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1. SPLOŠNA DOLOČILA 

 
 
1.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA  
 
Predmet javnega naročila je zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in zavarovanje vozil 
naročnika in druge pravne subjekte, povezane z naročnikom in razvidne iz Prilog 1-6 zavarovalno 
tehnične dokumentacije za obdobje petih (5) let.  
 
Podrobnejša specifikacija naročila in vse zahteve so razvidne iz Tehnične specifikacije, tč. 2 razpisne 
dokumentacije in osnutka pogodbe. 
 
Naročilo se oddaja celovito in ni razdeljeno na sklope. Ponudniki morajo oddati ponudbo za celotno 
javno naročilo. Variante ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 
 
Rok začetka izvajanja zavarovalnih storitev je 01.01.2021 ob 00.00 uri, rok zaključka je 31.12.2025 
ob 24.00 uri. 
 
 
1.2. NAROČNIK 

 
Ime in sedež naročnika: 
 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Trg Davorina Jenka 13 
42017 Cerklje na Gorenjskem 
 
Naročilo skladno z ustreznimi pooblastili in skladno z določili 33. člena ZJN-3, kot skupno javno naročilo, 

izvaja Občina Cerklje na Gorenjskem tudi za sledečega naročnika: 

 

Javni zavod Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška cesta 4, 4207 

Cerklje na Gorenjskem 

 

 

1.3. VRSTA POSTOPKA 

 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

91/15, Uradni list Evropske unije 307/15, 337/17, v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek z objavo 

na portalu EU.  

 

 

1.4. POSREDNIK ZAVAROVALNEGA POSLA 

 

Posrednik zavarovalnega posla za naročnika: 

 

SipoS posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka 
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1.5. PRAVNA PODLAGA 

 

Javno naročilo se izvaja predvsem na podlagi naslednjih navedenih veljavnih predpisov: 
                  

1. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)  
2. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)  
3. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 

besedilo)  
4. Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20)  
5. Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16) 

6. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 
20/18 – OROZ631)  

7. Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) 
8. Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)   
9. vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje. 

 
Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju izvede odprti 
postopek. 

 
Postopek se bo v celoti izvajal v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega 
naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje 
veljavna zakonodaja.  
 
 

1.6. INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

 

Zaradi varovanja podatkov vso tehnično dokumentacijo (obrazce oz. ponudbene predračune) iz tč. 2 

razpisne dokumentacije, potencialni ponudniki dobijo na  podlagi pisne zahteve, ki jo posredujejo 

naročniku. Zavarovalno tehnično dokumentacijo v elektronski obliki zainteresirani ponudniki, ki so 

vpisani pri Agenciji za zavarovalni nadzor, pridobijo pri naročniku, in sicer tako, da zahtevo za 

posredovanje zavarovalno tehnične dokumentacije pošljejo na elektronski naslov: 

obcinacerklje@siol.net   

V zahtevi morajo obvezno navesti, svoje identifikacijske podatke (firma, št. dovoljenja Agencije za 

zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje zavarovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji) in navesti 

elektronski naslov, na katerega želijo, da se jim dokumentacija posreduje. 

 

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala 

javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih 

potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso 

posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča. 

 

Naročnik opozarja vse zainteresirane ponudnike, da bo v primeru, ko bo ponudnik spremenil, 

dopolnil ali kakorkoli drugače preoblikoval, dopisal popis del ali drugo določilo v tej 

dokumentaciji, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka. 
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1.7. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB 

 

Predviden terminski načrt za: Datumi 

Prevzem zavarovalno tehnične dokumentacije do 9.10.2020 do 9.00 

Rok za postavitev vprašanj do 19.10.2020 do 9:00 

Rok za predložitev ponudb do 3.11.2020 do 09:00 

Odpiranje ponudb 3.11.2020 ob 09:00 

 
1.7.1.  Predložitev ponudb 

Ponudbe se predložijo do 3. 11. 2020 do 9.00 ure na naslov: www.eponudbe.si  

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema 

http://eponudbe.si/najkasneje do roka navedenega v prejšnjem odstavku. Ponudnik mora 

predložiti izdelan ponudbeni predračun elektronski verziji, ki ga odda na spletni naslov 

www.epondube.si, v zavihku predračun. 

 

Ponudniki lahko oddajo, spremenijo ali umaknejo ponudbo do roka za prejem ponudb. Umik ponudbe je 

mogoče izvesti na portalu https://eponudbe.si/ v profilu ponudnika, ki je oddal ponudbo v sistem, pri 

oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika, spremembo ponudbe pa se izvede znotraj  istega 

sistema tako, da se najprej umakne že predloženo ponudbo, nato pa se pred rokom za prejem ponudb 

odda novo ponudbo.  

 

Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom 

pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz priloženega 

pooblastila.  

 

1.7.2. Registracija v sistemu e.ponudbe 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistemu e.ponudbe, v skladu z navodili za 

uporabo spletne aplikacije eponudbe.si. Če je ponudnik že registriran  v informacijskem sistemu 

eponudbe.si, se v aplikacijo samo prijavi.  

 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.  

 

Javno odpiranje se izvede avtomatično, po izteku roka za predložitev ponudb in sicer na lokaciji 

www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila. 

 

 

1.7.3. Rok za dodatna pojasnila  

Vprašanja in dodatna pojasnila o javnem naročilu oziroma razpisni dokumentaciji potekajo izključno 

preko portala javnih naročil. Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna 

pojasnila v zvezi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje šest dni pred rokom za 

prejem ponudb, pod pogojem, da bo vprašanje zastavljeno na portalu javnih naročil do 19. 10. 2020 do 

9. ure.  

 

http://www.eponudbe.si/
http://eponudbe.si/najkasneje
http://www.epondube.si/
https://eponudbe.si/
http://www.eponudbe.si/
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Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način. 

 

 

1.8. KOMUNIKACIJA MED NAROČNIKOM IN PONUDNIKI 

 

Ponudba in ostala ponudbena dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v 

slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz  dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila. V slovenskem jeziku morajo biti postavljena tudi vsa vprašanja, ki jih naročniku 

posredujejo ponudniki. 

Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi s strani 

sodno zapriseženega prevajalca prevedeni dokumenti.  

Izvedba predmetnega javnega naročila poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev. 

Dodatne informacije bo naročnik v skladu z 60. členom ZJN-3 posredoval preko obvestila o dodatnih 

informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku ali na drug način preko portala 

javnih naročil.  

 

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik 

ne bo odgovarjal. 

 

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne 

spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k 

razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije 

štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 

 

 
1.9. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA 

 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za 

vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

 

1.10. DODATNE DOLOČBE 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da če v postopku  oddaje javnega naročila v odprtem postopku ne pridobi 

nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe in po pogojem, da se prvotno določen predmet javnega 

naročila in vsebina  razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita, odda javno naročilo po postopku s 

pogajanji brez predhodne objave.  

 

Naročnik lahko, če v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku ne dobi nobene ponudbe 

ali nobene ustrezne ponudbe in pod pogojem, da se prvotni pogoji bistveno ne spremenijo in pod 

pogojem, da Evropski komisiji pošlje poročilo, če slednja to zahteva, odda javno naročilo po postopku s 

pogajanji brez predhodne objave, skladno s točko a) 1. odstavka 46. člena ZJN-3.  Za neustrezno se šteje 

ponudba, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam 

in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji.  

 

Naročnik bo oddal, v prej navedenih primerih, javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne 

objave le v primeru, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.  
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Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javno naročilo novih  storitev, ki 

pomenijo ponovitev podobnih  storitev in se oddajo ponudniku, ki mu je naročnik oddal prvotno 

naročilo, pod pogojem, da so nove storitve v skladu z osnovnim predmetom javnega naročila in da je 

bilo prvotno  naročilo oddano v postopku, v katerem je naročnik objavil povabilo k sodelovanju. V 

osnovnem javnem naročilu morajo biti navedeni obseg mogočih dodatnih storitev in pogoji za njihovo 

oddajo. Ta postopek se lahko uporablja le tri leta po oddaji prvotnega javnega naročila.  

 

Naročnik med pogajanji vnaprej pisno napove zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov 

napovedal v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila ali če se pogaja le z enim kandidatom.  

 

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prejel le ponudbe, ki niso 

skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je 

naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali 

ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročnik odda po konkurenčnem 

postopku s pogajanji, skladno  s točko b) 1. odstavka 44. člena ZJN-3. naročnik bo oddal, v prej 

navedenih primerih, javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji le v primeru, če bodo 

izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.  

 

 

1.11. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA IN STROŠKI PONUDBE 

 

Naročnik izrecno opozarja ponudnike, da si pridružuje pravico postopek oddaje javnega naročila za 

izbiro izvajalca zavarovalnih storitev kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez izbire izvajalca, 

ne da bo s tem odškodninsko odgovoren do ponudnikov oziroma drugih udeležencev. 

 
Naročnik lahko, v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3, do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi 

postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek javnega naročila, bo navedeno 

odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da 

je odločitev vročena. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem.  

 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do 

sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega 

naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi 

utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali 

da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi 

katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo 

naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno 

obvestil ponudnike.  

 

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bo jo utrpel ponudnik (ali potencialni ponudnik v fazi priprave 

dokumentacije za oddajo ponudbe), ker je bil postopek oddaje javnega naročila prekinjen, razveljavljen, 

zaključen brez izbire izvajalca oziroma s ponudnikom ni bila sklenjena pogodba. Naročnik ne plača 

ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb 

ali v zvezi s kasnejšimi opravili. Prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali 

prepozno predložene ponudbe.  
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Ponudnik se strinja in v celoti ter brez zadržkov sprejema vse pogoje ter vsa merila za izbor izvajalca 

zavarovalnih storitev, ki so navedena v tej razpisni dokumentaciji. 

 

Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe, vključno s 

stroški morebitnih prevodov v slovenski jezik.   

 
 
1.12. SKLENITEV POGODBE 

 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji izbral ponudnika, s katerim 

bo sklenil pogodbo. 

 

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega 

zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz osnutka pogodbe in te 

razpisne dokumentacije. 

 

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z 

vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), 

lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od pogodbe. Naročnik si pridržuje tudi pravico 

sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu. 

 

V  primeru, da se ponudnik v zgoraj navedenem roku ne bo odzval k podpisu pogodbe, bo naročnik od 

takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse 

morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. V primeru, da izbrani 

ponudnik ne bo želel podpisati pogodbe, si naročnik pridržuje pravico, da bo izbral ponudbo 

ponudnika, ki se je uvrstila za ponudbo prvotno izbranega ponudnika. V kolikor tudi ta ponudnik 

odstopi od ponudbe, lahko naročnik pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega ponudnika in tako dalje, 

dokler naročnik ne sklene pogodbe oz. dokler vsi ponudniki ne odstopijo od ponudbe. Naročnik bo v 

takšnem primeru izbral ponudbo naslednjega ponudnika samo v primeru, v kolikor bo njegova 

ponudba dopustna ter če bo to v interesu naročnika. 

 
 
1.13. PRAVNO VARSTVO 

 

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, (Uradni list RS, št. 

43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) se lahko zahtevek za pravno varstvo v 

postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje 

naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo 

javnega naročila, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. V 

primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za 

revizijo tudi ministrstvo pristojno za finance, Računsko sodišče Republike Slovenije, organ pristojen za 

varstvo konkurence ter organ, pristojen za preprečevanje korupcije. 
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Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 delovnih dni od 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 dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.  

 

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo 

v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko 

portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi 

vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če 

je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na 

podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Če oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika 

predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je oseba 

bila seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni 

izkazala interesa za dodelitev javnega naročila. 

 

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, 

kopijo revizijskega zahtevka pa mora poslati ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo je treba vročiti 

po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 

 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za 

revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega 

naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s 

katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, 

navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz 

katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva. 

 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 

4.000,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, št. 01100-

1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-……20. Manjkajočih šest številk 

(označno s pikami) predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil. 

 

 

1.14. SKUPNA PONUDBA 

 

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od 

slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina 

gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi 

podpisan obrazec »Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov«, s 

katerim se zavežejo, da bodo v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu v roku pet (5) delovnih dni 

od pravnomočnosti odločitve o oddaji predložili podpisan sporazum oziroma pogodbo, ki bo vsebovala 

sledeče informacije: 

 

 imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila; 

 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za 

zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe; 

 obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt 

v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi; 
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 izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in 

razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; 

 izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne 

dokumentacije in 

 navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega  

naročila. 
 
Pri nobenem od ponudnikov v skupni ponudbi ne sme biti podan kateri izmed razlogov za 
izključitev. Vsi ponudniki v skupni ponudbi pa morajo izpolnjevati pogoje glede ustreznosti za 
opravljanje poklicne dejavnosti ter glede ekonomskega in finančnega položaja ponudnika iz teh 
navodil (to pomeni, da morajo izpolnjevati pogoje in izpolniti ESPD za vsakega od ponudnikov iz 
skupne ponudbe). Zahteve in pogoji za priznanje za tehnično in strokovno sposobnost ponudnika se 
lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje iz teh navodil. 
 
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava 
članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča.  
 
 
1.15.  PONUDBA S PODIZVAJALCI 

 
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.  
 
Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. 
Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik 
po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja 
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik v 
celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število 
podizvajalcev. 
 
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi: 
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, in tudi, če zanj 
obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Tudi podizvajalec mora izpolnjevati 
pogoje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti ter glede ekonomskega in finančnega 
položaja iz teh navodil. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij iz tretjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno 
vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 
podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje tretjega odstavka. Poleg navedenega pa mora 
predložiti še:  
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta 

zamenjan, 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,  
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če je ta neposredno plačilo zahteval.  
 



11 

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, kasneje pa 
želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora takšen ponudnik zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni 
pogoj oz. da je na novo vključeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje 
zahtevane pogoje. 
 
Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to 
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki 
jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v desetih dneh od 
prejema predloga.  
 
Le če podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. 
Glavni izvajalec mora v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu računu ali 
situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora 
predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev 
do ponudnika. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila 
končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da 
je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. 
 
Navedeno se smiselno uporablja tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje 
podizvajalce v podizvajalski verigi. 
 
Izbrani ponudnik, ki bo izvajal 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 po 
sklenitvi pogodbe. Naročnik bo nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveril ali ta vsebuje vse 
zahteve in ali je podizvajalec zahteval neposredno plačilo. Če je podizvajalec neposredno plačilo 
zahteval, mora biti priloženo še soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
 
V primeru izvedbe naročila s podizvajalci je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:  
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,  
- podatki o podizvajalcu/ih (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 

račun),  
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, 
- če so podizvajalci zahtevali neposredno plačilo, tudi pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega 

računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.  
 
Ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  
 
Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi zgoraj, 
naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega 
odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
 
1.16. GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI NIMAJO SEDEŽA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem 

v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora na obrazcu »Podatki o 

gospodarskem subjektu« navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z 

veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni 
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dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oziroma začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 

89. člena ZUP. 

 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz 

drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici 

ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim 

organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v 

državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. 

 

1.17. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 

 

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel 

za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve 

strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v 

naprej določila izbor določene ponudbe. 

 

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi 

lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. 

 

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili 

razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske 

komisije. 
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2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI IN DOKAZILA 

 

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev 

in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, 

določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela 

pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za 

neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

 

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju 

so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja 

izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). 

 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

 

Ponudba bo dopustna v primeru, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe predloži vse 

zahtevane ponudbene elemente, pravilno izpolnjene, žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe, 

in sicer: 

 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v 

skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli 

od razlogov za izključitev, naveden v tej dokumentaciji.  

 

Informacija o ESPD 

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s 

prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni 

dokaz, da določen ponudnik: 

a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 

b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3; 

 

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo 

ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa 

zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali 

tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na 

zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. 

 

ESPD ponudnik  uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter 

ga v elektronski verziji predloži v ponudbi ali podpisano skenirano. 

 

Dokazovanje pogojev za sodelovanje  

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih 

zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.  

 

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je 

to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, 

odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo 

dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.  

 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila po potrebi od ponudnika, kateremu se 

je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za 

ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. 

členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na 

primer: scan sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, 

ipd... 

 

 

 

ZAP. 

ŠT. 

PRAVNA 

PODLAGA 
RAZLOG ZA IZKLJUČITEV 

1. prvi odstavek 

75. člena ZJN-3 

Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, 

vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali 

ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

njem, na dan izdaje dokazila o nekaznovanosti izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki 

so opredeljena v 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), 
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- 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 (243. 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). 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni 

evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.A, ki ga ponudnik 

predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega ter 

NASLEDNJA DOKAZILA: Naročnik vse ponudnike poziva, da v 

roku 30 dni pred oddajo ponudbe pri pristojnem organu vložijo 

vloge za izdajo potrdil o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih 

in pravnih oseb, saj bo naročnik kot ustrezno dokazilo za 

dokazovanje neobstoja tega razloga za izključitev štel vsa 

dokazila, ki so bila izdana v obdobju 30 dni pred rokom za oddajo 

ponudb do roka za oddajo ponudb. Potrdil o nekaznovanosti ni 

mogoče pridobivati za nazaj. V kolikor ponudniki za (vsa) potrdila 

ne bodo zaprosili (pravočasno), bo naročnik od njih zahteval 

lastno izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem, da na 
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dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe relevantni gospodarski 

subjekti in fizične osebe niso bili kaznovani. 
 

2. drugi odstavek 

75. člena ZJN-3 

Gospodarski subjekt 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 dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 

petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni 

evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.B, ki ga ponudnik 

predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.  
 

3. a) točka 

četrtega 

odstavka 75. 

člena ZJN-3 

Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, 

izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 

evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni 

evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. D, ki ga ponudnik 

predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega. 
 

4. b) točka 

četrtega 

odstavka 75. 

člena ZJN-3 

Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom 

roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije 

ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj 

dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, 

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 

pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni 

evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.D, ki ga ponudnik 

predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega. 
 

5. a) točka 

šestega 

odstavka 75. 

člena ZJN-3 

Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti 

na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so 

določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega 

okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih 
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socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 

2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni 

evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.C, ki ga ponudnik 

predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega. 
 

6. b) točka 

šestega 

odstavka 75. 

člena ZJN-3 

Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi 

insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek 

likvidacije, 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. 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni 

evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. C, ki ga ponudnik 

predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega. 
 

7. c) točka 

šestega 

odstavka 75. 

člena ZJN-3 

Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski 

subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je 

omajana njegova integriteta. 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni 

evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.C, ki ga ponudnik 

predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega. 
 

8. f) točka 

šestega 

odstavka 75. 

člena ZJN-3 

Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi 

javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, ne glede na to, s 

katerim naročnikom je bila pogodba o izvedbi javnega naročila ali 

koncesijska pogodba sklenjena, 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. 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni 

evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. C, ki ga ponudnik 

predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega. 
 

9. 91. člen ZJN-3 Če se pri ponudniku pojavi nasprotje interesov, ki se lahko med 

drugim kaže tako, da so pri ponudniku udeleženi funkcionarji, ki pri 

naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot 
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poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, ali ki so 

neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu 

udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, 

skladno s 35. členom ZintPK, (UL RS št. 69/11-UPB). 

 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni 

evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. C, ki ga ponudnik 

predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega. 
 

 

 

2.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI, ZA KATERE NE SMEJO OBSTAJATI RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 

 

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti: 

- ponudnik; 

- vsi partnerji v skupni ponudbi; 

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega 

naročila; 

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, 

katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 

 

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec. 

 

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo 

oddati svoj ESPD obrazec.  

 

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s 

konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti 

ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen 

že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega 

angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh 

razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega 

vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev 

naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za 

izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca. 

 

2.2.  POPRAVNI MEHANIZEM 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je 

predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se 

gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in 

ne dolžnost. 

 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru 

instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo 

upošteval. 

 

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. 

 

2.3. POGOJI ZA SODELOVANJE 

 

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije. 

 

Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.  

 

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte: 

- na ponudnika; 

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ; 

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega 

naročila; 

- na dejanskega  (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski 

izvajalec posla pripada; 

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, 

katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 

 

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-

3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v 

podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) 

izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski 

(končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezne storitve, ne glede na njegovo 

pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev. 

 

 

2.3.1. Ekonomski in finančni položaj   

 

 

ZAP. 

ŠT. 

PRAVNA 

PODLAGA 
POGOJ ZA KOGA VELJA POGOJ 

1. Šesti 

odstavek 

77. člena 

ZJN-3 

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih 

pred rokom za oddajo ponudb ni imel 

blokiranih poslovnih računov, na vseh 

poslovnih računih pri vseh poslovnih 

bankah, pri katerih ima odprte poslovne 

račune. 

 

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE 

SPOSOBNOSTI: Enotni evropski 

dokument v zvezi z oddajo javnega 

naročila – ESPD, ki ga gospodarski 

Pogoj morajo izpolniti 

naslednji gospodarski 

subjekti: 

- ponudnik; 

- vsi partnerji v 

skupni ponudbi; 

- vsi podizvajalci, ne 

glede na fazo 

izvedbe javnega 

naročila, v kateri se 

vključijo v izvedbo 

javnega naročila, 
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subjekt izpolni na spletni strani 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v 

delu IV.B in ga predložiti v elektronski 

obliki ali podpisanega skeniranega. 

 
 

- vsi dejanski 

(končni) izvajalci 

posla, ne glede na 

člen v podizvajalski 

verigi, ki mu 

dejanski izvajalec 

posla pripada. 

 

DOKAZILO 

Obrazec BON-2 

Obrazec BON-2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen  

kot skrajni rok za oddajo ponudbe 

 

2.3.2. Poslovna sposobnost 

 

POGOJ 1 

Sposobnost za 

opravljanje 

poklicne 

dejavnosti 

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih 

registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt 

sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah 

Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Ponudnik mora 

biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila. 

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani 

določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno 

storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od 

njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. 

 

Ponudnik mora v skladu z 21. členom ZZavar-1, opravljati zavarovalno 

dejavnost v Republiki Sloveniji in imeti veljavno dovoljenje: 

- za vse zavarovalne vrste, ki so predmet tega naročila, kar pomeni, da je 

vpisan v poslovni register Agencije za zavarovalni nadzor (Seznam 

subjektov nadzora), in sicer v enega od naslednjih poglavij registra: 

- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno 

dejavnost v RS in imajo sedež v RS; 

- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno 

dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost neposredno; 

- seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno 

dejavnost v RS in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost preko 

podružnice. 

  

Ponudnik ne sme biti v postopku odvzema dovoljenja.          

DOKAZILO 
Izpolnjen in podpisan obrazec: 

- ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost) 
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NAVODILO / 

OPOMBA 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

Upošteva se tč. 1.9 Splošnih določil 

Partnerji v skupni 

ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj (v obsegu v katerem prevzemajo izvedbo del) 

DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik 

Podizvajalci 
MORAJO izpolnjevati pogoj ( v obsegu v katerem prevzemajo izvedbo del) 

DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik 

 

 

2.3.3. Tehnična in strokovna sposobnost 

 

POGOJ 1 

Izvedeni 

referenčni posli 

Ponudnik (vodilni ponudnik, partner, podizvajalec) mora izkazati, da je v 

zadnjih 3 letih (2017, 2018, 2019) izvedel storitev zavarovanja oziroma 

sklenil zavarovalno pogodbo z vsaj tremi posameznimi pravnimi osebami 

s sedežem v Republiki Sloveniji za primerljive zavarovalne posle, ki so 

predmet tega razpisa, pri katerih je bila enoletna vrednost zavarovalne 

premije vsaj 60% bruto premije (brez DPZP), ki jo ponudnik navaja v 

svoji ponudbi. 

 

DOKAZILO 

Izpolnjen in podpisan obrazec: 

- Seznam referenčnih poslov, 

- Referenčno potrdilo naročnika 

Partnerji v skupni 

ponudbi 

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj lahko izpolni preko kateregakoli 

člana konzorcija oziroma jo izkažejo skupaj. 

Podizvajalci Ponudnik lahko pogoj izpolni tudi preko posameznega podizvajalca.  

 

POGOJ 2 

Kadrovska in 

tehnična 

sposobnost 

Ponudnik mora izkazati: 

1. da ima v Republiki Sloveniji vsaj tri (3) lastne usposobljene škodne 

cenilce premoženjskih in avtomobilskih zavarovanj, 

2. da ima v Republiki Sloveniji vsaj 3 (tri) lastne cenilne centre, 

3. da bo v primeru škodnega dogodka opravili ogled kraja dogodka in 

cenitev škode najkasneje v dvainsedemdesetih (72) urah od prijave škode 

na kraju dogodka, na sedežu naročnika oz. na lokaciji cenitve, ki jo izbere 

naročnik sam. 
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DOKAZILO 
Izpolnjen in podpisan obrazec: 

- Izjava ponudnika o tehnični usposobljenosti 

Partnerji v skupni 

ponudbi 

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj lahko izpolni preko kateregakoli 

člana konzorcija oziroma jo izkažejo skupaj. 

Podizvajalci Ponudnik lahko pogoj izpolni tudi preko posameznega podizvajalca.  
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3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

 
 

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od 
osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in 
parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu – skladno z 
zaporedjem obrazcev.  
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta in 
le-te datirati in elektronsko podpisati ali natisniti in podpisati ter skenirati. Na ta način pripravljeni 
dokumenti morajo biti originali. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini 
povsem ujemati z vzorci naročnika. 
 
Zaželeno je: 

- da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa v spremnem dopisu navedejo skupno 
število strani v ponudbi; 

- da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; 
- da so dokumenti v ponudbi na spletni strani https://eponudbe.si/  sistem naloženi po 

vrstnem redu, skupaj z dokumentacijo, ki izkazuje pogoje in dokazila, ki jih morajo 
predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. 

 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
 

 
3.1.  DOKUMENTI, KI SESTAVLJAJO PONUDBENO DOKUMENTACIJO 
 
3.1.1. Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

 
1. Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 1) 

 
2. Predstavitev ponudnika (Razpisni obrazec št. 2) 

 
3. Ponudba (Razpisni obrazec št. 3) 

 
4. Soglasje za pridobitev podatkov (Razpisni obrazec št. 4) 

a) Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov  
b) Soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov  

 
5. Izjava oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika  (Razpisni obrazec št. 5)  
 
6. Seznam referenc v zadnjih treh letih (Razpisni obrazec št. 6) 

 

7. Potrdilo naročnika – referenčno potrdilo (Razpisni obrazec št. 7) 
 

8. Izjava ponudnika o tehnični usposobljenosti (Razpisni obrazec št. 8) 
 

9. Menična izjava  - s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (Razpisni obrazec št. 9) 
 

10. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Razpisni obrazec št.10) 
 

11. Osnutek pogodbe – Pogodba za izvajanje zavarovalnih storitev (Razpisni obrazec št. 11) 
 

https://eponudbe.si/


24 

12. Obrazec BON-2 
 

13. Enotno evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD 
 

3.1.2. Zavarovalno tehnična dokumentacija, ki jo sestavljajo dokumenti:  
Priloga 1 Opredelitev zavarovalnih predmetov in nevarnosti 

Priloga 2 Zavarovanje premoženje in odgovornosti,  

Priloga 3 Zavarovanje vozil 

Priloga 4 Rekapitulacija,  

Priloga 5 Varovalni ukrepi in  

Priloga 6 Škodni rezultat 

 

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se dokumentacija zloži tako, da je najprej 

predloženo dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato 

dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na partnerje oziroma podizvajalce. 

 

 

3.2. VELJAVNOST PONUDBE 
 
Ponudba mora veljati najmanj 150 dni od roka za predložitev ponudb.  
 

 
3.3.  ZAUPNOST PODATKOV 
 
Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb 

zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.  

 

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov 

ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za 

namene predmetnega javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo 

vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo razkriti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik 

bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ne glede na navedeno bo 

povzetek predračuna razviden na javnem odpiranju v celoti, zato ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, 

osebnih podatkov ali tajnih podatkov. 

 

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES  (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba GDPR) in 

predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ponudnik z oddajo ponudbe soglašata, da osebnih 

podatkov ne bo uporabljal v nasprotju z določili Uredbe GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov.  

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne 

dokumentacije. 
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3.4. POGODBENA VREDNOST IN CENE 
 
Ponujena cena oz. višine zavarovalne premije za posamezno vrsto zavarovanja mora vključevati vse 

stroške in popuste, ki jih ponudnik predvideva za izvedbo pogodbenih obveznosti in jih bo moral plačati 

naročnik za izvedbo javnega naročila (v primeru plačila na 4 obroke, če pa se stranka odloči za plačilo v 

enkratnem znesku pa po 8. členu osnutka pogodbe). Naročnik ne bo plačeval nobenih dodatkov 

oziroma priznaval povišanja cen na enoto, ki bi odstopala od podane cene zaradi ponudnikove 

opustitve, pozabljivosti ali iz drugih razlogov ne ovrednotenih storitev. Ponudnik mora v ponudbeni 

ceni upoštevati vse zahteve, kot izhajajo iz opisov v prilogi Zavarovalno tehnična dokumentacija. 

 

Popusti morajo biti vključeni v ponudbene cene (premije). Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih. 

Ponujene cene so fiksne za ves čas trajanja pogodbe razen pri zavarovanju strojeloma, odgovornosti in 

avtomobilov, kjer je možen vpliv škodnega dogajanja. 

 
Zavarovalne premije vsebujejo vse stroške, ki jih ima zavarovalnica pri izvedbi zavarovalnih storitev v 

okviru dejanskega stanja, kot izhaja iz opisa premoženja, ki je predmet zavarovanja na dan oddaje 

ponudbe.  

 

4. MERILO  

 

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo izpolnjeval zahteve naročnika, navedene v razpisni 

dokumentaciji ter bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo po merilu: najnižja skupna ponudbena 

bruto letna premija z zelenimi kartami z 8,5 % DPZP. 

V kolikor bi naročnik v postopku javnega naročanja prejel najmanj dve ponudbi z enakim zneskom 

skupne ponudbene bruto letne premije z zelenimi kartami z 8,5 % DPZP, bo naročnik izbral 

ponudnika, ki bo ponudil nižjo letno zavarovalno premijo z 8,5 % DPZP za zavarovanje vozil. 

 

 

5. FINANČNI ZAVAROVANJI 

 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja v 

obliki, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne 

smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot 

finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah (kavcijsko zavarovanje), ki 

pa se po vsebini ne sme razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj v razpisni dokumentaciji. 

 

5.1 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE 

 

Instrument zavarovanja: podpisana in žigosana bianko menica ter izpolnjena, podpisana in žigosana 

menična izjava (po vzorcu v prilogi).  

 

Menica z menično izjavo mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. 

Višina zavarovanja: 4.000,00 EUR 

 

Čas veljavnosti: do datuma veljavnosti ponudbe – minimalno 150 koledarskih dni od datuma 

določenega za oddajo ponudb. 
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Menico z menično izjavo za resnost ponudbe bo unovčena: 

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 

- če  ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 

 v roku, določenem s strani naročnika ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu 

z določbami navodil ponudnikom ali 

 ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobo izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali 

 če ne predloži novega finančnega zavarovanja na poziv naročnika v primeru podaljšanja 

veljavnosti ponudbe. 

 

Zahtevanje dokazila: zahteva se dokazilo v ponudbi 

 

Zavarovanje za resnost ponudbe v obliki menice (na njej ročno napisana klavzula »BREZ 

PROTESTA«, podpisana, žigosana in v izvirniku) mora do roka za oddajo ponudbe v fizični 

obliki prispeti na naslov naročnika, sicer bo naročnik ponudbo označil kot nepravočasno in jo 

bo izločil. Menico mora ponudnik posredovati v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega 

naročila, pošiljatelja in navedbo »Ne odpiraj – JN Zavarovalne storitve«.  

 

Obrazec »Menična izjava za resnost ponudbe« se podpisan in žigosan predloži v ponudbeno 

dokumentacijo (v elektronski obliki). 

 
 
5.2 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI  
 
Instrument zavarovanja: bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah (kavcijsko 

zavarovanje), ki pa se po vsebini ne sme razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj v razpisni 

dokumentaciji. 

 

Višina zavarovanja: 10 % ponudbenega zneska z DPZP 

 

Čas veljavnosti: najmanj 30 dni od poteka pogodbene veljavnosti 

 

Zahtevanje dokazila: zahteva se dokazilo v ponudbi 

 

Dokazovanje v ponudbi: podpisan in žigosan obrazec »Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti« 

 

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v 15 dneh od veljavnosti pogodbe, naročniku predložiti 

nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah (kavcijsko 

zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno 

izpolnjene. V kolikor izbrani ponudnik najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe ne bo predložil 

zahtevanega finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, se šteje da odstopa od 

sklenitve pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena, naročnik pa lahko unovči zavarovanje 

resnosti ponudbe. 
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6. PRILOGA - OBRAZCI ZA IZPOLNITEV 

 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Izpolnjenim obrazcem se priloži vse, v razpisni 

dokumentaciji zahtevane, priloge oziroma dokazila. 

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih 

obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi 

obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene 

osebe s priloženim pooblastilom. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. 

Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo. 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:  

Obrazec Naziv Opombe 
1 
 

Krovna izjava ponudnika 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

2 
 

Predstavitev ponudnika 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

3 
 

Ponudba 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

4a Soglasje pravne osebe  za pridobitev osebnih podatkov  
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

4b 
Soglasje članov organov in zastopnikov gospodarskega 
subjekta za pridobitev osebnih podatkov  

Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

5 
 

Izjava oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 
lastništvu ponudnika 

Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

6 
 

Seznam referenc v zadnjih treh letih 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

7 
 

Potrdilo naročnika – referenčno potrdilo 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan s strani 
referenčnega naročnika 

8 
 

Izjava ponudnika o tehnični usposobljenosti 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

9 
 

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev 
(zavarovanje za resnost ponudbe) 

Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 
Bianko menica 
dostavljena v originalu 

10 
 

Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti 

Podpisan in žigosan 

 
11 

 
Osnutek pogodbe 

Izpolnjen, parafiran na 
vsaki strani, na zadnji 
strani podpisan in žigosan  

12 Obrazec BON-2 Izpolnjen 

13 
Obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) 
Posebej za vse gospodarske subjekte 

Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

 
Priloga 

1 
 

Opredelitev zavarovalnih predmetov in nevarnosti 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

Priloga Zavarovanje premoženja in odgovornosti Izpolnjen, podpisan in 
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2 žigosan 
Priloga 

3 
 

Zavarovanje vozil 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

Priloga 
4 
 

Rekapitulacija 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

Priloga 
5 
 

Varovalni ukrepi 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 

Priloga 
6 
 

Škodni rezultat 
Izpolnjen, podpisan in 
žigosan 
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     Razpisni obrazec št. 1 

 

 

 

 

I. KROVNA IZJAVA PONUDNIKA 

 

Ponudnik: 

_________________________________ 

 

IZJAVA 

 

 

 

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz predložene razpisne dokumentacije in morebitne spremembe te 

dokumentacije ter izjavljamo, da so vsi podatki v ponudbi resnični in da fotokopije eventuelno 

priloženih listin ustrezajo originalu oziroma izkazujejo dejansko stanje. Za podane podatke, njihovo 

resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odškodninsko in kazensko odgovornost.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:    Žig:    Podpis: 

 

__________________      ______________________ 
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Razpisni obrazec št. 2 

 

PREDSTAVITEV PONUDNIKA  

 

Naziv  ponudnika 

 

 

 

Naslov in sedež ponudnika 

 

 

 

 

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) 

 

 

 

Kontaktna oseba 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

Telefax 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

 

Naslov spletne strani  

 

 

 

Ponudnik je MSP* 

 

 

DA                                                 NE 

 

Transakcijski  račun  

Odprt pri banki 

 

 

 

Matična številka 

 

 

 

 

Identifikacijska številka 

 

 

 

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora 

navesti svojega pooblaščenca (-ko) za 

vročitve v skladu z določbami zakona o 

splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 

24/06-UPB2 ter spremembe 

 

Naziv pooblaščenca za vročanje: 

 

 

 

 

Naslov pooblaščenca za vročanje:  
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Kontaktna oseba:  

 

 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe:  

 

 

 

Telefon:  

 

 

 

Telefaks 

 

 

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO 

SODELOVALCI 

PARTNERJI/PODIZVAJALCI 

(obkrožite ustrezno) 

 

DA                                                          NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO IN Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI! 

 

 

 

 

 

 

Datum     Žig   Odgovorna oseba: 

Podpis 

_____________________     ____________________________ 

 

 

 

 

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 

2003/361/ES 
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Razpisni obrazec št. 2a 

PREDSTAVITEV PARTNERJA  

 

 

 

Naziv  ponudnika 

 

 

 

Naslov in sedež ponudnika 

 

 

 

 

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) 

 

 

 

Kontaktna oseba 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

Telefax 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

 

Naslov spletne strani  

 

 

 

Partner je MSP* 

 

 

DA                                                 NE 

 

Transakcijski  račun  

Odprt pri banki 

 

 

 

Matična številka 

 

 

 

 

Identifikacijska številka 

 

 

 

 

 

 

 

Dela, ki jih prevzema partner  

(znesek v EUR) 

 

 

 

___________________    brez DPZP 

 

__________________         z DPZP 
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Delež in vrsta dela, ki jih prevzema partner 

glede na vrednost ponudbe (upošteva se 

vrednost brez DPZP)  

 

 

________________________ % 

 

 

 _____________________ vrsta dela 

 

Identifikacijska številka 

 

 

 

 

Podatki o prevzetem poslu (navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov): 

1. Vrsta posla: 

 

2. Vrednost posla 

(v znesku brez DPZP): 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

odstotek od ponudbene 

cene za celotno 

naročilo: 

EUR 

 

 

 

 

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO IN Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI! 

 

 

Datum     Žig   Odgovorna oseba: 

Podpis 

_____________________     ____________________________ 
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POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO  PREDLAGA SKUPINA PARTNERJEV 

 

Podpisani _______________________________________________________________ 

(ime in priimek pooblastitelja) 

Iz ______________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podjetja) 

 

 

Podpisani _______________________________________________________________ 

(ime in priimek pooblastitelja) 

Iz ______________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podjetja) 

 

 

 

Podpisani _______________________________________________________________ 

(ime in priimek pooblastitelja) 

Iz ______________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podjetja) 

 

Potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem 

dokumentom pooblaščamo za VODILNEGA PARTNERJA: 

 

_____________________________________________________________ 

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi) 

 

_____________________________________________________________ 

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi) 

 

Da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da 

v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v imenu, da 

bomo izbrani v postopku javnega naročila po odprtem postopku podpiše pogodbo, razen v primeru, 

da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v 

skupini.  
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Razpisni obrazec št. 2b 

 

PREDSTAVITEV PODIZVAJALCA  

 

Naziv  ponudnika 

 

 

 

Naslov in sedež ponudnika 

 

 

 

 

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) 

 

 

 

Kontaktna oseba 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

Telefax 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

 

Naslov spletne strani  

 

 

 

Podizvajalec  je MSP* 

 

 

DA                                                 NE 

 

Transakcijski  račun  

Odprt pri banki 

 

 

 

Matična številka 

 

 

 

 

Identifikacijska številka 

 

 

 

 

 

Dela, ki jih prevzema podizvajalec  

 

 

 

______________________ brez DPZP 

 

 

 

_______________________ z DPZP 
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Delež in vrsta dela, ki jih prevzema 

podizvajalec glede na vrednost ponudbe  

 (upošteva se vrednost brez DPZP)  

 

 

 

_____________________ % 

 

 

 

________________ vrsta dela 

 

 

 

IZJAVA PODIZVAJALCA 

 

PODIZVAJALEC  
 

__________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podizvajalca) 

 

 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 5. odstavka v povezavi z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, 

da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to zahtevamo.  

 

Pri izvedbi predmetnega javnega naročila  »nastopamo kot podizvajalec, zato v skladu z določbami 

94. člena ZJN-3 izjavljamo, (obvezno ustrezno obkrožite): 

 

 

                                            DA    zahtevamo neposredno plačilo 

                                           NE    ne zahtevamo neposredno plačila 

 

 

 

SOGLASJE PODIZVAJALCA 

 

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku in glede na zgoraj 

navedeno zahtevo za neposredna plačila (izpolniti le v primeru zahteve za neposredna plačila) 

 

 

 

PODIZVAJALEC  

 

___________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podizvajalca) 

 

 

Soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela plačuje na naš transakcijski račun, in sicer na 

podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo 

naročnik izstavil izvajalec.  
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__________________________________________ 

(ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca) 

 

 

 

 

 

Datum     Žig   Odgovorna oseba: 

Podpis 

_____________________     ____________________________ 

 

 

 

 

Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora ta obrazec izpolniti. Obrazec 

mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je 

obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 2 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s 

podizvajalci. Soglasje podizvajalca se izpolni  le v primeru, če je podana zahteva za neposredna 

plačila.  

 

 

 

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca, navedenega v Obrazcu št. 2 
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    Razpisni obrazec št. 3 

 

PONUDBA 

 
Predmet naročila: ZAVAROVALNE STORITVE 
 

I. Ponudba številka: _______________ 
 

NAZIV IN NASLOV 
PONUDNIKA: 

  

 
Ponudbo oddajamo (ustrezno označite): 
 

 samostojno 
 z naslednjimi partnerji (navedite samo naziv podjetja): ____________________________________________ 
 z naslednjimi podizvajalci (navedite samo naziv podjetja): _________________________________________ 
 z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _________________________________ 

 
II. PONUDBENA VREDNOST: 

 
Izjavljamo, da smo pri izračunu cen zavarovalnih storitev in izračunu skupne vrednosti upoštevali vse 
elemente, ki vplivajo na izračun cene. V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije znaša 
vrednost naše ponudbe kot je navedeno v nadaljevanju. 
 
 
Ponudnik naj v spodnji obrazec prepiše ponudbene vrednosti iz dokumenta z nazivom  
 

SKUPAJ NETO 
PONUDBENA 
LETNA PREMIJA  
(brez 8,5% DPZP) 

SKUPAJ BRUTO 
PONUDBENA 
LETNA PREMIJA  
(z 8,5% DPZP) 

PONUDBENA 
BRUTO PREMIJA  
ZA RAZPISANO 
OBDOBJE (60 
mesecev) in 
zelenimi kartami 

zavarovanje premoženja, 
odgovornosti, poklicna 
odgovornosti in vozil  

   

 
Kot ponudnik ponujamo ____ % popust na enkratno plačilo letne premije, ob pogoju, da je 
enkratno plačilo celotne letne premije poravnano do 30.04. tekočega leta.  
 
 
Veljavnost ponudbe je _________ dni od datuma za oddajo ponudb (najmanj 150 dni od datuma za oddajo 
ponudb). 
 
Ponudnik izpolnjen in podpisan Obrazec št. 3 – Ponudba (skenogram) priloži v elektronski sistem 
https://www.eponudbe.si v zavihek »Predračun«. 
 
 
 
Datum:    Žig:    Podpis: 
 
__________________      ______________________ 

https://www.eponudbe.si/


39 

                                                                                                     Razpisni obrazec št. 4 
 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV  
 

a. SOGLASJE PRAVNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
V zvezi z javnim naročilom »Zavarovalne storitve« ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, 
pod št. JN005810/2020-B01 Občini Cerklje na Gorenjskem kot naročniku javnega naročila dajem 
soglasje in izjavljam, da skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni 
list RS, št. 86/04 s spremembami), za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi 
naše podatke 

 v zvezi z nekaznovanostjo, 

 v zvezi z pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge 

države članice ali tretje države v zvezi z izrečeno globo zaradi prekrška v zvezi s 

plačilom za delo, 

 v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede obveznih dajatev in drugih denarnih 

nedavčnih obveznosti 

 iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila. 

1.  Ponudnik (polno ime): 

 

 

 Sedež:  
 

 Poštna številka in kraj:  
 

 Občina sedeža ponudnika:  
 

 Pristojni Finančni urad: 
 

 

 Davčna številka:  
 

 Matična številka:  
 

 

KRAJ 

 

ŽIG GOPODARSKI SUBJEKT 

 ime in priimek zakonitega zastopnika in 

podpis 

 
DATUM 

 

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci, je potrebno soglasje predložiti za 

vsakega ponudnika posebej (obrazec/soglasje se fotokopira). 
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b) SOGLASJE FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

   

V zvezi z javnim naročilom »Zavarovalne storitve« ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, 
pod št. JN005810/2020-B01 Občini Cerklje na Gorenjskem kot naročniku javnega naročila dajem 
soglasje in izjavljam, da skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni 
list RS, št. 86/04 s spremembami), za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi 
naše podatke iz uradnih evidenc državnih organov.  
 

Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima 

pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

organu ponudnika   

 

ime in priimek: 

 

EMŠO:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Ulica (naslov stalnega prebivališča):  

Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:  

Državljanstvo:  

Prejšnji priimek:  

 

Kraj in datum: Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika: 

________________________________ 

 

 

 

Opomba: 

V primeru, da ima ponudnik  več oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa ponudnika ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

organu ponudnika, se obrazec ustrezno fotokopira. 

 

V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje  predložiti za vsako osebo vsakega 

ponudnika posebej (obrazec/soglasje se fotokopira). 

 

V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje  predložiti za vsako osebo vsakega 

podizvajalca posebej (obrazec/soglasje se fotokopira). 
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                                                                                                                                          Razpisni obrazec št. 5 

 

IZJAVA OZ. PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10,  26/11 in 43/11) v šestem 

odstavku 14. člena določa, da mora organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke 

javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo  pogodbe v 

vrednosti nad 10.000 € 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. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo 

dolžna predložiti komisiji.  

Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik 

predloži lažno izjavo oziroma neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost 

pogodbe.  

Ponudnik ter vsi subjekti na katere se ponudnik sklicuje, predloži izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih 

in pravnih oseb v lastništvu ponudnika v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11). 
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IZJAVA 

PONUDNIK :________________________________________________________ 

 

V zvezi z javnim naročilom »Izbira izvajalca zavarovalnih storitev« posredujemo na osnovi šestega 

odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 

udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 
lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov): 

Ime in priimek 
ali 
Firma in sedež pravne osebe 

Naslov prebivališča 
ali 
Davčna in matična številka 

Delež lastništva 
ali 
Delež lastništva 
gospodarskega subjekta 

      

      

      

      

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom 

Firma in sedež Davčna in matična številka 
Delež lastništva 
gospodarskega subjekta 

      

      

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo 
gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane 
družbe z gospodarskim subjektom. 

Datum:      Žig:     Podpis: 

 

___________________       ___________________________ 

  

  
Opomba: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. 

V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. 
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Razpisni obrazec št. 6 

 

PONUDNIK :________________________________________________________ 

 

SEZNAM REFERENC V ZADNJIH TREH LETIH 

 
Navajamo vsaj tri (3) reference s področja storitev zavarovanja ponudnika (vodilnega ponudnika, 

partnerja, podizvajalca) za zadnja 3 leta (2017, 2018, 2019), s posameznimi pravnimi osebami s 

sedežem v Republiki Sloveniji za primerljive zavarovalne posle, ki so predmet tega razpisa, pri katerih 

je bila enoletna vrednost zavarovalne premije vsaj 60% bruto premije (brez DPZP), ki jo navajamo v 

svoji ponudbi: 

 

Zap. št. Naročnik Leto Višina premije 

 
1 

 
 

  
 

 
2 

 
 

  
 

 
3 
 

 
 

  
 

4    

 

 

Datum:      Žig:     Podpis: 

 

___________________       ________________ 
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Razpisni obrazec št. 7 
 

POTRDILO NAROČNIKA - REFERENČNO POTRDILO 
 

Naziv in naslov naročnika (potrjevalec referenčne storitve) 

 

Na prošnjo ponudnika:  

 

 (naziv ponudnika, ki se prijavlja na javno naročilo) 

za namen predložitve ponudbe na javno naročilo »ZAVAROVALNE STORITVE« 

izdajamo naslednje 

REFERENČNO POTRDILO 

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik po pogodbi št. ____________________, za naše potrebe izvedel 

storitve zavarovanja, v letni vrednosti ________________________ evrov z DPZP. 

Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. 

V kolikor bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami, je kontaktna oseba: 

g./ga.:  telefonska številka: 

elektronska pošta: 

 

Potrdilo se uporablja izključno za potrebe oddaje ponudbe v zgoraj navedenem postopku javnega 

naročila. 

 

Kraj in datum: Naročnik: 

  

Žig in podpis: 

 

Opomba: 
Upoštevala se bodo samo tista referenčna potrdila, ki bodo izpolnjena, z žigom in podpisom naročnika, za katere je 
ponudnik opravil storitve.  
Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila 
ne more potrditi ponudnik sam sebi oziroma izvajalcu v skupnem nastopu ali podizvajalec ponudnika pri prijavi 
na to javno naročilo. 
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Razpisni obrazec št. 8 

 

IZJAVA PONUDNIKA O TEHNIČNI USPOSOBLJENOSTI 

 

PONUDNIK :_____________________________________________________________________________________________ 

 

izjavljamo, 

 

a) da imamo v Republiki Sloveniji vsaj tri (3) lastne usposobljene škodne cenilce premoženjskih  

in avtomobilskih zavarovanj:  

 

 

 

 

 

 

b) da imamo Republiki Sloveniji vsaj 3 (tri) lastne cenilne centre  

 

Ulica  Poštna številka in kraj  

1.   

2.   

3.   

 

 

c) da bomo v primeru škodnega dogodka opravili ogled kraja dogodka in cenitev škode  najkasneje 

v dvainsedemdesetih (72) urah od prijave škode na kraju dogodka, na sedežu naročnika oz. na 

lokaciji cenitve, ki jo izbere naročnik sam. 

 

 

 

Datum:      Žig:     Podpis: 

 

___________________       ________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ime in priimek 

1.  

2.  

3.  
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Razpisni obrazec št. 9 

MENIČNA IZJAVA 
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

 
Za zavarovanje resnosti ponudbe, v postopku javnega razpisa »Zavarovalne storitve«, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu EU in na Portalu javnih naročil dne ____________, številka objave ______________, 
izročamo naročniku _______________ (v nadaljevanju upravičenec), 1 (eno) menico v višini 4.000,00 EUR, 
za zavarovanje resnosti ponudbe. 
 
Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika: 

________________________________________________________________________________________ 

(Ime in priimek)                              (Funkcija zastopnika)                                   (Podpis) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ime in priimek)                              (Funkcija zastopnika)                                   (Podpis) 
 
Upravičenca pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v 
primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu predmetne pogodbe ali v primeru, da mu 
najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe ne bomo izročili bančne garancije za zavarovanje dobre 
izvedbe pogodbenih obveznosti: 
- izpolni bianko menico v višini 4.000,00 EUR, 
- izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, 
- po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina, 
- menico unovči. 
V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih 
upnikov.  
Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt 
račun. 
S to menično izjavo pooblaščamo _______________________________ (navedba banke), da v breme našega 
transakcijskega računa št. SI56 _____________________ unovči predloženo menico najkasneje do ____________ 
(do datuma veljavnosti ponudbe - minimalno 150 koledarskih dni od datuma določenega za oddajo 
ponudb). 
 
Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega 
računa unovči predloženo menico. 
 
S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih 
računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih. 
 
Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali. 
 

Kraj in datum: ____________ Izdajatelj menice: _______________ 

                           (žig in podpis) 

Opomba: Ponudnik ob oddaji ponudbe priloži to menično izjavo v sklopu elektronsko oddane 
ponudbe, hkrati pa naročniku do ure za prejem ponudb dostavi (po pošti ali osebno v kuverti z 
navodilom NE ODPIRAJ – JN Zavarovalne storitve) bianko menico (na menici mora biti ročno 
napisana klavzula »BREZ PROTESTA«, mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika.) 
V kolikor naročnik menice ne bo prejel pravočasno, bo ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. 
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Razpisni obrazec št. 10 
 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
 
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ 
Za: ________________ (za potrebe javnega naročila » Izbira izvajalca zavarovalnih storitev«) 
 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije) 
 
GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega 
naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko 
in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       
(vpiše se predmet javnega naročila) 
 
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali 
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj 
predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.) 
 
DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku 
javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek 
do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki 
predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z 
izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani 
listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu 
naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred 
njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
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Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 
pod št. 758. 
 
             garant   
       

 
(žig in podpis) 

 
 
 
 
Opomba: Ponudnik ob oddaji ponudbe ta obrazec podpiše in žigosa, s čimer potrjuje, da se z vzorcem 
strinja. 
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Razpisni obrazec št. 11 

 
OSNUTEK POGODBE 

POGODBA ZA IZVAJANE ZAVAROVALNIH STORITEV 
 

 
ki jo skleneta 
 
 
NAROČNIK:        Občina Cerklje na Gorenjskem,  

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,  

ki jo zastopa: župan Franc Čebulj   

matična številka: 5874670 

ID za DDV: SI14251086 

transakcijski račun št. 01212-0100006686 pri Banki Slovenije 

zavezanec za DDV: da  

 
 
in 
 

(v nadaljevanju: naročnik, zavarovanec) 
 
 

IZVAJALEC:    ________________________ 
______________________________ 

 Zastopnik: __________________  
 

 Davčna številka:  ______________ 
 Matična številka: _______________ 
  
 (v nadaljevanju: izvajalec, zavarovalnica, zavarovalec) 

  
 
UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  
- da je Občina Cerklje na Gorenjskem v skladu z določili 33. in 66. člena Zakona o javnem naročanju 

in na podlagi pridobljenih pooblastil izvedla odprti postopek oddaje skupnega javnega naročila, 
katerega predmet so storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov ter oseb v 
svojem imenu in  imenu in za račun javnega zavoda Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na 
Gorenjskem. Naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave _________, dne ________in 
na spletni strani Uradnega lista EU, št. objave ____________; 

- naročnik sklepa krovno pogodbo ( v nadaljevanju pogodba) v svojem imenu in za svoj račun ter v 
imenu in za račun javnega zavoda Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem; 

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje zavarovalnih storitev na osnovi 
odločitve o oddaji javnega naročila z dne _____________,  

- je sestavni del te pogodbe ponudba izvajalca št. _________ z dne ________________ (v nadaljevanju: 
ponudba izvajalca), 

- je pri pojasnjevanju te pogodbe sestavni del tudi razpisna dokumentacija predmetnega javnega 
naročila št. _____________, 

- da bo izvajalec (oz. zavarovalnica) najkasneje v roku 15 dni od datuma začetka veljavnosti te 
pogodbe z vsakim posameznim naročnikom sklenila neposredne zavarovalne pogodbe oziroma 
zavarovalne police (v nadaljevanju police), 
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- da bo zavarovalnica začela opravljati storitve, ki so predmet te pogodbe, s pričetkom v tej pogodbi 
določenega zavarovalnega obdobja, tudi če police s posameznimi naročniki še ne bodo sklenjene. Za 
ta namen bo zavarovalnica naročniku izdala Potrdilo o začasnem kritju. 

- so sestavni del pogodbe podpisane zavarovalne police. 
 
 
POGODBENA VELJAVNOST IN MOŽNOST PREKINITVE 
 

2. člen 
Zavarovanje po tej pogodbi traja pet let (60 mesecev). Prične se 1. 1. 2021 ob 0.00 uri in zaključi 31. 
12. 2025 ob 24.00 uri. 
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe iz naslednjih razlogov: 

 iz razlogov po 96. členu ZJN-3; 
 po splošnih pravilih civilnega prava (103. do 111. člen Obligacijskega zakonika); 
 zaradi ponavljajočih napak pri dostavi oziroma zaradi zamud pri izvajanju storitev, zaradi 

neupravičenih podražitev ali pa zaradi ostalih pisno dokumentiranih reklamacij, neodzivnosti 
izvajalca oziroma nespoštovanja določil pogodbe, pri čemer lahko naročnik odpove pogodbo 
brez dodatnih utemeljevanj in dokazovanj s pisno odpovedjo, ki stopi v veljavo na dan prejema 
odpovedi pri izvajalcu.  

 
Naročnik lahko brez razloga odpove pogodbo, in sicer s pisno odpovedjo in odpovednim rokom 120 dni. 
Odpovedni rok začne teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi. 
 
Izvajalec lahko odpove pogodbo, in sicer s pisno odpovedjo in z odpovednim rokom 120 dni. Odpovedni 
rok začne teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi. 
 
 
PREDMET POGODBE 
 

3. člen 
 
Predmet te pogodbe je zavarovanje, in sicer je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za: 

- zavarovanje premoženja, odgovornosti, poklicne odgovornosti; 
- zavarovanje vozil. 

 
Način izvajanja storitev po tej pogodbi je določen v Zavarovalno tehnični dokumentaciji. 
 
Za zavarovalne storitve po tej pogodbi veljajo: 

1. zavarovalno-tehnični pogoji naročnika, določeni z naročnikovo dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila,  

2. splošni pogoji zavarovalnice za posamezno vrsto pogodbenega zavarovanja, če niso v nasprotju 
z zavarovalno tehničnimi pogoji navedenimi v dokumentaciji naročilnika, 

3. določila Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001s sprem.). 

Standardni zavarovalni pogoji zavarovalnice se morajo prilagoditi razpisnim pogojem naročnika z 

vsemi razširitvami (klavzule in dodatki) in z izključitvami kot so razvidni iz razpisa in prilog. V primeru 

neskladja, veljajo zavarovalno-tehnični pogoji naročnika, razen v primerih, ko so pogoji zavarovalnice 

ugodnejši za naročnika. 

 

Razpisna dokumentacija in Zavarovalno tehnična dokumentacija sta sestavni del te pogodbe.  
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ZAVAROVALNA PREMIJA IN OBRAČUN LETNE ZAVAROVALNE PREMIJE 
 

 
4. člen 

 
Na osnovi te pogodbe se zavarovanec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo, 
zavarovalnica pa se zavezuje, da bo v primeru zavarovalnega primera izplačala zavarovalnino 
zavarovancu ali nekomu tretjemu, ki je upravičenec po zavarovalni polici ali odškodnino tretji osebi. 
 

5. člen 
 
Izvajalec bo storitve zagotavljal po vrednostih, ki so navedene v ponudbi z dne ________, pri čemer letna 
premija zavarovanj z 8,5 % DPZP znaša za: 
 
 

SKUPAJ NETO 
LETNA PREMIJA  
(brez 8,5% DPZP) 

SKUPAJ BRUTO 
LETNA PREMIJA  
(z 8,5% DPZP) 

OCENJENA BRUTO 
PREMIJA  ZA 
RAZPISANO 
OBDOBJE (60 
mesecev) in 
zelenimi kartami 

zavarovanje premoženja, 
odgovornosti, poklicne 
odgovornosti in vozil  

   

 
 
Naročnik tekom celotnega obdobja trajanja pogodbe ne more predvideti vseh morebitnih sprememb iz 
naslova morebitnega povečanja ali zmanjšanja premoženja, ki je predmet zavarovanja oz. vrste vseh 
objektov, opreme, vozil ipd., ki bodo v obdobju veljavnosti te pogodbe terjali zavarovanje, se v tem 
primeru pogodbeni znesek spremeni, upoštevaje nove okoliščine. Pri vrednostni spremembi se 
upoštevajo cene na enoto, kot izhajajo iz dane ponudbe. Navedena sprememba pogodbenega zneska se 
šteje kot sprememba skladno s tretjo točko prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). 
 
Letna zavarovalna premija za prvo zavarovalno leto je dejansko obračunana letna premija, ki je 
pripravljena na podlagi dejanskih podatkov naročnika za izbrano zavarovanje, ki jih je naročnik navedel 
v razpisni in zavarovalno-tehnični dokumentaciji. 
 
Premijska stopnja (kot osnova za določitev zavarovalne premije) iz ponudbe izvajalca je fiksna ves čas 
trajanja te pogodbe in se ne spreminja ob spremembi lokacij ali nahajališč. V celotnem zavarovalnem 
obdobju je na zavarovalno premijo dopusten vpliv škodnega dogajanja na premijo le pri zavarovanju 
strojeloma, odgovornosti in vozil po določilih iz Priloge 1 zavarovalno tehnične dokumentacije. 
 
Letna zavarovalna premija za naslednje zavarovalno leto je, v skladu s tretjim odstavkom tega člena, 
enaka dejanski obračunani letni premiji, to je premiji, ki je pripravljena na podlagi dejanskih podatkov 
naročnika za izbrano zavarovanje, ki jih ta izvajalcu posreduje po zaključnem računu za preteklo leto. 
 
Pogodbena vrednost za celotno petletno obdobje je za v času sklepanja te pogodbe objektivno 
neugotovljiva, saj je vsakoletna premija odvisna od številnih dejavnikov. Za potrebe sklepanje te 
pogodbe stranki okvirno vrednost pogodbe ocenjujeta na _________ EUR z vključenim DPZP. 
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6. člen 
 

Na osnovi zavarovalno tehnične dokumentacije po posameznih zavarovalnih vrstah, določene z 
razpisno dokumentacijo naročnika in ponudbo izvajalca, znaša prva letna zavarovalna premija: 
 
 Zavarovalna vrsta Skupna letna 

premija premija 
brez 8,5 % DPZP in 
zelenimi kartami v 
EUR 

1 Zavarovanje požara in nekaterih drugih nevarnosti 
 

 

3 Zavarovanje strojeloma 
 

 

5 Zavarovanje elektronike 
 

 

6 Zavarovanje vloma in ropa 
 

 

7 Zavarovanje stekla 
 

 

8 Zavarovanje splošne odgovornosti z razširitvami 
 

 

9 Zavarovanje poklicne odgovornosti  
 

 

10 Zavarovanje vozil  
 

 

11 
 

SKUPAJ  

 
Zavarovalne premije vsebujejo vse stroške, ki jih ima zavarovalnica pri izvedbi zavarovalnih storitev v 
okviru dejanskega stanja, kot izhaja iz opisa premoženja, ki je predmet zavarovanja na dan oddaje 
ponudbe.  
 
V primeru sprememb dejanskega stanja premoženja, ki je predmet zavarovanja v času veljavnosti 
pogodbe, se pri vrednotenju sprememb upoštevajo cenovna izhodišča iz ponudbe.  
 
DPZP se obračuna skladno z zakonodajo ob izdaji računa. 
 
 
SPREMEMBE MED ZAVAROVALNIM LETOM IN VKLJUČITEV V ZAVAROVANJE  
 

7. člen 
 
Letna (akontacijska) zavarovalna premija je, pod predpostavko nespremenjenega dejanskega stanja 
glede premoženja, ki je predmet zavarovanja, prvo zavarovalno leto enaka vrednosti zavarovalne 
premije iz 6. člena te pogodbe. Zavarovalna (akontacijska) premija za vsako naslednje zavarovalno leto 
je določena na podlagi letne premije iz 6. člena ter spremenjenih podatkov zavarovanca za preteklo leto, 
s stanjem na dan 31.12. 
 
Obračun letne premije pripravi zavarovalnica na podlagi dejanskih podatkov (vrednost opreme, število 
zaposlenih, število vozil) zavarovanca, ki mu jih ta posreduje za preteklo leto s stanjem na dan 31. 12. 
Zavarovalnica izstavi obračun za razliko med že fakturirano letno premijo in obračunom letne premije 
po potrjenem letnem obračunu s strani zavarovanca. 



53 

 
Zavarovalnica se zaveže pod enakimi pogoji, vključiti v zavarovanje med zavarovalnim letom prijavljene 
predmete zavarovanja in izključiti iz zavarovanja med zavarovalnim letom odjavljene predmete 
zavarovanja, pri čemer se glede obračuna upoštevajo določbe 5. člena in 6. člena te pogodbe. V tem 
primeru se zavarovalna premija obračuna po načinu »pro rata temporis« od dneva spremembe do 
konca zavarovalnega leta. Zavarovalnica izstavi račun/dobropis po potrjenem obračunu s strani 
zavarovanca, vse skladno z določbami 5. člena in 6. člena te pogodbe. 
 
Izvajalec zavarovanja sprejema v zavarovanje vse objekte, opremo in zaloge naročnika za izbrana 
zavarovanja, tudi v primeru, če bi izpadle iz evidenc, navedenih v razpisni dokumentaciji, za kar pa je 
upravičen do pripadajoče premije v skladu z določili te pogodbe.   
 
Predmeti zavarovanja, ki se nabavijo, zgradijo ali drugače pridobijo med trajanjem zavarovanja, so 
zavarovani takoj, ko je nevarnost tveganja prešla na zavarovanca. Izvajalec zavarovanja sprejema v 
zavarovanje vse nove investicije zavarovanih stvari na isti lokaciji in na novih lokacijah naročnika, 
katerih skupna vrednost ne presega 10 % vrednosti skupne zavarovalne vsote predmetov zavarovanja, 
tudi, če naročnik tega ne sporoči izvajalcu zavarovanja. 
 
 
PLAČILO ZAVAROVALNE PREMIJE 

8. člen 
 

Zavarovanec ima pravico plačati letno zavarovalno premijo v enkratnem znesku, z vsakoletnim 
popustom v višini dveh odstotkov (2 %), z rokom plačila 30.4.  
 
V primeru obročnega plačila v štirih (4) obrokih (valuta plačila – 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.) zavarovanec 
ni upravičen do popusta.  
 
Zavarovanec obvesti zavarovalnico do 15.2. tekočega leta o izbranem načinu plačila. 
 
Naročnik bo zavarovalne premije plačeval s plačilnim rokom 30 dni po prejetju pravilno izstavljenega 
računa.  
 
Zavarovanec bo zavarovalne premije plačal na transakcijski račun zavarovalnice, ki je uradno 
evidentirana pri AJPES in bo vsakokrat naveden na računu. 
 

9. člen 
 

Izvajalec izda račun za naročnika.  
 
Sestavni del računa je obračun, ki ga potrdi zavarovalni posrednik. 
 
Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih sredstev za proračunske uporabnike (Uradni list RS 
št. 77/2016), bo izvajalec izdani račun naročniku poslal izključno v elektronski obliki (e-račun). 
 
Naročnik je dolžan v 15 dneh račun potrditi oziroma zavrniti. Izvajalec mora v roku 8 dni po prejemu 
ugovora podati naročniku izčrpno poročilo obračuna. Če naročnik računa ne zavrne v roku 15 dni od 
prejema, ga je dolžan plačati v roku, navedenem v 8. členu te pogodbe, šteto od dneva uradnega 
prejema računa, ki ga potrdi skrbnik pogodbe. 
 
OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE IN ZAVAROVANCA 
 

10. člen 
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Zavarovalnica se zaveže: 
- prevzete zavarovalne storitve izvajati v skladu z načelom dobrega strokovnjaka, vestno in pravilno, 

v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi, pozitivno zakonodajo in v korist 
zavarovanca; 

- sodelovati z naročnikom in pri izvrševanju obveznosti upoštevati njegove ekonomske in tehnične 
pogoje, pri tem pa ravnati gospodarno in v korist naročnika; 

- naročnika in zavarovalnega posrednika sproti obveščati o vseh izplačanih odškodninah iz naslova 
zavarovanj naročnika; 

- sproti obveščati naročnika in zavarovalnega posrednika o novih situacijah, ki bi lahko vplivale na 
izvajanje obveznosti iz te pogodbe; 

- storiti vse, da bodo pravočasno in pravilno izpolnjena vsa pogodbena določila; 
- izdelovati obračune zavarovalnih premij ločeno za Občino Cerklje na Gorenjskem in za javni zavod 

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem; 
- izvesti cenitev škode na lokaciji naročnika, kjer se stvari nahajajo oz. v primeru škode nas vozilih, na 

lokaciji, kjer se vozilo nahaja; 
- podatke, ki jih pridobi na podlagi pogodbe varovati po predpisih o varstvu osebnih podatkov in 

poslovni skrivnosti; 
- v roku petnajst (15) dni po podpisu te pogodbe izstaviti zavarovancu osnovne zavarovalne police za 

vsako zavarovalno vrsto,  
- izdati račune po stroškovnih mestih, kot je razvidno iz zavarovalno tehnične dokumentacije. 
 
Zavarovanec se zavezuje, da bo: 
- svoje pogodbene obveznosti izpolnjeval pravilno in vestno v skladu z veljavno zakonodajo, 

veljavnimi  tehničnimi predpisi, standardi in normativi; 
- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom zavarovalnice; 
- pravočasno izpolnjeval finančne obveznosti po tej pogodbi; 
- zavarovalnici, za namen obračunavanja zavarovalnih premij, vsako leto sporočil podatke oziroma 

osnove za pripravo obračunskih zavarovalnih polic za naslednje leto; 
- zavarovalnici javljal vsakokratne podatke oziroma javljal škodne primere. 
 
 
IZPLAČILO ŠKOD IN ZAVAROVANJ 
 

11. člen 
 
Zavarovanec bo zavarovalnico obveščal o nastanku zavarovalnega primera takoj oziroma najkasneje v 
roku štirinajst (14) dni od dneva, ko zanj izve. Zavarovanec je dolžan omogočiti cenilcu zavarovalnice 
ogled poškodovanih objektov, vozil ali naprave zaradi ocenitve. 
 
Zavarovalnica je dolžna naročniku oziroma zavarovalnemu zastopniku podati vsa navodila in obrazce 
za prijavljanja škode in ravnanje v primeru škodnega dogodka.  
 
Zavarovalnica se obvezuje zavarovancu izplačati škodo iz zavarovanja v roku štirinajst (14) dni od 
dneva, ko je zavarovanec zavarovalnici dostavil popolno dokumentacijo za likvidacijo zavarovanega 
primera. Zavarovalnica bo ogled škode, kadar bo potrebno, opravila praviloma v roku štiriindvajset 
(24) ur oziroma najkasneje v roku dvainsedemdeset (72) ur po prejemu pisne prijave škode s strani 
zavarovanca. V primeru, ko gre za sanacijo škode, ki je neposredno povezana z nesrečami, mora 
zavarovalnica ogled opraviti brez nepotrebnega odlašanja. 
 
Zavarovalnica je dolžna povrniti vsako škodo, ki jo je povzročil kdo, za katerega ravnanje zavarovanec 
kakorkoli odgovarja, ne glede na to, ali je bila škoda povzročena iz malomarnosti ali namenoma (3.ods., 
953. člena OZ). 
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V kolikor zavarovalnica ne opravi ogleda v rokih iz tretjega odstavka tega člena, to ne zadrži sanacije 
škode, likvidacije in plačila zavarovalnine/odškodnine s strani zavarovalnice. Zavarovalnica mora v 
takem primeru povrniti morebitne stroške za zavarovanje dokazov o nastanku škodnega dogodka in 
dokazov posledic le-tega (npr. s strani sodno zapriseženega cenilca ali fotografa). 
 
V primeru večjih škod zavarovalnica izplača zavarovancu akontacijo v višini najmanj 50 % od prvotno 
ocenjene škode, v roku štirinajst (14) dni od dneva prejema pisne informativne prijave zavarovanca o 
zavarovalnem primeru, zoper katerega zavarovalnica ni ugovarjala. V nasprotnem primeru ima 
zavarovanec poleg zamudnih obresti pravico do povračila stroškov za sanacijo škode. Za večje škode se 
štejejo škode, ocenjene nad 25.000,00 EUR.  
 
Vsi postopki in korespondence v zvezi z reševanjem zavarovalnega primera morajo potekati v 
slovenskem jeziku. 
 

12. člen 
 
Zavarovalnica se zaveže vsako četrtletje za pretekle tri mesece seznanjati Sipos, posredovanje 
zavarovanj d.o.o. o škodnem dogajanju (do 15. 4., 15. 7., 15. 10., in 15. 1. v zavarovalnem letu). Podatki o 
škodnem dogajanju morajo vsebovati naslednje podatke: lokacijo nastanka škod, naziv zavarovanca, 
številko zavarovalne police, oznako škode zavarovalnice, oznako škode zavarovalca, datum nastanka 
škode, datum prijave škode, vzrok nastanka škode, znesek izplačane zavarovalnine/odškodnine ter 
datum izplačane zavarovalnine/odškodnine ali datum obvestila odklonitve ter znesek škodne rezerve. 
 
VIŠJA SILA 
 

13. člen 
 
Pogodbeni stranki nista odgovorni za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to 
posledica višje sile. 
 
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih 
sodna praksa priznava za višjo silo. Če so storitve delno ali v celoti motene oziroma preprečene, je 
izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o 
prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.  
 
 
FINANČNO ZAVAROVANJE 
 

14. člen 
 

Zavarovalnica se zavezuje, da bo najkasneje v roku petnajstih (15) dni od sklenitve pogodbe, naročniku 
predložila bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini desetih (10 %) odstotkov 
od skupnega ponudbenega zneska z 8,5 % DPZP. Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti izbrana zavarovalnica predloži naročniku za celotno zavarovalno obdobje. Veljavnost 
bančne garancije mora biti vsaj trideset (30) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih 
obveznosti. 

Če se bodo med veljavnostjo pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta, storitve, obseg, kvaliteta 
in količina, lahko naročnik od zavarovalnice zahteva, da temu ustrezno spremeni tudi bančno garancijo 
oziroma podaljša njeno veljavnost. Sprememba skupnega ponudbenega zneska se ugotovi v trenutku, 
ko obračun vseh premij preseže dvajset (20 %) odstotkov vrednosti seštevka skupnih premij iz 6. člena 
te pogodbe. 
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Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da 
obveznosti ne bodo pravočasno ali pravilno izvajane oziroma jih bo zavarovalnica prenehala izvajati. 

Če zavarovalnica v danem roku naročniku ne izroči bančne garancije, lahko naročnik enostransko 
odstopi od te pogodbe, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe. 

 

15. člen 
 
Če naročnik ugotovi, da zavarovalnica predmetnih storitev ne izvaja strokovno in kakovostno v skladu z 
določbami te pogodbe oziroma na katerikoli način krši pogodbo, ima naročnik pravico enostransko 
odpovedati to pogodbo z odpovednim rokom do sklenitve nove pogodbe z na novo izbranim izvajalcem, 
v skladu s predpisi na področju javnega naročanja. Naročnik mora predhodno omenjene kršitve 
priporočeno pisno sporočiti na naslov zavarovalnice, v roku tridesetih (30) dni od ugotovitve 
posamezne kršitve. 
 
Zavarovalnica mora naročniku oziroma zavarovancu povrniti vso škodo, ki bi nastala: 
- zaradi kršitve te pogodbe, 
- zaradi odpovedi te pogodbe iz razloga, ki je na strani zavarovalnice. 
 
V primeru, ko zavarovalnica več kot trikrat v enem koledarskem letu krši določila iz 11. člena te 
pogodbe, se to šteje kot absolutna kršitev pogodbe in lahko naročnik enostransko odpove to pogodbo, 
unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabi druge, s to pogodbo ali 
predpisi določene sankcije.  
 
Naročnik mora predhodno omenjene kršitve priporočeno pisno sporočiti na naslov zavarovalnice, v 
roku tridesetih (30) dni od ugotovitve posamezne kršitve. 
 
Če naročnik odpove to pogodbo zaradi kršitev zavarovalnice, navedenih v tem členu, zavarovalnica 
nasproti zavarovancu ni upravičena uveljavljati kakršnihkoli zahtevkov, ne glede na njihovo pravno 
naravo, razen plačila zapadlih zavarovalnih premij. 
 
 
OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA DO PODIZVAJALCEV  
 

16. člen 
/upoštevati, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo/ 

 
V primeru, da podizvajalec v skladu  in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, 
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in 
obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.  
 
Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. 
členom ZJN-3: 

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje 
podizvajalcu, 

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna 
podizvajalčevo terjatev do izvajalca, 

- svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 
 
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci, ki zahtevajo neposredno 
plačilo: 
 
 



57 

 
Naziv in naslov podizvajalca, 
matična številka, davčna 
številka, TRR, zakoniti 
zastopnik 

Vrsta del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec 

Vrednost del podizvajalca ali % 
glede na skupni pogodbeni 
znesek 

   
   
   
   

   
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot 
je dogovorjeno za plačilo izvajalcu. Naročnik o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-
naslov:______________________________.  
 

ALI 
/upoštevati, če izvajalec ne nastopa s podizvajalci/ 

 
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima vključenih podizvajalcev za izvedbo 
predmeta te pogodbe.  
 
Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki  jih namerava vključiti 
v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru 
vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in 
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.  
 
Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu je možna le ob priglasitvi novega podizvajalca, v kasnejših 
fazah je neposredno plačilo možno samo na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika.. 
 

ALI 
                                    /upoštevati, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/ 
 
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci, ki ne zahtevajo neposrednega 
plačila: 
 

Naziv in naslov podizvajalca, 
matična številka, davčna 
številka, TRR, zakoniti 
zastopnik 

Vrsta del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec 

Vrednost del podizvajalca ali % 
glede na skupni pogodbeni 
znesek 

   
   
   
   

   
Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v 
izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru 
vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in 
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.  
 
Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu je možna le ob priglasitvi novega podizvajalca, v kasnejših 
fazah je neposredno plačilo možno samo na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika. 
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17. člen 
 
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede 
na število podizvajalcev. 
 
Obveznosti, ki veljajo za podizvajalce, veljajo tudi za nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.  
 
Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, se izvajalec s podpisom te 
pogodbe obvezuje, da naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje 
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki 
so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, 
naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega 
odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
SESTAVNI DELI POGODBE 
 

18. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so pri pojasnjevanju te pogodbe sestavni deli tudi: 
-   razpisna dokumentacija št. _______________ z vsemi prilogami, 
-   zavarovalno tehnična dokumentacija, 
-   ponudba izvajalca št. ____________ z dne ______________, z vsemi prilogami in ponudbenimi predračuni, 
-   zavarovalne police ter 
splošni pogoji zavarovalnice za posamezno vrsto pogodbenega zavarovanja, če niso v nasprotju z 
razpisnimi zavarovalno tehničnimi pogoji. 
 
 
RAZVEZNI POGOJ 
 

19. člen 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo 
kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega 
naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri 
izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v 
zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava 
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s 
pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 
 
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 
še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve 
s kršitvijo. 
 
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti 
nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne 
novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s 
kršitvijo. 
 
 
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

20. člen 
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V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba 
ali pri izvajanju kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega 
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
 
Naročnik in izvajalec bosta v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede 
njegovega domnevnega nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega 
odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

21. člen 
Skrbnica pogodbe s strani naročnika je _______, tel. št.: __, e-pošta: ___, za izvajanje pogodbe pa skrbi ____, 
tel. št.: ___________ e-pošta: ____________. 
 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ____________, tel. št.: _________________, e-pošta: ____________________, za 
izvajanje pa skrbi ________________, tel. št.: _____________, e-pošta: _________________. 
 
Zavarovalni posrednik je Sipos posredovanje zavarovanj d.o.o., Sv. Duh 264, 4220 Škofja Loka, tel. št.: 04 
51 39 049, e pošta: sipos@sipos.si. 
 
Predstavniki so pooblaščeni, da pogodbeni stranki zastopajo v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
izvajanje te pogodbe. Morebitne spremembe pooblaščenih predstavnikov si morata pogodbeni stranki 
sporočiti pisno v roku petih (5) dni po nastanku spremembe. 
 
VARSTVO PODATKOV 
 

22. člen 
Zavarovalnica se obveže, da bo z osebnimi podatki ravnala skladno z določili vsakokrat veljavnih 
predpisov s področja varstva osebnih podatkov. 
 
Zavarovalnica mora imeti vzpostavljen postopek in ukrepe za varovanje in obdelovanje osebnih 
podatkov, kot jih predpisuje vsakokrat veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov. 
 
 
OSTALE DOLOČBE 
 

23. člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti 
sporazumno. 
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev 
spora pri stvarno pristojnem sodišču v Kranju. 
 

24. člen 
 

mailto:___
mailto:simona.krc@komunala-kranj.si
mailto:sipos@sipos.si
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Izvajalec je dolžan naročniku pisno sporočiti vsako spremembo imena podjetja in spremembo sedeža, 
uvedbo prisilne poravnave, stečajnega postopka in postopka likvidacije najkasneje v osmih (8) dneh po 
nastali spremembi, sicer je za opustitev obvestila odškodninsko odgovoren naročniku. 
 
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih 
strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb. 
 

25. člen  
 
Vse morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnega aneksa k pogodbi. 
 

26. člen 
 
Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. 
Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči 
stranki pogodbe z neveljavnim določilom. 
 

27. člen 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo 
spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu 
razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev. Izvajalec se strinja, da lahko 
naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil te pogodbe in določil javnega 
naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca. 
 

28. člen 
 
Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da 
zavarovalnica predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 14. 
členom te pogodbe. 
 

29. člen 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in 
izvajalec dva (2) izvoda. 
 
 
Številka pogodbe:                  Številka pogodbe: 
Datum: ________________                                                            Datum: ________________ 
 
 
       
Izvajalec:                  Naročnik: 
_______________                                                          Občina Cerklje na Gorenjskem 
             Franc Čebulj 
             Župan 
 
 
 
 
Navodilo: Ponudnik izpolni osnutek pogodbe, parafira vsako stran osnutka pogodbe in se na zadnji strani 
podpiše ter žigosa pogodbo. S tem potrjuje, da se z vzorcem pogodbe strinja. 
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Obrazec BON-2 
Obrazec BON-2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo 

ponudbe. 

 
 

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte 
 

 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev 
oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli 
vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski 
subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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                                                       ZAVAROVALNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

Priloga 1 

Opredelitev zavarovalnih predmetov in nevarnosti 

 

Priloga 2 

Zavarovanje premoženja in odgovornosti 

 

Priloga 3 

 Zavarovanje vozil 

 

Priloga 4 

PONUDBENI PREDRAČUN – REKAPITULACIJA 

 

Priloga 5 

Varovalni ukrepi 

 

Priloga 6 

Škodni rezultat 

 

 

 


