ponudnik mora izpolniti PRILOGA 3 – PONUDBA – CENE tako, da izpolni vse zahtevane 
podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

 cena posamezne storitve na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni 
mesti;

 skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 
decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam 
upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti, 

 če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih 
upošteval vrednost »nič«;

– v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja storitev brezplačno;
 zajeti morajo biti vsi stroški in popusti; 
– naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov; 
– ne sme spreminjati vsebine predračuna;
– izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa na naslovu 

naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri 
naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;

– cene na enoto mere morajo biti fiksne za čas veljavnosti pogodbe, šteto od dneva nastopa 
veljavnosti pogodbe,

– navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevane storitve
– cena vključuje izvedbo storitve usposabljanja na izbrani lokaciji naročnika, na območju 

Republike Slovenije, 

7. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po 
uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun 
mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (s pripisom 
organizacijske enote, ki je izdala naročilni list in referenčne številke naročnika. V primeru, da e-
račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

8. NAČIN IN MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika za 
celotno javno naročilo, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila – najnižja cena. 

Pri merilu najnižja cena se bo upoštevala skupna vrednost ponudbe za celotno javno naročilo v 
EUR z DDV.

Naročnik si pred odločitvijo o oddaji JNNV pridružuje pravico do izvedbe pisnih pogajanj, in 
sicer lahko ponudnike pozove k predložitvi ustreznejše in ugodnejše ponudbe. O pogajanjih 
bodo ponudniki obveščeni preko elektronske pošte s povabilom k pisnim pogajanjem. Naročnik 
lahko izvede več krogov pogajanj, bo pa v naprej napovedal zadnji krog, ki se izjemoma lahko 
ponovi le, če bosta dva ali več ponudnikov predložili enako najnižjo ceno - najnižjo skupno 
vrednost ponudbe.



9. PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na 
njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR 
brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitvi korupcijskih tveganj, 
posredoval izjavo oz. 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 z ponudnikom. Če 
ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 
posledico ničnost pogodbe. 

10. OBVESTILO O IZBORU IN SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in z izbranim ponudnikom 
sklenil pogodbo. 

Naročnik ponudnike o odločitvi o oddaji naročila ne bo posebej obveščal!

Naročnik lahko do sklenitve pogodbe, v postopku oddaje javnega naročila, odstopi od izvedbe 
javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima 
več zagotovljenih sredstev.



PRILOGA 1: TEHNIČNI OPISI IN OSTALE ZAHTEVE

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor 
ponujena storitev ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se 
ponudba izloči.

1. Splošen opis predmeta javnega naročila
 

1.1. Oznaka javnega naročila: MORS 222/2021-JNNV, 
1.2. Predmet javnega naročila: Izvedba tečajev CPP za kandidate za voznika – B 

kategorija lokacija Murska Sobota.

1.3. Splošen opis in zahteve

 Usposabljanje – tečaj CPP za kandidate za voznika B kategorija se izvede v skladu 
z 39. členom Zakona o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – 
ZNOrg, 43/19 in 139/20),

 Šola vožnje izvede usposabljanje kandidatov za voznike po programu in trajanju 
programa, kot je določeno z Zakonom o voznikih in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi,

 tečaj se izvede na naročnikovi lokaciji v prostorih v vojašnici,
  naročnik zagotovi učilnico, ki je že v celoti opremljena in funkcionalno pripravljena 

za izvajanje učne dejavnosti odraslih oseb,
 ponudnik  za izvedbo tečaja zagotovi učne pripomočke in učno gradivo,
 ponudnik mora razpolagati z ustreznim kadrom, zagotoviti učne pripomočke in učno 

gradivo za izvedbo usposabljanja,
 ponudnik vodi vso zahtevano predpisano dokumentacijo in po končanem tečaju 

kandidatom izda/ izroči izpisni list
 izbrani izvajalec za izvajanja tečaja CPP bo moral po podpisu pogodbe pri AVP 

opraviti registracijo prostora – učilnice na naročnikovem naslovu oz. pridobiti 
ustrezno dovoljenje za izvedbo tečaja CPP v prostorih naročnika,

2. Okvirno število kandidatov 

 Tečaj se izvede za okvirno število kandidatov 60 (šestdeset), v obdobju od sklenitve 
pogodbe in najkasneje do 31.12.2021. 

 Število kandidatov (tečajnikov) je maksimalno oz. predvideno in je odvisno od števila 
prijav kandidatov na PSRV (prostovoljno služenje vojaškega roka) ter se ga 
naročnik ne zavezuje dosegati.

3. Rok in čas izvedbe storitve

 naročnik bo storitev naročal sukcesivno, v skladu s predhodno medsebojno 
dogovorjenimi termini, in sicer z izdanimi naročnikovimi naročilnimi listi z navedbo 
pričetka termina izvajanja usposabljanja in okvirnega števila kandidatov, 

 splošni del tečaja CPP se izvede v 1. fazi temeljno vojaškega strokovnega 
usposabljanja ( v nadaljevanju: TVSU), posebni del tečaja CPP pa se izvede v 2. fazi 
TVSU ( 1. faza TVSU poteka 6 tednov od vpoklica, 2. faza TVSU pa se nadaljuje 
naslednjih 6 tednov od zaključka 1. faze),
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 splošni del tečaja CPP se bo izvajal v prvih petih tednih v 1. fazi  TVSU predvidoma 4 
ure na teden (skupaj 16 ur) v popoldanskem času ali v soboto oz. v skladu z 
medsebojnim dogovorom,

 posebni del tečaja CPP se bo izvajal v šestih tednih v 2. fazi usposabljanja predvidoma 
4 ure na teden (skupaj 8 ur) v popoldanskem času ali v soboto oz. v skladu z 
medsebojnim dogovorom,

 predviden rok vpoklica kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka je 
1.7.2021.

4. Tečaj CPP se izvede po programu in v obsegu: 

Tečaj CPP se izvede v obsegu 24 pedagoških ur (16 pedagoških ur za splošni del tečaja CPP 
in 8 pedagoških ur za dodatni del tečaja.

Trajanje tečaja: skupaj v obsegu: 24 pedagoških ur
– splošni del tečaja- 16 pedagoških ur
– dodatni del tečaja – 8 pedagoških ur

Skupina: 10 – 20 kandidatov oz. v skladu z medsebojnim dogovorom

4.1. Splošni del tečaja CPP

 Obseg – vsebina splošnega dela tečaja

– splošna pravila in predpise v cestnem prometu (načela cestnega prometa, pogoji 
za vožnjo vozil, predpisi, ki se nanašajo na listine, potrebne za uporabo vozil, 
pogoji za udeležbo vozila v cestnem prometu, varnostni ukrepi v cestnem prometu, 
izrazi v cestnoprometni zakonodaji); 

– udeleženci cestnega prometa (graditev medčloveških odnosov in sobivanje med 
udeleženci cestnega prometa, dejavniki tveganja, povezani z značilnostmi bolj 
izpostavljenih, ranljivih in drugače izstopajočih udeležencev cestnega prometa, 
vpliv lastnosti in značilnosti posameznika na njegovo ravnanje v cestnem prometu 
ter značilnosti mladih voznikov in voznikov začetnikov, psihofizično stanje 
udeležencev cestnega prometa in prometne nesreče); 

– prometna signalizacija in prometna oprema na cestah ter znaki, ukazi in odredbe, 
ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju 
cestnega prometa; 

– vožnja po cesti (nadzor nad vozilom med vožnjo po cesti, hitrost, potrebna razdalja 
med vozili, vožnja v različnih voznih razmerah); 

– pravila cestnega prometa (pravila varne vožnje, približevanje križišču, razvrščanje 
in zavijanje, prednost na križišču, znaki za komunikacijo med udeleženci cestnega 
prometa); 

– posebnosti v cestnem prometu (delo na cesti, organizirana kolona vozil, vozila s 
prednostjo in vozila za spremstvo, vozila, ki uporabljajo posebno opozorilno 
svetilko, ki oddaja svetlobo rumene barve, izredni prevoz); 

– uporaba vozila v odnosu do okolja. 



4.2. Dodatni del tečaja CPP

 Obseg – vsebina dodatnega dela tečaja

– vožnja motornega vozila na različnih cestnih podlagah (asfalt, beton, tlakovano 
vozišče, makadam) in ob različnih vremenskih pogojih, 

– dolžnost in odgovornost voznika, vleka priklopnega in pokvarjenega vozila, 
– ravnanje ob okvari, 
– prevoz tovora, 
– prevoz oseb ter vstopanje in izstopanje potnikov, 
– zaščitna oprema in vidnost voznika, 
– oprema vozil in njena uporaba, 
– mehanski vidiki v zvezi s prometno varnostjo, 
– poznavanje vozil in njihovo vzdrževanje, 
– predpisi o prevoznih dokumentih ter druge posebnosti, ki so pomembne za 

nemoten, umirjen in varen potek cestnega prometa.

5. Ostale zahteve in pojasnila naročnika

Naročnik bo na usposabljanje – tečaj CPP za kandidate za voznika B kategorija napotil le 
tiste kandidate, ki bodo izpolnjevali zahteve oz. pogoje iz  Zakona o voznikih (ZVoz-1, Uradni 
list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20)!
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PRILOGA 2 – PODATKI O PONUDNIKU

PODATKI O PONUDNIKU

MORS 222/2021-JNNV 
IZVEDBA TEČAJEV CESTNO PROMETNIH PREDPISOV ZA KANDIDATE ZA 

VOZNIKA - B KATEGORIJA ZA LOKACIJO MURSKA SOBOTA

PONUDBA ŠT.: _________________, z dne:_________________

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA

NASLOV PONUDNIKA

ZAKONITI ZASTOPNIK 
PONUDNIKA

MATIČNA ŠTEVILKA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA 
RAČUNA

NAZIV BANKE 

TELEFON

ELEKTRONSKI NASLOV
(za prejemanje uradne pošte)
ODGOVORNA OSEBA ZA 
KAKOVOSTNI NADZOR 
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK 
POGODBE
POOBLAŠČENA OSEBA ZA 
PODPIS POGODBE

(desni stolpec izpolni ponudnik)

_____________________ _______________________________
Kraj in datum Žig Podpis odgovorne osebe



Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114

PRILOGA 3: PONUDBA – CENE;

MORS 222/2021-JNNV; IZVEDBA TEČAJEV CESTNO PROMETNIH PREDPISOV ZA KANDIDATE ZA VOZNIKA - B KATEGORIJA LOKACIJA 
MURSKA SOBOTA
PONUDNIK: ___________________________________________
Ponudba št.:____________________, z dne__________________

zap. št. Predmet enota 
mere količina

cena/e.m. 
brez DDV 

v EUR
% DDV DDV/e.m. v 

EUR

cena/e.m. 
z DDV v 

EUR

skupna 
vrednost 

brez 
DDV, v 
EUR

skupna 
vrednost 
DDV, v 
EUR

skupna 
vrednost z DDV, 

v EUR

1 2 3 4 5 6 7=5*6/100 8=5+7 9=4*5 10=4*7 11=9+10

1. * Izvedba tečaja CPP
(11 kandidatov in več na tečaj)

kandidat 60

2. **
Izvedba tečaja CPP
(1 – 10 kandidatov na tečaj)

tečaj 1

3. ***
Strošek postopka registracije  
naročnikovega prostora za 
izvedbo izvajanja tečaja CPP*

kos 1

SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):

SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):

SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):

Obrazložitev ponudniku za izpolnjevanje predračuna:
Zap. št.  1. * - ponudnik navede ceno na kandidata (v primeru da bo naročnik za tečaj prijavil 11 kandidatov ali več se obračuna cena na kandidata),
Zap. št.  2. **- ponudnik navede ceno za izvedbo 1 tečaja CPP (v primeru da bo naročnik za tečaj prijavil od 1 – 10 kandidatov se obračuna cena na tečaj in ne 

po kandidatu),
Zap. št.  3. ***- ponudnik navede ceno za pridobitev dovoljenja za opravljanje izvedbe tečaja CPP na naročnikovem naslovu in naročnikovih prostorih 

izdano s strani AVP (Agencija za varnost prometa), 



Lokacija izvedbe tečaja CPP: Murska Sobota – vojašnica Murska Sobota

Navedena cena je fiksna za čas veljavnosti pogodbe! Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti 
za njeno nedoseganje. 

Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na 
naročnikovem naslovu.
 
Predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v poglavju Prilogi 1. – Tehnični opisi in ostale zahteve razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz 
nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

____________________________ _______________________________
Kraj in datum Žig Podpis odgovorne osebe 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 25 46
F: 01 471 29 78 
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114

PRILOGA 4 – IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA1

MORS 222/2021-JNNV;
IZVEDBA TEČAJEV CESTNO PROMETNIH PREDPISOV ZA KANDIDATE ZA 

VOZNIKA - B KATEGORIJA LOKACIJA MURSKA SOBOTA

 (NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE2 ALI ODGOVORNE OSEBE3 
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da gospodarski subjekt (NAVEDBA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA4) ni / nisem 
povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom 
funkcionarja v Ministrstvu za obrambo RS na način, določen v prvem odstavku 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 158/20, ZIntPK).   

_________________________  Žig  
_________________________________

Kraj in datum                 Podpis fizične oz. odgovorne osebe

1. odstavek 35. člena ZIntPK:
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi 
skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali 
drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati 
javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je 
funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

_________________________
1Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva 
ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali 
organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.
2Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s 
katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO). 
3Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter 
podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)
4Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega 
subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična 
številka poslovnega subjekta)



PRILOGA 5: VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom vzorca pogodbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino 
določil pogodbe!

NAROČNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin

Matična št.:  5268923000
Št. TRR:  01100-6370191114
Davčna št.:  47978457

in

IZVAJALEC: _________________
ki ga zastopa direktor _________________________

Matična št.: ______________
Št. TRR:  __________________
Identifikacijska št.: _____________________

skleneta naslednjo

POGODBO
IZVEDBA TEČAJEV CESTNO PROMETNIH PREDPISOV ZA KANDIDATE

ZA VOZNIKA - B KATEGORIJA

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi izvedenega postopka javnega naročila nižje 
vrednosti MORS 222/2021-JNNV, za izvedbo tečajev cestno prometnih predpisov za kandidate 
za voznika - B kategorije na lokaciji Murska Sobota. 

Predmet pogodbe

2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izvedel tečaje cestno prometnih predpisov za kandidate 
za voznika - B kategorije na lokaciji Murska Sobota (v nadaljevanju: storitev), kot izhaja iz 
predmeta naročila in ponudbe št.________________, z dne_____________, ki je priloga in 
sestavni del te pogodbe.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih storitev. Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno 
po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. 



Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal v skladu z Zakonom o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, 
št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20).

Vrednost pogodbe, cene, rok, naročilo in lokacija izvedbe

3. člen

Okvirna vrednost pogodbe za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2021, znaša  8.000,00 
EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). DDV se obračunava 
skladno z zakonodajo. Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi 
odškodninske odgovornosti za nedoseganje okvirne vrednosti. Cena na enoto je fiksna za čas 
veljavnosti pogodbe.

Izvajalec bo storitve opravil po cenah: 

Zap. št. Predmet naročila EM Cena na EM brez 
DDV v EUR

___% DDV na 
EM v EUR

Cena na EM 
z DDV v EUR

Naročnikova lokacija izvedbe storitve: Murska Sobota – vojašnica Murska Sobota

Obseg storitve

Tečaj CPP se izvede v obsegu 24 pedagoških ur (16 pedagoških ur za splošni del tečaja CPP in 8 
pedagoških ur za dodatni del tečaja).

Trajanje tečaja: skupaj v obsegu: 24 pedagoških ur in sicer:
– splošni del tečaja- 16 pedagoških ur in
– dodatni del tečaja – 8 pedagoških ur.

Okvirno število kandidatov 

Predvideno število tečajnikov je 60 (šestdeset) in je odvisno od števila prijav kandidatov na 
PSRV (prostovoljno služenje vojaškega roka) ter se ga naročnik ne zavezuje dosegati.

Čas izvedbe

Splošni del tečaja CPP se izvede v 1. fazi temeljno vojaškega strokovnega usposabljanja ( v 
nadaljevanju: TVSU), posebni del tečaja CPP pa se izvede v 2. fazi TVSU ( 1. faza TVSU 
poteka 6 tednov od vpoklica, 2. faza TVSU pa se nadaljuje naslednjih 6 tednov od zaključka 1. 
faze).

Splošni del tečaja CPP se bo izvajal v prvih petih tednih v 1. fazi  TVSU predvidoma 4 ure na 
teden (skupaj 16 ur) v popoldanskem času ali v soboto oz. v skladu z medsebojnim dogovorom.

Posebni del tečaja CPP se bo izvajal v šestih tednih v 2. fazi usposabljanja predvidoma 4 ure 
na teden (skupaj 8 ur) v popoldanskem času ali v soboto oz. v skladu z medsebojnim 
dogovorom.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1924
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2447


Naročilo storitve

Naročnik bo storitev naročal sukcesivno, v času od podpisa pogodbe do 31.12.2021, v skladu z 
obojestransko dogovorjenimi termini, ki jih izvajalec naročniku posreduje pisno in izdanimi 
naročnikovimi naročilnimi listi z navedbo pričetka termina izvajanja usposabljanja in okvirnega 
števila kandidatov. Naročnik predloži poimenski seznam kandidatov. Storitev se bo naročala z 
naročilnimi listi, ki se izdajajo ustrezno veljavnosti pogodbe za opravljeno storitev.

Način plačila

4. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno opravljene in prevzete 
storitve, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z 
naročnikovo številko te pogodbe ter številko naročilnega lista ter priložil naslednje potrjene 
obrazce s strani naročnika:

– zapisnik o kontroli kakovosti storitev, ki izkazuje: »Kakovost ustreza«, obojestransko podpisan s 
strani pogodbeno pooblaščenih oseb (iz določila: »Skrbnik pogodbe in pooblaščena oseba«).

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s 
pripisom organizacijske enote, ki je naročilni list izdala.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po 
uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi 
reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči 
naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem 
naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati 
zakonite zamudne obresti.

Kakovost in prevzem  storitve
5. člen

Izvajalec je dolžan storitve izvesti strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem roku, skladno z 
načeli stroke in dobrega gospodarja ter skladno z veljavno zakonodajo v R Sloveniji.

Naročnik bo nadzoroval izvajanje pogodbe. Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na 
pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za kvalitetno 
izvajanje storitev, sicer bo naročniku odškodninsko odgovoren. 

Prevzem storitve se zaključi z obojestransko podpisanim Zapisnikom o kontroli kakovosti 
storitev, kjer mora biti razvidno ali je opravljena storitev skladna s pogodbenimi določili.



Protikorupcijska klavzula

6. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno 
korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega 
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je 
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Odstop od pogodbe 
7. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če 
izvajalec:
- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni 

poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske 
družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je 
imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se 
proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- zamudi z opravljeno storitvijo za več kot 30 dni,
- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih 
obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za ne 
izvedbo storitve.

Pogodbena kazen 

8. člen

V kolikor izvajalec naročniku ne izvede storitve v pogodbenih rokih, za posamezno izvedbo, in ki 
ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno 
kazen v višini 5 ‰ (promilov) od vrednosti posamezne izvedbe storitve z DDV, za vsak dan 
zamude, vendar ne več kot 15% od vrednosti celotne zamujene posamezne izvedbe storitve z 
DDV. Pogodbena kazen se obračunava za vsako zamujeno posamezno izvedbo storitve posebej. 

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne 
vrednosti pogodbe z DDV, če storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi 
obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi 
poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati 
razliko do popolne odškodnine.



9. člen

Varnostno preverjanje 

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v 
objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri 
izvajalcu oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe izvajalca), katerim je odobren vstop v 
upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se 
odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno 
s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše 
posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov 
stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. 
Izvajalec se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb 
izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval 
»Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe izvajalca. Vse osebe izvajalca so dolžne 
upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. 
območjih. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev 
vstopa, ne bo več opravlja del za izvajalca - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih 
vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje izvajalcu obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s 
podatki iz pogodbe. Izvajalec pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z 
dopisom posreduje originale lastnoročno podpisanih obrazcev »Soglasja za izvedbo 
varnostnega preverjanja« posameznih oseb izvajalca. V dopisu obvezno navede številko in 
datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb izvajalca ter število priloženih soglasij in ga 
pošlje na naslov: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko/Sektor za nabavo, Vojkova 
cesta 59, 1000 Ljubljana. 

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, 
naročnik vrne izvajalcu, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti izvajalca, katerim osebam izvajalca je zaradi izvajanja pogodbeno 
dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca vstopala v 
varnostna območja I. stopnje znotraj MORS in SV, ali  dostopala do tajnih podatkov ZAUPNO 
ali višje, potrebuje ta oseba izdano veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov 
ustrezne stopnje tajnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje in dostop do tajnih podatkov, 
organizacija pa mora imeti izdano veljavno nacionalno varnostno dovoljenje za hranjenje in 
obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v varnostnem območju naročnika. 

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca dostopala do 
tajnih podatkov zveze NATO, potrebuje ta oseba na podlagi nacionalnega dovoljenja za dostop 
do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze 
NATO, organizacija pa izdano varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih 
podatkov zveze NATO ustrezne stopnje tajnosti

Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.



V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni 
podatki posredovali tudi potencialnemu izvajalcu, se mora le-ta pred posredovanjem tajnih 
podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem organizaciji za hranjenje in obravnavanje 
tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v prostorih organizacije. 

Odstop od pogodbe 
10. člen

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje oz. ne spoštuje pogodbenih pogojev, ima naročnik pravico 
odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode v skladu z določili 
Obligacijskega zakonika. 

Nadzor in skrbništvo pogodbe

11.člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _______________, s strani izvajalca pa 
_________________. 

Pooblaščene osebe za nadzor, realizacijo in kakovostni prevzem storitve, so s strani 
naročnika____________________, s strani izvajalca pa ________________________.

Vsi dogovori, ki vplivajo na odstopanje od določil te pogodbe, so brez pisne ureditve skrbnika 
pogodbe nični.

Veljavnost pogodbe 
12. člen

Ta pogodba je sklenjena in veljavna do 31.12.2021.

Končne določbe 
13. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se 
obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

14. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, 
le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene 
stranke drugi stranki.



15. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, 
uporabljajo določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB; s spremembami in 
dopolnitvami).

16. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali 
sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu 
odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

17. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
1 (en) izvod.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem 
obojestranskega podpisa pogodbe. 

Številka: ________________________
V Ljubljani, dne _____________

NAROČNIK IZVAJALEC
Republika Slovenija

Ministrstvo za obrambo

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:
- ponudba št. 
- osnutek zapisnika.



Priloga k pogodbi: OSNUTEK Zapisnika o kontroli kakovosti storitev

ki je obojestransko podpisana, obvezna priloga k izdanemu računu
(vsebnost zapisnika je najmanj s temi podatki, sicer je poljubna….)

MORS 222/2021-JNNV
IZVEDBA TEČAJEV CESTNO PROMETNIH PREDPISOV ZA KANDIDATE ZA 

VOZNIKA - B KATEGORIJA LOKACIJA MURSKA SOBOTA

Izvedba storitve usposabljanja po pogodbi št. ____________________, sklenjeni dne 
_________, z izvajalcem 
____________________________________________________________________; 

I.    »KAKOVOST USTREZA«
JE bila izvedena strokovno, kvalitetno ter v dogovorjenem obsegu in rokih ter v skladu z vsemi 
dogovorjenimi pogodbenimi določili, _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________

V ______________________,  dne___________________
pooblaščena oseba izvajalca:

ga./g. __________________ pooblaščena oseba naročnika:

ga./g. __________________
Podpis: _________________         Podpis: __________________

ali

II. »Kakovost NE ustreza« - 
NI bila izvedena strokovno, kvalitetno ter v dogovorjenem obsegu in rokih ter v skladu z vsemi 
dogovorjenimi pogodbenimi določili, za _____________ , ker (navesti razloge!):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

V ______________________,  dne___________________
pooblaščena oseba izvajalca:

ga./g. __________________ pooblaščena oseba naročnika:

ga./g. __________________
Podpis: _________________         Podpis: __________________

Reklamacija je bil rešena dne _________________; na način: __________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

pooblaščena oseba izvajalca:

ga./g. __________________ pooblaščena oseba naročnika:

ga./g. __________________
Podpis: _________________         Podpis: __________________



SOGLASJE
ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA

Podpisani(a) , rojen(a)
Ime in priimek dan, mesec, leto

v/na , s stalnim prebivališčem 
Kraj 

Kraj, ulica, hišna številka

državljan

dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem del (storitev čim bolj natančno opisati, vrsta dela in 
lokacije izvajanja del, čas izvajanja …): 

1.1. Oznaka javnega naročila: MORS 222/2021-JNNV, 
1.2. Predmet javnega naročila: Izvedba tečajev cestno prometnih predpisov (v nadaljevanju: 

CPP) za kandidate za voznika – B kategorija na lokacijI Murska Sobota

in skladno z:
- dokumentom*. sklenjeno pogodbo med naročnikom in _____________, številka 4300-

__/2021-__, z dne _________________
- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07– UPB1)
- in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Ur. list RS, št. 103/04 – in 46/10 

– Odl. US,

zame opravi varnostno preverjanje.

lastnoročni podpis** 

* navesti štev., datum in partnerja v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega 
sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih 
podlag ni, se ta del izpusti
**soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje

V/na , dne
Kraj Datum 
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