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Pogoji Pogodbe vsebujejo Splošne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za gradnje  Prva izdaja 
1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene 
Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev. 
 

 
 POSEBNI POGOJI 

 
Člen 1 - Splošne določbe 
 
Doda oz. spremeni se: 
  
1.1.1        Pogodba 

1.1.1.1 »Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predračun oz. popis del, 
projektno dokumentacijo (PGD in PZI), tehnično dokumentacijo in druge dokumente, ki so 
navedeni v pogodbi. 

1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega 
naročila skleneta naročnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naročnika izdano odločitev o oddaji javnega 
naročila »Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti«.  

 
1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je 

izvajalec predložil naročniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila.  

 
1.1.1.5 »Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predračun izbranega izvajalca. Ponudbeni 

predračun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene količine 
in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke. 

 
1.1.1.6   »Risbe« pomeni projektno dokumentacijo (PGD in PZI) 

 
1.1.2 Stranke in osebe 
 
1.1.2.2 »Naročnik« je REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana 
 

1.1.2.4 »Inženir« je DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 
1000 Ljubljana. 

 
1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim 

je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja 
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

 
1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se 

dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma. 
 
1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje 
 
1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje 

Potrdila o prevzemu del do končnega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi. 
 
1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za začetek gradbenih del in določa datum začetka 

del. 
 
1.1.4 Denar in plačila 
 



 

1 
 

1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 
(Pogodbena cena in plačilo) in ki ni Potrdilo o končnem plačilu. 

Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je 
dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih del, ter se vodi v skladu z določili 
veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 

 
1.1.4.10 »Začasni znesek« pomeni v pogodbi določeno vrednosti (v %) nepredvidenih del. 

 
1.1.4.13 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti količine, ki je navedena v ponudbenem 

predračunu. 

1.1.5 Dela in blago 
 
1.1.5.6 »Odsek« ne vključuje samo določenega zaključenega odseka ceste, ampak tudi vsakršne 

vrste del, posebej označene v pogodbi. 
 

1.1.6 Druge definicije 
 
1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 
 
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. 
 
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v 

skladu z določili veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 
 

1.1.6.11: »Knjiga obračunskih izmer« se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, 
št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 - GZ) in se nahaja na gradbišču ter je namenjena za kontrolo 
napredovanja del po pogodbi. 

 
1.1.6.12: »Informacijski sistem naročnika« je sistem, ki se bo uporabljal za spremljanje poteka izvedbe 

projekta. Zaradi kompleksnosti obvladovanja investicijskega projekta se zahteva, da izvajalec 
uporablja informacijski sistem za spremljanje investicij, ki ga uporablja naročnik.  

 
Izvajalec bo sistem moral uporabljati skladno s protokolom uporabe informacijskega sistema, 
ki mu ga bo predložil naročnik. 
 

 
Podčlen 1.3 – Sporočanje 
 
Doda se zadnji odstavek: 
 

Naziv in naslov naročnika je: 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana 
Telefon št.: 01 / 478 31 00 
e-mail št.: gp.drsv@gov.si 

 
Naziv in naslov inženirja je: 

 
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 
1000 Ljubljana, Kotnikova 40 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 01 / 306 81 00 
Telefax št.: 01 / 306 81 70 
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Podčlen 1.4 – Pravo in jezik 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije. 

(b) Prevladujoči jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik.  
 
Podčlen 1.5 – Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se v celoti zbriše.  

Podčlen 1.6 – Pogodbeni sporazum 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega naročila 
in določili veljavnega Zakona o javnem naročanju.«   

Podčlen 1.7 – Odstop pogodbe  

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi: 

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko« 

Zbriše se alinejo (b). 

Podčlen 1.10 –Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 

Doda se zadnji odstavek, ki glasi: 

"Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolžan predloge za ukrepe 
podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finančno ovrednotiti". 
 

Podčlen 1.12 –Zaupni podatki 

Na koncu podčlena se doda naslednje besedilo: 

" Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati 
obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec 
teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti da bi bili objavljeni ali odkriti niti v celoti niti delno v nobenem 
tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. 
 
Vsi osebni podatki, vključeni v ta sporazum, se obdelajo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih 
podatkov in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016. 
Podatki bodo obdelani izključno za namene izvajanja, upravljanja in spremljanja tega sporazuma s strani 
naročnika.". 
 
Člen 2 – Naročnik 
 
Podčlen 2.2 - Dovoljenja, licence ali soglasja 

Besedilo podčlena 2.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 

Veljavno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki Sloveniji, mora biti 
zagotovljeno s strani naročnika ali njegovega inženirja in se ga preda izvajalcu del ob uvedbi v delo. 
 
Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del gradnje, 
morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: prometna 
dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za pričetek del, dovoljenja za uporabo »walkie-talkie«, itd. 
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Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, morajo biti 
pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: vsa dovoljenja, dokazila, 
dokumentacija, navodila itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
 
Člen 3 – Inženir 
 
Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja 

Na koncu podčlena se doda: 

»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo: 

(a)  odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členu 13; 

(b)  določil podaljšanje roka po členu 8.4; 

(c)   odobril spremembe (po členu 13); 

(d)  določil cene po členu 12. 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju inženirja pride do nujne 
situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali del, ali lastnine, sme inženir, ne da bi izvajalca oprostil 
katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna 
dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo 
ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja naročnika.« 
 
 
Člen 4 - Izvajalec 
 
Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca 

Na koncu Podčlena 4.1 se dodata naslednja odstavka, ki glasita: 

»Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi 
nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, 
kontrolnih točkah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih izvajalec 
odkril pred pričetkom izvajanja ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo 
zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice postavljati 
zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena naročniku 
škoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v 
"Pravilniku o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/09 – popr. in 61/17 - GZ).« 

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inženirju predložiti za vsa dela PID, geodetski načrt 
novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrževanje, podatke za vpis v kataster GJI. Dela se ne 
štejejo kot dokončana za prevzem v skladu s podčlenom 10.1 [Prevzem del in odsekov], dokler ti 
dokumenti niso bili predloženi inženirju.« 

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v veljavnem 
Pravilniku o gradbiščih.« 
 
 
Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da glasi: 

»Izvajalec bo naročniku predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev 
Pogodbe) v roku 15 (petnajst) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal 
tudi inženirju.  

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana s strani:  

a) banke v državi naročnika ali 

b) zavarovalnice v državi naročnika. 
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Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila, Poglavje 8 – Vzorci garancij. 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še 30 dni po izteku roka, za 
katerega se sklepa pogodba.   
 
Tretji odstavek se črta. 
 
V četrtem odstavku se črta alineja a). 
 
Podčlen 4.3 - Predstavnik izvajalca 

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:  
 
»Če predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoče slovenskega jezika, mora izvajalec 
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago usposobljen prevajalec«. 
 
Podčlen 4.4 - Podizvajalci 

Podčlen se v celoti črta. 

Podčlenu 4.8 Varnosni pstopki 
doda se točka (f), ki glasi: 
 
(f) izdelati načrt organizacije gradbišča, usklajen z varnostnim načrtom in projektom za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter soglasjem inženirja in naročnika ter ga predložiti naročniku. 
 
Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti 

V začetku podčlena se doda : 

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter 
Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji.« 

 
4.18 – Varstvo okolja 
 
Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo: 

 
»V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z 
okoljevarstveno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v gradbenem dovoljenju. 
Stroške za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik upošteval pri ceni na enoto v ponudbenem 
predračunu. 
 
V času izvajanja del mora izvajalec del proučiti veljavno zakonodajo na področju zaščite okolja in 
podzakonske akte, prostorske plane in določil občinskega odloka, ki določa monitoring med gradnjo in 
ostale obveze Izvajalca pred, med in po gradnji. Vse navedeno mora Izvajalec upoštevati ter na svoje 
stroške izvesti potrebne ukrepe.  
 
V času gradnje je potrebno izvajati monitoring za onesnaženje površinskih vod, tal in emisij v zrak, hrupa 
in vpliva vibracij na objekte. Monitoring je potrebno izvajati skladno z določili občinskega odloka. 
 
Stroške za monitoring in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo ponudnik zajel v 
ceni na enoto v ponudbenem predračunu. 

 
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču naročnik v celoti prenese odgovornost na izvajalca, s 
čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z 
veljavno zakonodajo.« 
 
 
Člen 5 – Imenovani podizvajalci 

Besedilo celotnega člena, ki vključuje podčlene od 5.1 do 5.4, se črta. 



 

5 
 

Člen 6 - Kadri in delavci 

Podčlen 6.9 – Osebje izvajalca 

Na koncu podčlena 6.9 se doda besedilo: 

»Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati 
zadostno število sposobnih prevajalcev.« 

Podčlen 6.10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca 

Besedilo podčlena 6.10 se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Izvajalec mora naročniku in inženirju predložiti podrobne podatke, ki kažejo vrsto planiranih del, delovni 
čas in predvideno število osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na gradbišču. 
Podrobne podatke je treba predložiti enkrat na teden in sicer po elektronski pošti naročniku in inženirju, 
vse dokler izvajalec ne dokonča vseh gradbenih del.« 

 

Podčlen 6.12 - Tuji kadri in delavci  

Doda se nov podčlen 6.12, ki se glasi:  

»Izvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da 
ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev 
v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih 
družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev 
ali pogreb.« 
 
Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava 
 

Podčlen 7.4 - Preskušanje 

Zadnji stavek podčlena 7.4 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike 
preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.  

 
Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev 
 
Podčlen 8.1- Začetek del 

Podčlen 8. 1 se spremeni tako, da glasi: 

Izvajalec mora pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo.  

 
 
Podčlen 8.3 – Program 

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda besedilo, ki glasi: 

Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega bo možno razbrati časovno 
določene posamezne faze del.  

Izvajalec mora izdelati tehnološki elaborat za izvajanje posamezne skupine del po tej pogodbi v potrditev 
naročniku najkasneje v roku 20 dni pred pričetkom izvajanja posamezne skupine del. Izvajalec je dolžan 
v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb tehnološki elaborat dopolniti in ga predati naročniku.. Elaborat 
mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 - Tehnične specifikacije za izvedbo del. Terminski 
plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega 
delovnega časa. V terminskem planu morajo biti jasno prikazana tudi vsa dela, katerih izvedbo je 
izvajalec predvidel v nočnem času.   
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Nadalje mora izvajalec v Tehnološkem elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri 
delu, z nočnim delom povezane ukrepe za varno delo, podati opis vplivov izvajanja del v nočnem času 
na okolico in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, veljavne v RS.  

Nadalje mora izbrani izvajalec del v roku najkasneje 21 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti 
naročniku podatke o kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »D« in »D1«, kot so 
podane v Poglavju 5 – Ponudba. Nadalje mora predložiti analize enotnih cen za naslednje predračunske 
postavke: 

 podpoglavje 3/2 Izvedba gradbene jame portala: 

- 4. Injekcijska zavesa, postavka 16, 
- 5.3 Gradbena in obrtniška dela, postavka 23, 

 podpoglavje 3/3 Podpiranje predora: 
- 2.2 Zemeljska dela, postavka 8, 
- 2.3.1.1 Kalota s stopnico, postavka 15 

 podpoglavje 3/4 Notranja obloga: 
- 2.2.3.1 Obloga, postavka 14 
- 3.4.1 Hidroizolacija, postavka 30 

 podpoglavje 3.5.2 Izpustni objekt: 

- III. Betonska dela, postavka III.6 

 podpoglavje 3.7.1 Sanacija pomožnih objektov na pregradi: 
- B. Zavarovalna dela, postavka 2 
 

Z analizami enotnih cen mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so 
navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so 
cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in 
oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi. 

V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, mora izvajalec v 
tehnološkem elaboratu predložiti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji in 
morebitnimi njihovimi podizvajalci tako po vsebini kot po vrednosti. 
 
Podčlen 8.4 – Podaljšanje roka za dokončanje 

Spremeni se točka (a) podčlena, da glasi: 

(a) Spremembe v skladu z določilom podčlena 13.1 (razen, če ni bila dogovorjena prilagoditev roka 
za dokončanje v skladu s podčlenom 13.3 (Postopek spremembe), pri čemer je izvajalec v 
primeru bistvene spremembe v količini/ah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del upravičen 
do podaljšanja pogodbenega roka, ko vrednost več in/ali dodatnih del preseže 15 % pogodbene 
vrednosti del.  

 

Podčlen 8. 7 – Odškodnina za zamudo 

 
Podčlen 8.7 se črta v celoti.  

 
Člen 10 – Prevzem s strani naročnika 
 
10.1 – Prevzem del in odsekov del 
 
Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi: 
 Na koncu drugega odstavka podčlena 10.1 se doda besedilo: 
»Izvajalec lahko zaprosi za Potrdilo o prevzemu, ko je izdano uporabno dovoljenje, razen v primeru, ko 
to ne more biti izdano po krivdi naročnika.« 
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Člen 11 – Odgovornost za napake 
 
Podčlen 11.3 – Podaljšanje roka za reklamacijo napak 

Na koncu podčlena se doda: 

»Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake (garancija za kakovost izvedenih del), definirane 
v podčlenu 11.2 točka (a), (b), (c), ki jih ni bilo mogoče odkriti oziroma se šteje, da niso bile odkrite pred 
iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3.   

Rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v pogodbi.  

Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi”, predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem 
roku (Extended Liability) v obliki garancije v višini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del brez DDV).  

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala:  

a) banka v državi naročnika, 

b) zavarovalnice v državi naročnika.  

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo 
predmetnega naročila v poglavju 8 – Vzorci garancij. 
 
Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni 
daljši kot je garancijski rok določen s pogodbo. 
 
Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak za obdobje, kot je določeno v predhodnem 
odstavku tega podčlena, dostavi naročniku zaporedno več garancij za odpravo napak, pri čemer mora 
biti veljavnost prve garancije vsaj 3 leta, zadnja garancija pa mora veljati še 30 dni po izteku najdaljšega 
garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predložiti novo garancijo za odpravo napak vsaj 20 
dni pred iztekom veljavnosti predhodno predložene garancije, pri čemer novo predložena garancija 
nadomesti prejšnjo. Naročnik bo unovčil veljavno garancijo za odpravo napak, v kolikor izvajalec ne bo 
pravočasno dostavil nove garancije za odpravo napak.« 
 
 
Člen 12 – Merjenje in ocena 
 
Podčlen 12.1 – Merjenje del 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče: 

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske načrte, 
ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih" 
(Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ). 
 
Podčlen 12.2 – Način merjenja 

Doda se naslednji odstavek: 

»Postavke del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Poglavju 4 natančno določeni 
oz. specificirani načini merjenja, se bodo merile v skladu s takšnimi določili.« 

  
12. 3 – Ocena  
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi: 
 
»Vsak nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi 
prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na podlagi katere 
se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izračuna nova tarifa 
ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izračunati ceno na podlagi predvidenih 
stroškov za izvedbo dela. V analizi cene/enoto mora biti razvidna predvidena tehnologija dela in 
predvideni stroški za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene kalkulativnih elementov 
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morajo biti enake kot tiste s katerimi so izračunane pogodbene cene (Priloga »C«, »D« in »D1«). Če 
tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le teh dokaže s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki«.  
 
Člen 13 – Spremembe in prilagoditve 
 
Podčlen 13.3 – Postopek spremembe 

Točka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi: 

c) vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize 
cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloženih prilog »C«, »D« 
in »D1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali 
drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe. 

 

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo: 

Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne 
analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.  

 

Na koncu podčlena se doda: 

»Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje in internih predpisov. 

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka urediti 
z aneksom k osnovni pogodbi.« 
 
Podčlen 13.5 – Začasni znesek 

Podčlen se v celoti spremeni in glasi: 
Začasni znesek se uporabi za plačilo več del, dodatnih del in nepredvidenih del.  
 
Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov  
 
Podčlen se v celoti spremeni in glasi:  
 
»Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.« 

 
 
Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo 
 
Podčlen 14.1 – Pogodbena cena 

Na koncu podčlena se doda: 
 
Plačila izvedenih del se obračunajo na osnovi izvedenih količin, potrjenih od inženirja v knjigi 
obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.  

 

Podčlen 14.2 – Predplačila 

Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila. 
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Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Izvajalec mora situacije, ki so priloga e-računa, predložiti naročniku tudi v tiskani verziji, in sicer v treh 
(3) izvodih. Situacije mora podpisati pooblaščeni predstavnik izvajalca, in jih predhodno potrditi inženir. 
Izvajalec je zato inženirju dolžan predložiti predlog (osnutek) situacije najpozneje do petega (5.) dne v 
mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu. 

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inženirjem tako, da bodo izstavljena 
situacija naročniku odražala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v 
obračunskem obdobju.« 
 
Podčlen 14. 6 – Izdaja potrdil o vmesnih plačilih  

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo. 
Naročnik posreduje situacijo inženirju, ki jo mora pregledati in potrditi.« 
 
Drugi, tretji in četrti odstavki se črtajo.  
 
Podčlen 14. 7 – Plačilo 
Podčlen 14. 7 se črta v celoti. 
 
Podčlen 14. 8 - Zamujeno  plačilo 
Podčlen 14. 8 se črta v celoti. 
 
Podčlen 14.15 – Valute plačil 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče besedilo: 

»Plačila izvajalcu s strani naročnika se bodo vršila v valuti, v katerih je plačljiva pogodbena cena, na 
bančni račun ali račune, ki so določeni v pogodbi«.  

Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika 

Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe s strani naročnika se dopolni kot sledi: 

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi: 

(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje 
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi. 
 
Člen 16 – Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca 
 
Člen 16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve del 
 
Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim: 
 
»Če inženir ne da potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne 
izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] za nesporni del plačila, 
lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša 
hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera 
in kot je opisano v obvestilu. 

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato 
inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.« 
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Člen 17 – Tveganje in odgovornost 
 
Podčlen 17.6 – Omejitev odgovornosti 

 

Podčlen 17.6 se črta v celoti. 

 
Člen 18 – Zavarovanje 
 
Podčlen 18.1 

Doda se nov odstavek podčlena, ki glasi: 

»Izvajalec je dolžan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo.«. 
 
Podčlen 18.2 – Zavarovanje izvajalčevih del in opreme 

Doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi: 

»Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 
17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 
 
Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode  

V Podčlenu se drugi odstavek nadomesti z: 

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 500.000,00 EUR, pri čemer 
maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 2.500.000,00 EUR.« 
 
Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca 

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi: 

"Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek izvajalca. 
Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter 
zakoni in predpisi Republike Slovenije". 

 
Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža 

Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi: 

»Zahteve iz tega podčlena veljajo tudi za uveljavljanje zahtevka izvajalca za podaljšanja roka in/ali 
dodatnega plačila v primeru nastanka potrebe po izvedbi dodatnih ali nujnih nepredvidenih del«.   

 

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim: 

"Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli 
se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal 

po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 


