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1.1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

 

 

Naročnik: ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 

  Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno 

  matična številka:  5164117000 

 davčna številka:  83921419 

 transakcijski račun:  SI560110 0603 0345 309–UJP 

 

na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) vabi 

ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradnje 

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V 

KOBARIDU. 

 

Naročnik je za svetovanje v zvezi z izvajanjem in načrtovanjem predmetnega postopka javnega naročila najel 

družbo ALTUS consulting d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, kot izvajalca pomožne nabavne 

dejavnosti.  

 

Splošni podatki o naročilu: 

 

vrsta postopka odprti postopek 

področje splošno področje 

predmet naročila gradnja 

naslov naročila 
Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici 

Soča v Kobaridu 

sklopi naročilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se odda za celotno naročilo 

ocenjena vrednost 610.000,00 EUR brez DDV 

sofinanciranje 

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644 s polnim naslovom »LIFE ZA 

OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle 

vrste Protochondrostoma genei«, sofinancira Evropska unija v okviru finančnega 

mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: 

Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«. 

variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale 

način oddaje naročila naročilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe 

rok veljavnosti ponudbe 4 mesece od datuma za prejem ponudb 

objava Portal javnih naročil (skladno z 22. členom in 52. členom ZJN-3) 
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1.2 PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

 

 

1.2.1 Način prevzema dokumentacije 
 

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do 

dokumentacije: 

- na Portalu javnih naročil (1. del, 2. del, 3. del in 4. del v PDF obliki, 4. del tudi v dokumentu Word, Obrazec 

št. 12 – Specifikacija predračuna v dokumentu Excel); poleg dokumentacije so objavljeni tudi nekateri načrti 

- na spletni strani naročnika: https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/, kjer je poleg dokumentacije objavljen 

tudi celoten PZI projekt. 

 

1.2.2 Dodatna pojasnila 

 

Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo: 

 

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na za to 

določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.  

 

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki ga je določil naročnik z objavo 

obvestila o naročilu.  

 

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do šest dni pred rokom 

za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.  

 

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so 

za ponudnike obvezujoča.  

 

Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika: 

 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih naročil. V 

primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, 

če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.  

 

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.  

 

1.2.3 Način in rok za oddajo ponudbe 
 

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v 

skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske 

oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi 

z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z 

Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na 

istem naslovu. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s 

klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas 

oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika 

oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZG31). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, 

razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.  

 

https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/
https://ejn.gov.si/eJN
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Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 

najkasneje do 24. aprila 2020, do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem 

sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se 

predloži na način, ki je določen v nadaljevanju te točke. 

 

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

tudi ni več mogoče oddati zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe. 

 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je 

objavljena v Obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil. 

 

POMEMBNO: 

 

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (menico z menično izjavo – točka 2.3.1. te dokumentacije) mora 

ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni obliki) po pošti (priporočeno) ali oddati osebno na naslovu 

naročnika, v zaprti ovojnici, in ga mora naročnik prejeti do poteka roka za prejem ponudb, to je do 24. 

aprila 2020, do 12:00 ure, po pošti (priporočeno) na naslov: 

 

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 

Spodnje Gameljne 61a 

1211 LJUBLJANA – ŠMARTNO. 

 

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »NE ODPIRAJ – Ponudba – GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z 

VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU«. 

 

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 

 

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel 

zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika 

izključil. 

 

1.2.4 Umik / sprememba ponudba 
 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.  

 

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 

naročnik v sistemu e-JN ne bo videl.  

 

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja 

oddana ponudba, ki pa mora vsebovati vse zahtevane dokumente v tej dokumentaciji. 

 

1.2.5 Odpiranje ponudb 
 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. aprila 2020 in se bo 

začelo ob 12:15 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 

ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop 

do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava 

se avtomatično zaključi po poteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem 

sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

Naročnik »Zapisnika o odpiranju ponudb« ne bo pošiljal ponudnikom, ki so oddali ponudbe in se objava le-tega 

v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, šteje za vročen ponudniku.  

https://ejn.gov.si/eJN2%20najkasneje%20do%2024.%20aprila
https://ejn.gov.si/eJN2%20najkasneje%20do%2024.%20aprila
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1.2.6 Merilo za oddajo javnega naročila 

 

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila cena.  

 

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in katere 

skupna končna ponudbena vrednost brez DDV je najnižja.  

 

1.2.7 Dopustnost ponudbe 

 

Dopustna ponudba: 

 

Ponudba se bo štela za dopustno, če 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 tej 

dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne 

oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.  

 

Ponudnik mora ponudbi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je določena v tej dokumentaciji.  

 

Ponudba: 

 

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN, razen zahtevanega zavarovanja 

za resnost ponudbe, ki se predloži na način, določen v točki 1.2.3. te dokumentacije. 

 

Ponudnik pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upošteva tudi navodila, ki so navedena na posameznem 

obrazcu. 

 

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so določeni v 4. delu te dokumentacije, ki jo prevzame preko 

Portala javnih naročil. Pred oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo 

skenira, zaželena je PDF oblika. Ponudnik naj pred oddajo ponudbe preveri ali so oddani dokumenti ustrezno 

skenirani, zapisani in berljivi. V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« je mišljen tudi kot prijava in kot 

elektronsko oddana ponudba. Besedne zveze, kot so npr. »predložitev«, pa so, v kolikor ni izrecno določeno 

drugače, mišljene kot oddaja ponudbe v informacijski sistem e-JN. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno 

dokumentacijo, ki se v informacijskem sistemi e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, naloži v obliki enega 

»stisnjenega dokumenta« v *.zip obliki. Ob tem mora ponudnik upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-

JN omejena na 200 MB. 

 

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, skladno z navodilom na posameznem obrazcu. Ponudnik posamezne obrazce 

datira, žigosa in podpiše. V primeru, da ponudnik katerega od obrazcev v katerem je na koncu navedena izjava 

ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi, ne bi podpisal, se to ne šteje za pomanjkljivost, saj se ponudnik z 

oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas 

veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi, vendar si naročnik pridržuje 

pravico ponudnika pozvati, da predloži podpisane obrazce. Ne glede na navedeno, pa so v primeru ponudbe s 

podizvajalci obvezni podpisani obrazci s strani podizvajalca, v primeru skupne ponudbe pa od partnerja v skupni 

ponudbi.  

 

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni 

ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, 

podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščene osebe 

tega partnerja.  

 

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in 

je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani 

zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščene 

osebe. 
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Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, 

ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva 

dokumentacija, ki je objavljena na Portalu javnih naročil, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali 

spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v 

obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.  

 

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti 

ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko 

v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.  

 

Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo 

morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil. 

 

Preverjanje prejetih ponudb: 

 

Pri preverjanju prejetih ponudb se upošteva samo elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN, 

razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki mora biti oddano na način določen v točki 1.2.3. te 

dokumentacije. V primeru, da bi ponudnik oddal ponudbo ali posamezne dele ponudbe v tiskani obliki naročnik 

tiskane oblike ponudbe ne bo upošteval (razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe). 

 

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji v skladu s šestim 

odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo 

ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti 

okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.  

 

Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe: 

 

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če 

posamezni dokumenti manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti določenega dejstva, 

zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali 

pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju načela enake obravnave in načela 

transparentnosti.  

 

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije iz 

ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, 

določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če bo naročnik zahteval dopolnitev, 

popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe, bo ponudniku poslal poziv preko informacijskega sistema e-JN. 

Ponudnik bo o zahtevku naročnika obveščen na elektronski naslov, ki ga je vpisal v informacijski sistem e-JN, s 

strani informacijskega sisteme e-JN (generično elektronsko sporočilo). Za pravilen vpis elektronskega naslova 

in veljavnost elektronskega naslova, ki ga ponudnik vnese v informacijski sistem e-JN, je odgovoren izključno 

ponudnik sam. Naročnik v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti, postopek oddaje javnega naročila pa ne 

trpi zaradi dejanj, ki bi bila posledica nepravilnega vpisa ali vpisa neveljavnega elektronskega naslova ponudnika 

ali v primeru, da ponudnik ne bi odprl elektronskega sporočila prejetega s strani informacijskega sistema e-JN. 

Naročnik si pridržuje pravico, da za korespondenco uporablja tudi elektronski naslov ponudnika naveden v 

Obrazcu št. 1 – Ponudba. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, ob čemer velja prejemna 

teorija, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali 

dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.  

 

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi: 

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednoti ponudbe brez DDV, razen 

kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo je dopustno popraviti in ponudbe v okviru 

meril, 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 



 
 

stran 10 od 96 
 

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na 

preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega naročanja, 

razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko 

predlagana nova ponudba.  

 

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik 

ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naročnik 

ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno. V primeru, da 

ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložiti soglasja za popravo računske napake le-tega ne predloži v roku, ki 

ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.  

 

Naročnik ne bo dopustil dopolnitve ali spremembe ponudbe v primeru, da v ponudbi izkazana referenčna dela 

(Obrazec št. 7 – Seznam referenčnih del in/ali Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo) ne bodo ustrezala pogoju v 

zvezi z referencami iz te dokumentacije. Na zahtevo naročnika je mogoča samo podaja pojasnil ali predložitev 

dodatnih dokazil v zvezi z že v ponudbi izkazanimi referenčnimi deli.  

 

Neobičajno nizka cena: 

 

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba neobičajno nizka 

glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je 

neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno v ponudbi. Naročnik bo preveril ali je ponudba 

neobičajno nizka v primerih, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.   

 

Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in 

utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na 

razvrstitev ponudb. 

 

Predložitev ali navedba neresničnih izjav: 

 

V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil 

neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog 

za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 

Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru, če glavni 

izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.  

 

1.2.8 Odločitev v postopku javnega naročila 
 

Ustavitev postopka: 

 

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar 

koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na 

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

Naročnik že predloženih ponudb v informacijskem sistem e-JN ne bo mogel videti. Morebitno že predložena 

zavarovanja za resnost ponudbe pa bo naročnik v navedenem primeru neodprta vrnil ponudnikom. 

 

Zavrnitev vseh prejetih ponudb: 

 

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo 

naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil 

vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z 

dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.  
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Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila: 

 

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti 

odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.  

 

Naročnik bo odločitev v postopku javnega naročila obvestil na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu 

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

 

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.  

 

Sklenitev pogodbe: 

 

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v postopku oddaja javnega naročila bo naročnik 

z izbranim ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v 

roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa 

pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje dano za resnost ponudbe in podal predlog za 

uvedbo prekrška Državni revizijski komisiji, skladno z določbami ZJN-3.  

 

Odstop od izvedbe naročila: 

 

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega 

naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje 

več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko 

bila vsebina pogodbe 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 

nemogoče. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil 

pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvestil 

vse ponudnike.  

 

Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba: 

 

V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene 

ustrezne ponudbe, bo oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s točko a) prvega 

odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za predmetno 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, da bo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.  

 

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso skladne s to 

dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke ali ponudbe 

ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi presegala naročnikova zagotovljena 

sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s pogajanji, skladno s točko b) prvega odstavka 44. 

člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji 

le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka. 

  

1.2.9 Vpogled 
 

Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v ponudbo 

izbranega ponudnika skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v treh delovnih dneh od 

objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v treh delovnih 

dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa 

zahtevane informacije naročnik ponudniku lahko zaračuna materialne stroške.  
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1.2.10 Pravno varstvo 

 

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni 

list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; 

oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega 

naročila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 

pooblaščencem; ter potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve 

dokazujejo.  

 

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, 

povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s 25. členom ZPVPJN, vloži  najpozneje v desetih 

delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru 

spremembe ali dopolnitve navedb v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko 

zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali 

razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe 

ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, 

informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo 

zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, vendar ne po roku, ki je določen za prejem ponudb.  

 

Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži v sistem eRevizija lahko pa pisno neposredno pri 

naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za 

revizijo plačati takso v višini 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k 

oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 

0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 

16110-7111290-(šestmestna številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil)20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

stran 13 od 96 
 

1.3 OSTALA DOLOČILA 
 

1.3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije 
 

Predpisi: 

 

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov: 

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) 

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 

90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN) 

- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) 

- Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.) 

- Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib) (Uradni list RS, št. 61/06) 

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami) 

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) 

- ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja 

- ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 

 

Uporaba dokumentacije: 

 

Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. Vsebina 

dokumentacije je zaščitena. Dokumentacija je pripravljena in namenjena samo predmetnemu javnemu naročilu. 

Vsebine dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati, razen v delih, kjer je v 

dokumentaciji tako navedeno. V primeru kršitve se zoper storilca lahko uveljavlja odškodninska odgovornost. 

 

1.3.2 Jezik postopka in ponudb 
 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. 

 

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.  

 

1.3.3 Javnost in zaupnost postopka 
 

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot 

to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora 

zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo 

tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 

 

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost in 

se v informacijskem sistemu e-JN ne razkrijejo. 

 

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, 

če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja 

dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.  

 

Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne 

ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo 

določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa 

oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne 

ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven 

kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako 

dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot 

poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali 

»POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen 
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podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih 

podatkov. Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod 

varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo ponudnik 

ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske 

družbe.  

 

Ob tem naročnik seznanja ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik 

skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni predložen v ponudbi, pa ga 

ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.  

 

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena 

ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te 

specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki 

so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«. 

 

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega 

odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. 

Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na 

zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani 

pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki 

v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.  

 

1.3.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila 
 

Vrednost ponudbe: 

 

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost 

ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti. 

 

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroški 

dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, plačilo podizvajalcem, vsa dela, ki so razpisana, stroške 

vse potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo, morebitne škode, stroške 

odvoza in deponiranja gradbenih in ostalih odpadkov na urejeno deponijo z ustreznimi dovoljeni, ostale stroške 

povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. PID, potrdila, meritve, če so potrebne, nadzor, poročila in vso 

ostalo dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva naročnika), obdobje izvajanja naročila, davek na dodano 

vrednost in vse ostale elemente, ki so razvidni iz tehničnih specifikacij in popisa del, ki vplivajo na izračun 

ponudbene vrednosti. Pri izračunu vrednosti ponudbe morajo ponudniki upoštevati tudi vse zahteve naročnika 

iz te dokumentacije.  

 

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja pripravljalna in ostala dela: 

- priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih in določila navodila za 

označevanje gradbišč, kjer se investicija sofinancira s strani EU, 

- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu, 

- dnevno čiščenje gradbišča, 

- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, če bo to potrebno, 

- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno, 

- izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno, 

- izdelavo elaborata zapore, pridobivanje dovoljenj za zaporo, njena postavitev, vzdrževanje in odstranitev, 

če bodo zapore potrebne, 

- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja, 

- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu, 

- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci, 

- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami, 

- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila. 



 
 

stran 15 od 96 
 

 

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v specifikaciji predračuna 

upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer. 

 

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«. 

 

Vir sredstev: 

 

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v finančnem načrtu Zavoda za Ribištvo Slovenije. 

 

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644 s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: 

Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«, sofinancira Evropska unija v okviru 

finančnega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi za 

ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«. 

 

Plačila: 

 

Naročnik bo izbranemu ponudniku plačal izvedena dela v roku do 30 dni od uradno prejetih računov s priloženimi 

in s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij in končnega računa s priloženo končno obračunsko 

situacijo. Račune s priloženimi situacijami bo izbrani ponudnik izstavljal mesečno, praviloma do 10. dne v 

tekočem mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu. 

 

Na vsakem izstavljenem računu mora biti izjava: Projekt je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, za projekt 

LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644. V kolikor na računu ne bo navedene izjave, bo naročnik račun zavrnil. 

 

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Račun).  

 

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval neposredno 

plačilo, bodo neposredna plačila podizvajalcu obvezna, skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena 

obveznost bo zavezovala tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. V primeru, da bo podizvajalec zahteval 

neposredno plačilo bo moral glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 

oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec bo moral predložiti 

soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni 

izvajalec pa bo moral svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 

potrdil.  

 

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-

3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega izvajalca, najpozneje v 60 dneh od plačila 

končnega računa oziroma situacije, zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 

podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje (ali storitve oziroma dobavljeno blago), neposredno povezano s 

predmetom javnega naročila. V primeru, da glavni izvajalec naročniku ne bo posredoval svoje pisne izjave in 

pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, bo naročnik Državni revizijski 

komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3. 

 

1.3.5 Dodatna naročila 
 

Pogodba o izvedbi javnega naročila brez novega postopka javnega naročanja se bo lahko spremenila v primeru 

dodatne gradnje, ki jo izvaja prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno 

naročilo, in če zamenjava izvajalca: 

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z 

obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter  

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, 

če bo sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila mogoča glede na določbe ZJN-3 v 95. členu. 
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Dodatne gradnje so mogoče v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena, kar določa četrti 

odstavek 95. člen ZJN-3. V navedenem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov 

vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta 

omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.  
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2.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 
 

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni 

v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s 

podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v nadaljevanju točke 2.1. tako navedeno, izpolnjevati 

tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoje za priznanje 

sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z 

81. členom ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo ESPD 

obrazca in zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo 

izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne 

posreduje zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil. 

 

2.1.1 Razlogi za izključitev 
 

Pogoj 1: 

 

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 je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega 

vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje 

ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in 

dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu KZ-1): 

- terorizem (108. člen KZ-1) 

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1) 

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

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

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

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

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

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

- goljufija (211. člen KZ-1), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

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

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 
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- 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). 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 2: 

 

Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 

ugotovil, da ponudnik 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 

zanaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik 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 pet let od dne oddaje ponudbe ali prijave.  

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 3: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo 

ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 4: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za 

oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku 

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 črtno, za 

kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pri 

navedenem pogoju bo naročnik upošteval Sklep Ustavnega sodišča, kar pomeni, da je ponudnikom dopuščen 

popravni mehanizem in se ga v primeru popravnega mehanizma zaradi navedenega pogoja ne izključi. 
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V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 5: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi 

insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega 

prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje 

upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s 

predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 6: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je 

ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 7: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o 

izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne 

pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega 

naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi 

vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

2.1.2 Pogoji za sodelovanje 
 

Pogoj 8: 

 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali 

poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.  

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe 

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.  

 

Pogoj 9:  

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki v letu v letu 2018 ni imel letnega prometa – 

čistih prihodkov od prodaje – najmanj v višini 800.000,00 EUR.  

 

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj. 
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Pogoj 10: 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od 

datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, blokiran račun iz razloga neporavnanih obveznosti iz 

naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube 

delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih 

sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.  

 

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s 

podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. 

 

Pogoj 11: 

 

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v 

zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne 

sme biti nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – 

popr.) – to je 50.000,00 EUR. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police 

skladno s pogodbenimi določili. Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati 

z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v času izvajanja gradnje. 

 

Pogoj 12: 

 

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega naročila in mora razpolagati s 

potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo za izvajanje del, ki so predmet javnega naročila ter imeti zadostne 

proste kapacitete za izvedbo razpisanih del tako, da bo naročilo lahko izvedel v roku, ki ga zahteva naročnik, to 

je najpozneje v roku šestih mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo. 

 

Pogoj 13: 

 

Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo naročila. Glede na specifičnost gradnje mora ponudnik 

razpolagati z delavci, ki so usposobljeni za dela na objektih, ki so predmet javnega naročila. Delavci, ki bodo 

vključeni pri predmetni investiciji, morajo biti seznanjeni z varnostnimi pogoji in omejitvami. 

 

Oseba, ki jo ponudnik določi za vodjo gradnje mora:  

- imeti izobrazbo gradbene smeri ali smeri za komunalnega inženirja in inženirja vodarstva, 

- biti vpisana v imenik aktivnih vodij del pri IZS, skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 

71/17 – popr.) ali v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v 

nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vm ali Vz ali PI, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim 

poklicnim nazivom, ki ga vodi IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirki dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 61/17) za poklicni naziv PI, 

- biti pri ponudniku (ali partnerju v primeru skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s 

podizvajalci) v rednem delovnem razmerju ali mora imeti sklenjeno pogodbo s ponudnikom. 

 

Oseba imenovana za vodjo gradnje mora imeti vsaj dve referenci iz zadnjih petih let, šteto od roka za prejem 

ponudb, in sicer: 

- se mora ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 12712 – 

Stavbe za rejo živali – stavbe ribogojnic, ali ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24202 – Drugi kmetijski gradbeni 

objekti – ribogojnice, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24110 – bazenska kopališča na prostem, ali, ki po 

klasifikaciji CC-SI sodi pod 22223 – vodni stolpi, vodohrani, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22231 - 

črpališča, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 150.000,00 EUR brez DDV,  

- se mora ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vključevala gradbena, 

obrtniška in instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV, 
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pri kateri je imenovana oseba izvedla dela, katera v smislu določb Gradbenega zakona pomenijo funkcijo vodje 

del ali vodje gradnje oziroma v smislu določb ZGO-1 pomenila funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo 

odgovornega vodje gradbišča. 

 

Pogoj 14: 

 

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference iz zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb. 

Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za prejem ponudb, izvesti vsaj dve referenčni deli, in sicer 

se mora: 

- se mora ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 12712 – 

Stavbe za rejo živali – stavbe ribogojnic, ali ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24202 – Drugi kmetijski gradbeni 

objekti – ribogojnice, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24110 – bazenska kopališča na prostem, ali, ki po 

klasifikaciji CC-SI sodi pod 22223 – vodni stolpi, vodohrani, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22231 - 

črpališča, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 150.000,00 EUR brez DDV, 

- se mora ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vključevalo gradbena, 

obrtniška in instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV, 

ponudnik pa je imel za referenčno vsako od referenčnih del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem 

referenčnega dela. 

 

Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna dela, ki bodo v celoti ustrezala Pogoju 14. 

 
Pojasnilo:  

Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela – s katerim je imel ponudnik 

sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo. Naročnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo / obnovo 

za lastne potrebe ponudnika, kar pomeni, da ponudnik ne more sam sebi dati reference. 

Opomba: 

Referenco partnerja v skupni ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo referenca v celoti ustrezala 

pogoju v zvezi z referencami, ki ga je naročnik določil pod Pogojem 14.  

 

Naročnik referenc v ponudbi nominiranih podizvajalcev ne bo upošteval. 

 

Zahtevana dokazila za Pogoje pod točko 2.1.: 

 

- ESPD obrazec, ki je izpolnjen (preko aplikacije, ki je dostopna na Portalu javnih naročil), datiran, žigosan in 

podpisan v tiskani obliki ali xml obliki, za ponudnika, vsakega podizvajalca, vsakega od partnerjev v skupni 

ponudbi (soponudnika) in vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih 

predpisov 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (dokazilo se predloži samo na podlagi 

poziva naročnika) 

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika) 

- kopija zavarovalne police (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika) 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Seznam referenčnih del 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo (skladno s Pogojem 14) 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika / soponudnika in/ali podizvajalca ter drugega gospodarskega 

subjekta, ki sodeluje v ponudbi, zahteva predložitev izjav, dokumentov ali drugih dokazil, ki bi dokazovala 

izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije. V kolikor naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo 

prejel zahtevanih in ustreznih dokazil, bo ponudbo takega ponudnika izključil. Dodatna dokazila, ki jih lahko 

zahteva naročnik so katerakoli dokazila, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te 

dokumentacije, predvsem pa dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev navedenih v točki 2.1. te 

dokumentacije.  
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Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti in zahtev naročnika bo 

naročnik izključil. 
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2.2 SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S 

PODIZVAJALCEM 
 

Vsak ponudnik v tem postopku javnega naročila lahko predloži samo eno ponudbo. V primeru, da bi ponudnik 

predložil več kot eno ponudbo bo naročnik vse prejete ponudbe takega ponudnika izključil. 

 

2.2.1 Samostojna ponudba 
 

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in 

brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in strokovno sam sposoben 

izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.  

 

2.2.2 Skupna ponudba 
 

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe 

ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev, kjer je v 

točki 2.1. te dokumentacije tako navedeno, ugotavlja za vsakega od ponudnikov v skupini posebej, medtem ko 

se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.   

 

V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov, 

bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt 

o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi naročila 

bo moral vsebovati: 

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, 

davčna številka, številka transakcijskega računa), 

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, 

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in 

vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi, 

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini posebej, 

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 

- reševanje sporov med partnerji v skupini, 

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini 

- rok trajanja pravnega akta. 

 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni 

ponudbi. 

 

Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni naslednji obrazci: 

- Obrazec št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika 

- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov 

- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika 

- Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (se predloži na podlagi poziva naročnika) 

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predloži na podlagi poziva naročnika) 

- Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta. 

 

2.2.3 Ponudba s podizvajalcem 
 

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem. Za podizvajalca 

se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago ali izvaja storitev 

oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.  

 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci mora v ponudbi: 
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- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti, 

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.  

 

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri 

podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec naročnika 

obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje gradnje po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh 

po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati 

tudi podatke, ki se nanašajo na sposobnost in so navedeni v točki 2.1. te dokumentacije.  

 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja 

osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so  navedeni v točki 2.1. te dokumentacije. Naročnik lahko zavrne 

predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na 

nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik postavil 

v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca bo 

obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v 

dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo.  

 

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da 

podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnik kot glavnega izvajalca. Če bo podizvajalec 

zahteval neposredno plačilo mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 

glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo 

terjatev do ponudnika (izvajalca gradnje), 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.  

 

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca (izbranega 

ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 

pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno 

povezano s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci 

ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94. členom ZJN-3 bo naročnik Državni revizijski 

komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.  

 

Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi obvezni 

naslednji obrazci: 

- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca 

- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov 

- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika 

- Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (se predloži na podlagi poziva naročnika) 

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predloži na podlagi poziva naročnika) 

- Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta. 
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2.3 FINANČNA ZAVAROVANJA 
 

2.3.1 Zavarovanje za resnost ponudbe 
 

Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za 

izpolnitev in unovčenje, v višini =15.000,00 EUR brez DDV, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in 

veljavno do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb. 

 

Menico z menično izjavo dano za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: 

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne, 

- zavrne sklenitev pogodbe, 

- po sklenitvi pogodbe ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,  

- v ponudbi poda neresnične izjave. 

 

Neunovčene menice za zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje predmetnega javnega 

naročila neizbranim ponudnikom vrne. 

 

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te dokumentacije. 

 

Zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži na način, kot je določen v točki 1.2.3. te dokumentacije. 

 

2.3.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
 

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno, 

brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke 

ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do 

vključno osem (8) mesecev od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. 

 

V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani 

ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno 

s pogodbenimi določili.  

 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika 

ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi 

odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe in v primeru, da ponudnik 

krši določila pogodbe. Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, 

če izbrani ponudnik ne bi izročil naročniku zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi 

zahtevanega zavarovanja. Izjava ponudnika o predložitvi zahtevanega zavarovanja je pravno zavezujoča, saj se 

ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, 

veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi. 

 

V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izročil naročniku zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog o prekršku, skladno z določili zakona, ki ureja 

področje javnega naročanja. 

 

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku: 

 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv 

 

Naziv banke: 
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Kraj in datum:  

 

Upravičenec:   ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno 

 

Garancija številka:  

 

V skladu z Gradbeno pogodbo številka __________ - Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega 

objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu, z dne _____________, sklenjeno med ZAVODOM ZA RIBIŠTVO 

SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, in izvajalcem 

_________________________________________________________________________________________ 

v vrednosti =___________________ EUR z DDV,  

(z besedo: ___________________________),  

je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo, ki se nanaša na izgradnjo servisnega objekta in vališča v Ribogojnici 

Soča v Kobaridu, v roku določenem s citirano pogodbo in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, 

kvaliteti in rokih opredeljenih v citirani pogodbi.  

 

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 

dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali _________ 

EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, 

opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.  

 

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne 

zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik trpi škodo ali v primeru, 

da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ali v primeru, da izvajalec 

krši določila pogodbe. Garancija je unovčljiva tudi v primeru, da izvajalec naročniku ne izroči garancije za 

odpravo napak v garancijskem roku, skladno s pogodbo. 

 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in  

3. original Garancije št. ____________/_____________. 

 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

 

Ta garancija velja najkasneje do vključno osem (8) mesecev od dneva podpisa pogodbe s strani obeh 

pogodbenih strank, to je do vključno ______________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in 

naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 

 

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v 

primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma 

izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

 

Ta garancija ni prenosljiva. 

 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te 

garancije po pravu Republike Slovenije. 

 

  Banka 

         (žig in podpis) 
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2.3.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (z vzorcem) 

 

Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika (to je prevzem brez pripomb in zadržkov), bo 

moral izvajalec izročiti naročniku prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za 

odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, za odpravo napak v garancijskem 

roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončni izročitvi in prevzemu 

objekta in izvedenih del s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.  

 

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku predložil zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v 

garancijskem roku, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi zahtevanega 

zavarovanja, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč 

dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.  

 

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku: 

 

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv 

 

Naziv banke: 

 

Kraj in datum: 

Upravičenec:   ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno 

 

Garancija številka:  

 

V skladu z Gradbeno pogodbo številka __________ – Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega 

objekta v Ribogojnici v Kobaridu, z dne _____________, sklenjeno med ZAVODOM ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, 

Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, in izvajalcem 

______________________________________________________________________________________ 

za izvedbo javnega naročila »Ureditev pešpoti med sprejemnim centrom v Matavunu in vasjo Betanja mimo 

razgledišča Vedeta«, v vrednosti _______________ EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljenem dokončnem 

prevzemu izvršenih del in objektov, to je po prevzemu brez pripomb in zadržkov, v garancijskem roku odpraviti 

vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. 

 

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega 

zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek ____________ EUR, če izvajalec v 

garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova 

garancijske obveznosti. 

 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in 

3. original Garancije št. ________/__________. 

 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

 

Ta garancija velja še do vključno 5 let po izročitvi in dokončnem prevzemu del po citirani pogodbi s strani 

naročnika, to je do vključno _________________.  

 

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija 

vrnjena. 
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Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok iz 

razloga, ker izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, to je odpraviti vseh napak v garancijskem roku, 

se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje te garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te 

garancije po pravu Republike Slovenije. 

 

         Banka 

              (žig in podpis) 
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2.4 OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ 
 

2.4.1 Omejitev poslovanja 
 

Kot to določa 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 

prečiščeno besedilo) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezan postopek javnega 

naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradnje, v 

katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: 

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali 

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 

pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

 

Zgoraj navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali 

njegovim družinskim članom kot fizično osebo.  

 

Skladno s 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju 

funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik 

poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar 

opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektov, v katerem je bivši 

funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, 

upravljanju oziroma kapitalu.  

 

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije, so nične.  

 

2.4.2 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta 
 

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 

- uradno prečiščeno besedilo) mora izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom naročniku predložiti 

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. Navedeno izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije 

za preprečevanje korupcije dolžan posredovati le-tej. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov 

prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih 

dejstvih ima to za posledico ničnost pogodbe. 

 

Naročnik mora navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od vsakega 

podizvajalca navedenega v ponudbi.  

 

Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da bo v 

primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev poslovanja, še 

vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. izločitev uslužbenca iz 

konkretnega postopka javnega naročanja).  

 

Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in 

pravnih oseb v lastništvu subjekta. 

 

V primeru skupne ponudbe je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih 

in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupini ponudbi. 

 

V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi 

fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev 

navedenega v ponudbi.  
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Namesto Obrazca št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta se lahko priloži lastna 

izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta, ki pa mora vsebovati vse podatke, kot so 

zahtevani v Obrazcu št. 6. 
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3.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
 

3.1.1 Splošno 
 

Predmet javnega naročila je gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča 

v Kobaridu. 

 

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, elektro instalacije 

in opremo, strojne instalacije in opremo, tehnologijo, zunanjo ureditev, izvedbo vseh razpisanih del, vse 

transporte, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo 

javnega naročila GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI 

SOČA V KOBARIDU, tehnično skladno s projektno dokumentacijo in zahtevami naročnika. 

 

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644, s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE 

PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«, sofinancira Evropska unija 

v okviru finančnega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi 

za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«. 

 

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno naročilo. Variantne 

ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 

 

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene na enoto in dejansko vgrajene 

količine«. 

 

Za ponudnika, ki odda ponudbo se šteje, da mu je poznano območje na katerem bo potekala investicija in je 

seznanjen z območjem in stanjem na terenu. 

 

Naročnik bo na podlagi merila, določenega v tej dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te 

dokumentacije, izbral ponudbo enega – najugodnejšega ponudnika. Ponudnik mora biti organizacijsko, tehnično 

in strokovno usposobljen za izvedbo del, ki je predmet javnega naročila.  

 

Izbrani ponudnik bo začel z deli takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v 

roku pet dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo. Izvajalec bo moral zaključiti z deli najpozneje v roku šestih (6) 

mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo. Pogoj za prevzem objekta in izvedenih del s strani naročnika je 

prevzem brez pripomb in zadržkov, pogoj za dokončen prevzem pa je pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

Izbrani ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje 

gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti odgovoren in bo moral ves 

čas izvedbe investicije skrbeti za varnost vseh delavcev in mimoidočih ter za varnost in stabilnost objektov na 

katerem bodo potekala dela, ob upoštevanju območja na katerem bodo potekala dela.  

 

Izbrani izvajalec bo moral označiti gradbišče skladno s predpisi, ki urejajo področje gradenj in navodili v zvezi z 

označevanjem gradbišč in dokumentacije, ki veljajo za investicije, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropske unije. 

 

Izvajalec bo moral pri izvedbi naročila uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, 

in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala. Prav tako 

bo moral izvajalec upoštevati vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, predpise, ki urejajo področje 

gradenj in upoštevati, da je dela potrebno izvesti na način, da se okolje ohranja in vsa dela prilagoditi območju 

na katerem bo potekala investicija. 

 

Izvajalec bo moral kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabiti, reciklirati, 

obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z odpadki ter o tem dati naročniku 

dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.  
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Po zaključku investicije bo moral izvajalec z gradbišča in območja, kjer bodo potekala dela odstraniti ves odpadni 

material, embalažo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odpadne 

embalaže in tudi ves čas gradnje upoštevati, da na gradbišču ne sme biti odpadkov, da bo gradbišče dnevno 

čiščeno in urejeno. 

 

DOPOLNILO K POPISOM DEL  

 
Vsa pogodbena dela bo izvajalec del opravil kvalitetno po projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, 

normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih in zahtevami naročnika. 

 

Izvajalec se zaveže, da bo: 

- opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi 

in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. Pregledati mora projektno dokumentacijo, na 

ugotovljene pomanjkljivosti mora opozoriti naročnika, projektanta in nadzornika ter zahtevati odpravo. 

Mesečno izdelal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacija o opremi in 

materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava dejanskega in načrtovanega napredka, 

razen v primeru, da naročnik ne odloči drugače; 

- pripravil gradbišče za izvedbo investicije (odstranitev ovir, postavitev gradbiščnih objektov, ureditev 

skladiščnih površin, manipulativnih površin,…); V vsem tem je zajeta tudi zaščita gradbišča, ograje, 

razsvetljava in varovanje; pri pripravi gradbišča bo izvajalec dolžan v celoti upoštevati območje na katerem 

bodo potekala dela; 

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo odvečnega materiala, 

v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnem načrtu, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, 

organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča (tabla skladno s pravilnikom o gradbiščih in navodili 

za označevanje gradbišč pri investicijah, ki se sofinancirajo iz sredstev EU); 

- v skladu z uredbo, ki ureja področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za 

tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji 

gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi 

neupoštevanja teh predpisov; 

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, 

skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila (evidenčni list, tehtalni 

list , dovoljenje za ravnanje z odpadki za prevzemnika odpadkov), da je zagotovil ravnaje  skladno s predpisi 

za ravnanje z odpadki; 

- upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o 

skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, 

katerih uporaba  ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo, skladno z 

veljavnimi predpisi, ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali 

proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično 

soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi 

standardi; 

- med gradnjo omogočil nemoten dostop na dele območja, kjer bo potekala investicija in sosednja območja 

in objekte ter jim omogočil normalno funkcioniranje; 

- vgrajeval material in opremo, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanj priskrbel 

ustrezne izjave o skladnosti, certifikate,...; 

- na osnovi pisnega naročila zastopnika naročnika opravil tudi vsa dodatna in več dela; 

- izvedel v skladu z 653. členom OZ vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja 

škoda ali zagotovi stabilnost objekta. Tista nepredvidena dela, katerih izvedba lahko počaka do potrditve 

odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec ne sme izvesti do takšne potrditve, sicer jih 

naročnik ni dolžan plačati, če jih odgovorni nadzornik tudi naknadno ne potrdi kot potrebna dela; 
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- upošteval varstvene predpise (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11) pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt 

gradbišča in, da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu 

z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Uradni list RS, št. 43/11; skrb in odgovornost za izvajanje 

varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, oziroma njegovi podizvajalci; 

- imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega 

soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora izvajalec sporočiti 

naročniku tri dni pred zamenjavo; izvajalec je dolžan za izvedbo investicije zagotoviti delavce, ki so 

usposobljeni in sposobni za dela na objektu, ki je predmet javnega naročilai; 

- poskrbel za izdelavo PID v skladu s predpisi, ki urejajo področje gradenj, vse spremembe od projektne 

dokumentacije dokumentirati v gradbeni dnevnik, ki jih odgovorni nadzornik in odgovorni projektant sproti 

potrjujeta; 

- vse poškodbe podzemnih vodov (ki so mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne 

lastnine popravil na lastne stroške; 

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s predpisi, ki urejajo področje 

gradenj. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oziroma 

pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, 

originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu; 

- v osmih dneh po končanju del dostavil naročniku izjavo o končanju del in vso potrebno dokumentacijo za 

pregled objekta; 

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo 

dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini investitorja ali drugih 

oseb; 

- v času, če bi prišlo do prekinitve del poskrbeti za primerno zaščito gradbišča, da se ne bo povzročala škoda 

in da zaradi gradbišča ne bo ogroženo okolje in ljudje; 

- vsa dela izvajal na način, da ne bo povzročal kakršnekoli škode in poškodb v jamah in na območju, kjer bodo 

dela potekala; 

- vse dostope do zemljišč predhodno dogovoril z lastniki zemljišč, v kolikor bo to potrebno. 

 

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja pripravljalna in ostala dela: 

- priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih, 

- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu, 

- dnevno čiščenje gradbišča, 

- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, v kolikor bo to potrebno, 

- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno, 

- izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno, 

- izdelava elaborata zapore, pridobivanje dovoljenj za zaporo, njena postavitev, vzdrževanje in odstranitev, 

če bo to potrebno, 

- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja, 

- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu, 

- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci, 

- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami, 

- stroške izdelave dokazil o zanesljivosti objekta,  

- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila. 

 

Izvajalec v času izvedbe naročila ne bo mogel uveljavljati kakršnegakoli povišanja cen na enoto ali kakršnihkoli 

stroškov, ki bi nastali v primeru, če bi se izvedba del po tem javnem razpisu podaljšala iz objektivnih razlogov. 

Naročnik tovrstnih povišanj in stroškov izvajalcu ne bo priznal. 

 

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroči škodo v 

primeru, da izvajalec povzročene škode ne bi povrnil, to stori naročnik na račun izvajalca. Izvajalec v navedenem 

primeru nima nobenih možnosti do ugovora. 
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Vsa dela po tem javnem razpisu in vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi in v skladu s projektno 

dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROdom biro d.o.o., Družba za projektiranje, gradbeništvo, trgovino 

in storitve, Tržaška cesta 65, 2000 Maribor.  

 

 

3.1.2 Tehnične specifikacije 

 

V nadaljevanju je predstavljeno tehnično poročilo iz projekta za izvedbo. 

 

0.2 Opis gradnje in njenih značilnosti 

 

Tehnični opis servisne stavbe: 

 

SPLOŠNO 

 

Investitor Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, želi na lokaciji v Kobaridu 

preurediti obstoječo ribogojnico, ki obsega izgradnjo nove servisne stavbe in karantenskega prostora. 

 

ARHITEKTURNA ZASNOVA SERVISNEGA OBJEKTA 

 

Zasnova novogradnje izhaja iz zahtev naročnika in funkcije objekta.  

 

Tlorisna zasnova objekta je v obliki črke L in temelji na podolgovati tlorisni zasnovi. Vhod v poslovni del objekta 

in prostor valilnice je iz vzhodne strani, vhod v prodajalno za stranke pa iz severne strani. Etažnost poslovnega 

dela objekta je P+1, etažnost valilnice in vmesnega dela s skladiščem pa P. 

 

Dimenzije pritličnega dela so 25.5 m x 12.7 m +  3.9 m x 5.3 m , dimenzije poslovnega dvoetažnega dela pa 

6,5 m x 17.2 m. 

 

Poslovni del objekta je pravokotne oblike in orientiran v smeri vzhod-zahod. V poslovni del objekta skozi vhodna 

vrata na severni strani vstopimo direktno v prodajalno, ki je povezana s pomožnim prostorom za pripravo rib 

na prodajo. Iz pomožnega prostora se vstopa v hodnik s stopniščem, ki vodi v zgornjo etažo. Iz hodnika se 

poleg tega prehaja tudi v utility, garderobo s tušem, sanitarije za moške, umivalnico in sušilnico. Iz hodnika je 

možen direkten izhod na prosto, prav tako se na prosto dostopa neposredno iz umivalnice z namenom ločitve 

umazanih in čistih prostorov. V pritličju poslovnega dela objekta se nahaja tudi delavnica v katero se dostopa iz 

dvorišča. V nadstropju poslovnega objekta s stopnic vstopimo na hodnik, ki vodi v pisarno s kuhinjskim kotom, 

ženski wc, sejno sobo in skladišče. V skladišče je možen prenos blaga tudi preko vrat na vzhodni strani objekta.  

 

Med poslovnim delom objekta in valilnico se nahaja pritlično skladišče hrane, v katerega je možen dostop iz 

vzhodne in zahodne strani parcele. 

 

Valilnica se nahaja na južnem delu in je z daljšo stranico orientiran v smeri sever-jug. V njo se dostopa iz 

vzhodnega in južnega dela dvorišča. V objektu se nahajajo bazeni za vzrejo rib, južni del stavbe je pregrajen  z 

valilnimi koriti. 

 

Južno od servisnega objekta se nahaja ograjen karantenski prostor z manjšim zidanim objektom z valilnimi 

koriti, mer 5.5 m x 5 m in etažnosti P. 

 

Ves servisni objekt je pokrit z dvokapno streho, ki je vzporedna daljšim stranicam objekta in poteka nad valilnico 

in vmesnim delom v smeri sever-jug in nad poslovnim delom v smeri vzhod-zahod. Naklon vseh strešin je 25°. 

 

Strešine imajo urejeno odvajanje meteorne vode. 

 

V prostoru utility v pritličju je predvidena namestitev tehnologije za ogrevanje objekta. 
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Fasada objekta je umazano bela (RAL 9001).  

 

KONSTRUKCIJA IN MATERIALI 

 

Temelji 

 

Temeljenje poslovnega dela objekta se izvede z AB temeljno ploščo, debeline 25 cm, na gramoznem utrjenem 

nasutju, ki sega pod mejo zmrzovanja. Po zunanjem obodu plošče poteka AB pasovni temelj debeline 40 cm, ki 

služi tudi kot proti zmrzlinski rob, ki je tudi dodatno toplotno izoliran. Temeljenje valilnice se izvede s točkovnimi 

temelji povezanimi s temeljnimi vezmi, mer 0.8 m x 0.8 m, debeline 0.8 m in podplatom 1.5 m x 1.5 m, debeline 

0.4 m. Na gramoznem utrjenem nasutju, ki sega pod mejo zmrzovanja.  

 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi drenaže okoli objekta in pravilni odvod meteornih in podtalnih 

vod, vstran od objekta. 

 

Zaradi potrebe po temeljenju objekta v dobro nosilno-nepodajno osnovo, naj gradbeno jamo pred izdelavo 

temeljev pregleda pooblaščeni geomehanik. 

 

Gradbene izkope in temeljenje ter vsa gradbena dela bo treba izvajati pod geomehanskim nadzorom. Pri 

utrjevanju in zgoščevanju blazine se zagotovi prisotnost geomehanika, ki mora izvajati meritve zbitosti, kjer je 

na koti temeljenja potrebno doseči zahtevano zbitost. Geomehanik v pisni obliki poda načine vgradnje in 

komprimiranje tampona, lego geotekstila, višino polaganja drenažne cevi, ter ostale detajlne podatke, potrebne 

za zanesljivo in kvaliteto temeljenje. O terenskih ugotovitvah je treba sprotno poročati nadzorniku, investitorju 

in ostalim neposredno v gradnjo vpletenim osebam.  

 

Stene 

 

Konstrukcija valilnice in poslovnega dela je ločena. Konstrukcija valilnice je betonska skeletna konstrukcija, 

prostor med stebri je pozidan z betonskim zidakom deb. 20 cm. Obodni nosilni zidovi vmesnega in poslovnega 

dela bodo pozidani z votlim opečnim modularnim zidakom širine 20 cm (kot npr. Phorotherm Wieneberger). 

Nosilni notranji opečni zidovi bodo sezidani z modularnim votlim zidakom, debeline 20 cm. Zidovi bodo ometani 

in ustrezno toplotno izolirani in obloženi. Tudi predelni zidovi se zaradi boljše zvočne izolacije oz. zaradi lažje 

vgradnje inštalacij, kjer je to potrebno izvedejo z opečnimi zidaki debeline 20 cm oz. 11,5 cm kjer ni potrebe po 

boljši zvočni izolaciji ali vgradnji inštalacij večjih dimenzij. 

 

Zidovi v pritličju bodo v zasutem delu do 30-50 cm nad terenom obdelani z ustrezno toplotno in hidroizolacijo. 

V vogalih in stikih zidov so razporejene vertikalne armirano betonske zidne vezi, pretežno prereza 20/20 cm. 

Vertikalne vezi se izvedejo v vogalih in tudi na vsake 4-5 m neprekinjenega zidu. Nosilni zid pritličja je zaključen 

in povezan z armirano betonsko ploščo.  

 

Za zunanje obodne stene v pritličju in nadstropju poslovnega dela objekta je predvidena obloga s toplotno 

izolacijo debeline 15 cm. Del objekta z valilnico je obložen s toplotno izolacijo debeline 5 cm. 

 

Vse notranje stene so ometane z grobim in finim ometom, kitane in slikane z disperzijsko oz. poldisperzijsko 

barvo. Vsi izpostavljeni vogali v notranjosti objekta morajo biti zaščiteni s tipskimi podometnimi PVC ali Alu 

profili. Stene sanitarnih prostorov in prostorov prodajalne in priprave rib, so do stropa obložene s keramiko. 

Stene kuhinje morajo biti izvedene iz pralnega, za vodo nepropustnega materiala, najmanj do višine 1,50 m. 

 

Končni fasadni omet obravnavanih objektov bo gladek, barva fasade pa bo umazano bela (RAL 9001).  

 

 

 

 



 
 

stran 38 od 96 
 

Plošče, stropovi 

 

Nad pritličjem se izvede monolitna armirano betonska plošča, debeline 18 cm. Plošča je linijsko podprta z 

nosilnimi opečnimi stenami iz votlih opečnih modularnih zidakov. 

 

Dimenzioniranje posameznih AB in opečnih elementov in posamezne rešitve detajlov, pa so predvidene v PZI 

dokumentaciji.  

 

Streha 

 

Streha je predvidena kot simetrična dvokapnica z naklonom 25°. Sleme poteka vzdolž daljše stanice in sicer nad 

valilnico in vmesnim delom objekta v smeri sever-jug in nad poslovnim delom objekta v smeri vzhod-zahod. Na 

vzhodno stran, kjer se nahaja dvorišče poteka streha preko mej objekta in služi kot nadstrešek. Predvidena 

kritina je navaden gladek korec. Žlebovi in odtoki so polkrožne oblike iz barvane pločevine. Streha ima na vseh 

straneh razen kjer je nadstrešek kratke napušče dolžine 20cm in zaključeni s polovičnim korcem.  

 

Dimenzioniranje posameznih elementov ostrešja in posamezne rešitve detajlov, so v načrtu arhitekture in 

gradbeništva. 

 

Podi 

 

Tlaki v objektu se izvedejo kot plavajoči estrih, položen na toplotno (zvočno) izolacijo, ter ob robovih in stikih z 

nosilnimi stenami oz. stebri dilatiran z ustreznim dilatacijskim trakom. Različne obdelave tlakov bodo ločene z 

tipskim dilatacijskim kovinskim trakom v tleh. Stik poda in sten mora biti izveden z zaokrožnico.  

 

V pritličju so v vseh prostorih predvidene keramične ploščice.  

 

V nadstropju, na stranišču, na hodniku in v skladišču je predvidena talna keramika. V pisarni in v sejni sobi pa 

je predviden klasični parket. 

 

Stopnice iz pritličja v nadstropje so armiranobetonska konstrukcija oblečena v keramične ploščice. 

 

Pripire ob menjavi tlakov bodo iz medeninastega profila 

 

Tlak v prostorih ribogojnice bo vodotesna cementna masa kor npr. Hidrozan, na vodonepropustni AB plošči. 

 

Stavbno pohištvo 

 

Notranja vrata so predvidena po tehnologiji proizvajalca. 

 

Okenske odprtine so oblike strogo ležečega pravokotnika in izrazitega pokončnega pravokotnika. 

 

Okna so lesene izvedbe. Vsa okna pa so opremljena z zunanjimi okenskimi žaluzijami. Notranje okenske police 

so predvidene iz kot npr. werzalit  ali helopal umetne mase, zunanje pa iz aluminijaste pločevine. 

 

Zunanja vhodna vrata so predvidena lesene izvedbe. 

 

Točno stavbno pohištvo se določi v PZI dokumentaciji. 

 

KARANTENSKI OBJEKT – LOPA: 

 

Karantenski objekt se nahaja južno od gladnega servisnega objekta Ribogojnice v Kobaridu. Je pritlične etažnosti 

in pravilne pravokotne oblike dimenzij 5.0 m x 5.5 m. Objekt je opečne konstrukcije in ga pokriva simetrična 
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dvokapna streha. Objektu pripada tudi ograjen prostor okvirne kvadrature 140 m2, ki je ograjeno z žičnato 

ograjo višine 1.8 m. 

 

Temelji 

 

Temeljenje karantenskega objekta se izvede z AB temeljno ploščo, debeline 25 cm, na gramoznem utrjenem 

nasutju, ki sega pod mejo zmrzovanja. Po zunanjem obodu plošče poteka AB pasovni temelj debeline 30 cm, ki 

služi tudi kot proti zmrzlinski rob. 

 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi drenaže okoli objekta in pravilni odvod meteornih in podtalnih 

vod, vstran od objekta. 

 

Zaradi potrebe po temeljenju objekta v dobro nosilno-nepodajno osnovo, naj gradbeno jamo pred izdelavo 

temeljev pregleda pooblaščeni geomehanik. 

 

Gradbene izkope in temeljenje ter vsa gradbena dela bo treba izvajati pod geomehanskim nadzorom. Pri 

utrjevanju in zgoščevanju blazine se zagotovi prisotnost geomehanika, ki mora izvajati meritve zbitosti, kjer je 

na koti temeljenja potrebno doseči zahtevano zbitost. Geomehanik v pisni obliki poda načine vgradnje in 

komprimiranje tampona, lego geotekstila ter ostale detajlne podatke, potrebne za zanesljivo in kvaliteto 

temeljenje. O terenskih ugotovitvah je treba sprotno poročati nadzorniku, investitorju in ostalim neposredno v 

gradnjo vpletenim osebam.  

 

Stene 

 

Konstrukcija lope bo grajena z betonskim zidakom širine 20 cm. Zidovi bodo ometani in ustrezno zaključeni z 

finalnim slojem. Zidovi bodo do 50 cm nad terenom obdelani z ustrezno hidroizolacijo. 

 

V vogalih in stikih zidov so razporejene vertikalne armirano betonske zidne vezi, pretežno prereza 20/20 cm. 

Vertikalne vezi se izvedejo v vogalih in tudi na vsake 4-5 m neprekinjenega opečnega zidu.  

 

Plošče, stropovi 

 

Nad pritličjem se izvede lesena dvokapna streha.  

 

Streha 

 

Streha je predvidena kot simetrična dvokapnica z naklonom 25°. Sleme poteka v smeri vzhod-zahod. Predvidena 

kritina je enaka kot na servisnem objektu in sicer navaden gladek korec. Obrobe, žlebovi in odtoki so iz barvane 

pločevine. Streha ima na vseh straneh kratek napušč dolžine 20cm. 

 

Ostrešje se izvede iz žaganih lesenih nosilcev iz iglavcev trdnostnega razreda C 24, vezna sredstva so pocinkane 

izvedbe.  

  

Dimenzioniranje posameznih elementov ostrešja in posamezne rešitve detajlov, so v načrtu arhitekture in 

gradbeništva. 

 

Podi 

 

Tlak v objektu bo vodotesna cementna masa kor npr. Hidrozan, na vodonepropustni AB plošči. 

 

Stavbno pohištvo 

 

Objekt ima samo vhodna vrata, ki so predvidena lesene izvedbe. 
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TEHNIČNI PRIKAZI 

 

TLORIS TEMELJNE PLOŠČE 

TLORIS PRITLIČJA 

TLORIS NADSTROPJA 

TLORIS OSTREŠJA 

TLORIS STREHE 

 PREREZ A-A 

 PREREZ  A1 A1 

 PREREZ B-B 

 FASADE 

  

SHEME OKEN IN ZUNANJIH VRAT V PRITLIČJU IN NADSTROPJU 

SHEME VRAT V PRITLIČJU IN NADSTROPJU 

 

DETAJL 1 – ROB TEMELJNE PLOŠČE 

DETAJL 2 – TLAK NAD TEMELJNO PLOŠČO 

DETAJL 3 – STROP V MEDETAŽI 

DETAJL 4 – FASADNA STENA 

DETAJL 5 – PREREZ SKOZI PREDELNO STENO 

DETAJL 6 – PREREZ SKOZI NAPUŠČ 

DETAJL 7 – PREREZ SKOZI SLEME 

 

 

TEHNIČNO POROČILO IZ NAČRTA S PODROČJA ARHITEKTURE (VEZANO NA TEHNOLOGIJO) 

 

1.4.1. UVODNI DEL 

1 

 

Ta projektna dokumentacija obravnava posebni del dovodnih in odvodnih napeljav in razpeljav ter oblikovanja 

na mestu izdelanih okroglih bazenov z vsemi pripadajočimi jaški in ostalimi napravami, ki so vezane na normalno 

funkcioniranje nove gradnje Ribogojnice »Soča« v Kobaridu. 

 

Ker ima izdelovalec PGD projektne dokumentacije (PROdom biro d.o.o., Tržaška cesta 65, Maribor), ki je tudi 

izdelovalec osnovne PZI dokumentacije, s tovrstnimi projekti nekoliko manj izkušenj zaradi specifike 

načrtovanja, ki je vezano na »tehnologijo« vališča za salmonide, Lasco – RAS in tudi karantene, se je investitor 

sam odločil naročiti obdelavo tega dela projektne dokumentacije pri Schlaus, arhitekturnem studiu d.o.o. iz 

Slovenskih Konjic, saj njihovo sodelovanje s Schlaus, arhitekturnem studiem, traja več kot 10 let in opisano 

tematiko izgradnje dobro poznajo. 

 

To je bilo sprejemljivo tudi ob dejstvu, da je bil predhodno zelo dobro pripravljen tehnično tehnološki elaborat 

preureditve in posodobitve celotnega kompleksa Ribogojnice »Soča« v Kobaridu, izdelovalca G20 d.o.o., Šmarje 

pri Jelšah. 

 

Kot osnova za pripravo predmetnega načrta je tudi izdelana arhitektonska grafična podloga (številka načrta: 

2719-321-2018-A), projektanta PROdom d.o.o., Tržaška cesta 65, Maribor (odgovorni vodja projekta: BRANKO 

KOKOL gr. tehnik, ZAPS 9087). 

 

Ta načrt arhitekture je pripravljen na osnovni investitorjevega posebnega naročila kot posebni del »PZI« (projekt 

za izvedbo) z obravnavanjem le dejstev, ki so vezana na tehnologijo. 
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Izvajanje s tem načrtom obravnavnih del na terenu je mogoče le na osnovi kompletno 

pripravljenega tega dela projektne dokumentacije »PZI« (projekt za izvedbo); vključno s 

posebnim PZI načrtom s področja gradbeništva. 

 

V času od priprave osnovne projektne dokumentacije do sedaj je investitor že nabavil strojni del opreme, ki bo 

zagotavljala dovod svežega zraka v vse dele obravnavane nove gradnje. Poleg opisane strojne opreme je 

nabavljena tudi posebna oprema, ki bo zagotavljala krmiljenje sistema predvidenega sistema dovoda zraka ter 

tudi daljinski nadzor nad delovanjem opisanega sistema. 

 

1.4.1. PREDHODNA DOKUMENTACIJA 

2 

 

Investitor je na predhodno pripravljeno PGD projektno dokumentacijo za novo gradnjo dela obravnavane 

Ribogojnice »SOČA« v Kobaridu pridobil odločbo: GRADBENO DOVOLJENJE in sicer v drugi polovici letošnjega 

leta. 

 

Ta PZI načrt je posebni del načrta arhitekture (izdelan je tudi poseben načrt s področja gradbeništva, ki 

obravnava izvedbo kovinskih podestov nad okroglimi bazeni) in je pripravljen na osnovi predhodno izdelanega 

tehnično tehnološkega elaborata preureditev in posodobitve Ribogojnice Soča v Kobaridu; G20 d.o.o., Šmarje 

pri Jelšah (odgovorna oseba: M.sc. Danijel Gospić, dr.vet.medicine). 

 

Projektna dokumentacija, opisana v predhodnem odstavku, je pripravljena v obliki PZI (projekt za izvedbo) in 

sicer za del, ki je vezan na tehnologijo vališča za salmonide, Lasco – RAS in karantene. 

 

1.4.1. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

3 

 

Celoten potrebni dovodno – odvodni cevni sistemi so predvideni na način popolne ločitve vode različne kvalitete 

pred in po uporabi. 

 

Pri vsem tem je tudi pomembna racionalna poraba vode, kar ima za posledico, da se del že uporabljene vode 

po kvalitetnem mehanskem očiščenju vrne na »začetek« (v Korenov potok).  

 

Sama razmestitev fiksne in nefiksne opreme je predvidena na način, da je v okviru predvidene površine možen 

maksimalni izkoristek namestitve vse potrebne opreme in dovodnih ter odvodnih cevnih sistemov. 

 

Pri tem je pomembo, da je do vsakega izmed opisanih elementov omogočen normalen dostop v primeru potrebe 

(redni pregledi, vzdrževanje,…). 

 

1.4.1. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA 

4 

 

Razplinjevalni bazen 

 

Razplinjevalni bazen (min. višina vode je 1,5 m) je v celoti AB izvedbe (izdelava na lokaciji sami) in svetle 

dimenzije 600 x 200 x 320 cm (s kovinsko varovalno ograjo višine 100,0 cm po celotnem obodu!). 

 

Vrh bazena je na koti + 0,20 m; gladina vode: -1,50 m (232,40 m.n.v. = Korenov potok) in dno na višinski koti: 

-3,00 m. 

 

Posebno pomembo pri tem je, da je primerno oddaljenost od stavbe potrebno določiti operativno 

(pozor na bočni pritisk stavbe na steno tega bazena)! 
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Okrogli bazen 

 

Vsi okrogli bazeni (4 x manjši in 4 x večji) so na mestu izdelani. 

 

Dno predstavlja vodoravna monolitna AB plošča (debelina: 20,0 cm), navpična obodna stena (debelina: 20,0 

cm) pa je zidana v kombinaciji z navpičnimi AB vezmi. Bazensko obodno steno zgoraj zaključuje vodoravna 

zaključna AB vez višine 20,0 cm. 

 

Vse notranje površine so površinsko obdelane na način, da niso propustne za vodo! 

 

Deteljni opis in prikaz je pripravljen v POPISU S PREDIZMERO POTREBNIH DEL in tudi v pripravljenih grafičnih 

listih tega načrta. 

 

Prelivni jaški (jašek za vpihovanje zraka, swirl separator …) 

 

Vsi jaški so izdelani iz tipskih AB cevi, ki so postavljene na ravno podlago (jašek za vpihovanje zraka) ali na 

betonski konus/lijak s sredinsko postavljenim pogojnim odtokom (swirl separator). 

 

Višinske kote in vse ostalo je jasno označeno in opisano na pripravljenih grafičnih listih tega načrta. 

 

Vse notranje površine opisanih jaškov so površinsko obdelane na način, da niso propustne za vodo! 

 

Podesti nad okroglimi bazeni 

 

Nad vsemi okroglimi bazeni v vališču za salmonide so predvideni trije v celoti kovinski podesti, ki se naslanjajo 

delno na obod okroglih bazenov in delno na talno AB konstrukcijo. 

 

Nad večjimi štirimi bazeni je predviden en podest, ki ima predvidene kovinske dostopne stopnice (minimalna 

prosta širina: 120,0 cm). Nad dvema skupinama manjših (po dva) okroglih bazenov pa sta predvidena dva 

ločena, prav tako v celoti kovinska podesta. Dostop na ta dva podesta je zagotovljen z uporabo fiksne penjalne 

lestve z neto širino 80,0 cm. 

 

Vsi trije predvideni podesti, ki so od pohodne površine okoli okroglih bazenov (višinska kota: +-0,00 m) dvignjeni 

za maksimalno 80,0 cm, imajo na vseh svojih robovih predvideno kovinsko varovalno ograjo višine 115,0 cm 

(preprečevanje padca v globino!). 

 

Za opisane podeste je izdelan poseben načrt (2 – načrt s področja gradbeništva), ki skupaj s tem načrtom 

tvori celoto. 

 

Usedalnik 

 

Usedalnik je v celoti AB izvedbe (izdelava na lokaciji sami) in svetle dimenzije 340 x 140 x 120 cm (s kovinsko 

varovalno ograjo višine 100,0 cm po celotnem obodu!). 

 

Vrh usedalnika je na koti + 0,20 m; globina vode: -0,20, iztok umazane vode »2«: -1,10 m in dno na višinski 

koti: -1,20 m. 

 

1.4.1.5. DOVODNO – ODVODNI CEVNI SISTEMI 

 

V delu posebnega načrta arhitekture so obdelani le dovodno – odvodni cevni sistemi, ki se uporabljajo le za 

obratovanje (»tehnologijo«) vališča za salmonide, Lasco – RAS in karantene. 
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a/ Dotok sveže vode 

 

Dotok voda (iz Korenovega potoka; na zajetju v potoku zaščitna mreža): PE: DN 500, SN-8; pod nivojem terena; 

l = cca 75,0 m; padec: 0,00%; točen potek glej v situaciji pri osnovnem načrtu arhitekture! 

 

b/ Sveža voda »1« 

 

Dotok vode iz razplinjevalnega bazena do vseh okroglih bazenov. 

 

c/ Sveža voda »2« 

 

Dotok vode iz razplinjevalnega bazena do vseh elementov, nameščenih na predvidenih podestih (premični 

bazeni in valilna korita) v vališče za salmonide. 

 

d/ Očiščena voda »1« (mehansko očiščena voda) 

 

Pretok iz vseh okroglih bazenov in vseh swirl separatorjev s povratkom v Korenov potok. 

 

e/ Očiščena voda »2« 

 

Dotok vode iz usedalnika in biološkega filtra do vseh elementov (okrogli bazeni »3« in valilna korita) prostora 

Lasco RAS. 

 

f/ Umazana voda »1« (vališče za salmonide) 

 

Dirigiran odtok iz vseh swirl separatorjev z odtokom v obstoječ zunanji zbirni sistem. 

 

g/ Umazana voda »2.1.« (pri Lasco RAS) – odvečna voda 

 

Pretok iz dveh swirl separatorjev prostora Lasco RAS v sistem odvoda umazane vode »1«. 

 

h/ Umazana voda »2.2« (pri Lasco RAS) 

 

Odtok od vseh swirl separatorjev prostora Lasco RAS v usedalnik in biološki filter. 

 

i/ Umazana voda »3« (pri karanteni) 

 

Odtok od vseh swirl separatorjev in valilnih korit karantene v odprt vodotok. 

 

j/ Zrak 

 

Dovod zraka (vpihovanje v razvodno/distribucijski cevni sistem!) v vse dele tega dela ribogojnice. 

 

Pri pripravi zadnje verzije popisa vseh potrebnih del s predizmero je pri tem delu upoštevan le 

razvodno/distribucijski cevni sistem do vseh potrebnih delov obravnavane nove gradnje 

ribogojnice (potrebna strojna oprema, sistem krmiljenja ter daljinski nadzor nad delovanjem 

celotnega sistema za dovod svežega zraka v vse potrebne dele obravnavane nove gradnje, je že 

na zalogi pri investitorju; tudi izvedba namestitve na terenu ter zagon je na ta način zagotovljen!). 

 

Detajlni opis poteka ter uporabljenega materiala za vse opisane dovodno – odvodne cevne sisteme je razviden 

iz pripravljenega POPISA S PREDIZMERO POTREBNIH DEL ter tudi iz pripravljenih grafičnih listov tega načrta. 
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1.4.1.6. ELEKTRO NAPELJAVE, NAPRAVE IN OPREMA 

 

Posebnih elektro napeljav in strojne opreme pri tem delu ni, zato v tem posebnem delu projektne dokumentacije 

le-to ni obdelano. 

 

Splošne elektro napeljave, naprave in oprema so obdelane v osnovni PZI projektni dokumentaciji. 

 

1.4.1.7. STROJNE NAPELJAVE, NAPRAVE IN OPREMA 

 

Posebnih strojnih napeljav in strojne opreme pri tem delu ni, zato tudi v tem posebnem delu projektne 

dokumentacije le-to ni obdelano. 

 

Splošne strojne napeljave, naprave in oprema so obdelane v osnovni PZI projektni dokumentaciji. 

 

1.4.1.8. ZAKLJUČEK 

 

Pomembo je, da se pred pričetkom izgradnje dobro prouči vse pripravljene načrte s strani izbranega izvajalca 

del na terenu ter se na uvodnem sestanku še dodatno dogovorijo nejasnosti oziroma še morebitne odprte stvari. 

 

Pred pričetkom del na terenu je obvezno ponovno pregledati vse višinske kote in le-te tudi pisno 

potrditi. Pri tem je posebno pozornost potrebno posvetiti vsem višinskim kotam pri odvzemu sveže 

vode (Korenov potok) iz vodotoka in tudi višinskim kotam na vseh iztokih uporabljene vode 

(dovoljene uporabljene vode) v vodotok. 

 

 

 

 

 

Predmet javnega naročila je izvedba del, kot to izhaja iz popisa s predizmero potrebnih del – Obrazca št. 12 – 

Specifikacija predračuna. 

 

 

Popis del za izvedbo javnega naročila je v Obrazcu št. 12 – Specifikacija predračuna, ki je sestavni del te 

dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe. 
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3.2 VZOREC GRADBENE POGODBE 
 
 

Pogodbeni stranki 

 

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno, ki ga zastopa 

direktor Rado JAVORNIK 

matična številka: 5164117000 

ID za DDV: SI83921419 

transakcijski račun: SI56 0110 0603 0345 309 

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

 

________________________________________________________________________________________, 
(naziv in naslov ponudnika) 

 

ki jo zastopa ______________________________________________________________________________ 
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika) 

matična številka: ______________________ 

ID za DDV:  SI____________________   

transakcijski račun: SI56__________________ 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

sklepata naslednjo 

 

 

GRADBENO POGODBO številka _____________ -  

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU 

 

 

I. UVODNA DOLOČBA 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) 

izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »Gradnja servisnega objekta z 

vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil 

pod številko objave JN_________/2020-B01, 

- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, 

določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, z Odločitvijo v postopku javnega naročanja, 

številka _______________, z dne _____________, odločil, da se za izvedbo javnega naročila, kot 

ekonomsko najugodnejša ponudbo, sprejme ponudba izvajalca, 

- ima naročnik zagotovljena sredstva v finančnem načrtu Zavoda za ribištvo Slovenije, 

- da je izvajalec usposobljen in sposoben izvesti naročilo, ki je predmet te pogodbe.  

 

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644, s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE 

PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«, sofinancira Evropska unija 

v okviru finančnega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi 

za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«. 
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II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

Predmet pogodbe je izgradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v 

Kobaridu. 

 

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, električne instalacije 

in opremo, strojne instalacije in opremo, tehnologijo, zunanjo ureditev, zaključna dela, ves material in 

transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila 

»Gradnja servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu« (v nadaljevanju 

investicija), tehnično skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te 

pogodbe, projektno dokumentacijo in zahtevami naročnika. 

 

Izvajalec mora upoštevati območje na katerem bo potekala investicija in temu prilagoditi način gradnje. 

 

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe 

za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objektov in 

območja, dela pa v celoti izvesti skladno s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROdom biro 

d.o.o., Družba za projektiranje, gradbeništvo, trgovino in storitve, Tržaška cesta 65, 2000 Maribor. 

 

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in 

opreme in so predvidena s projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka tega člena ter dokumentacijo v zvezi 

z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbi izvajalca z dne _____________ (v 

nadaljevanju ponudba), na podlagi katere je bil izbran. 

 

3. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena, ki je predmet 

te pogodbe in svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran in ki je sestavni del te pogodbe. 

 

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom 

vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno izražen, na podlagi predhodno pridobljenega pisnega 

soglasja s strani projektanta in naročnika na katerega del investicije se spremembe in odstopanja nanašajo, ter 

v primeru večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca. 

 

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

4. člen 

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, projekti iz četrtega odstavka 2. člena 

te pogodbe, ponudbo izvajalca ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.  

 

5. člen 

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti 

s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi normativi in 

standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika in investicije, ki je predmet te pogodbe.  

 

6. člen 

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi ali delni uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno in ostalo dokumentacijo 

s katero razpolaga. Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da 

ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem dni od 

uvedbe ali delne uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej 

pogodbi. V primeru, če izvajalec prične z delom se ne glede na ta odstavek šteje, da je uveden v delo. 
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Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 8 dni od uvedbe ali delne uvedbe v delo po tej pogodbi: 

- detajlni terminski plan izvajanja del, ki mora biti pripravljen v dogovoru z naročnikom, 

- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme, 

- organizacijsko shemo gradbišča, 

- celoviti elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču na katerem bo potekala investicija, ob upoštevanju 

varnostnega načrta in ob upoštevanju območja kjer bodo potekala dela,  

- ureditev spremenjenega prometnega režima, obvozov in prometne signalizacije, če bo to za investicijo, ki je 

predmet te pogodbe potrebno. 

 

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.  

 

7. člen 

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer 

najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo. 

 

8. člen 

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank mora izvajalec naročniku izročiti 

prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke 

ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem in veljavno do 

vključno osem mesecev od dneva podpisa te pogodbe s strani obeh pogodenih strank. V primeru, da izvajalec 

naročniku v roku navedenem v prvi povedi tega odstavka ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo podal predlog za uvedbo prekrška, 

skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.  

 

Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske za katere je garant odgovoren na podlagi garancije 

zaradi izvajalčevega neizpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. 

Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred 

katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik obvestil izvajalca, 

navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala. Garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu izvajalec po prevzemu del s strani naročnika ne 

izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 9. členom te pogodbe.  

 

9. člen 

V roku 10 dni po prevzemu del in objekta, ki so predmet te pogodbe s strani naročnika, mora izvajalec izročiti 

naročniku prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s 

strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem, z 

veljavnostjo do vključno 5 let po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika, za kar se šteje 

prevzem brez pripomb in zadržkov. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku garancije za odpravo napak v 

garancijskem roku ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

IV. ZAČETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL 

 

10. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo, ki je predmet te pogodbe, izvedel v obsegu, ki je določen v projektni 

dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. 

člena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran. 
 

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih: 

- začetek del po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v roku 5 dni po uvedbi 

ali delni uvedbi v delo,   

- po začetku del nadaljevati z deli in izvesti dela skladno s terminskim planom, ki ga dogovori z naročnikom, 
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- zaključiti gradnjo servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu v 

roku šestih mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo, ob čemer je pogoj za predajo objektov in izvedenih 

del naročniku – prevzem brez pripomb in zadržkov. 

 

Izvajalec se obvezuje izvesti in v celoti zaključiti investicijo, ki je predmet te pogodbe in predati objekte ter 

izvedena dela naročniku v rokih, ki so določeni v drugem odstavku tega člena, ob čemer morajo biti objekti in 

izvedena dela fizično zaključeni najpozneje v roku šestih mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo, medtem 

ko je pogoj za dokončen prevzem s strani naročnika pridobljeno uporabno dovoljenje. 
 

Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje 

pogodbenega roka, razen v primeru, da naročnik ne bi odločil drugače. 
 

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem in tretjem odstavku tega člena izvesti investicijo in pri 

tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z rokom izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamči, da bo v 

pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni 

rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravičljivi razlogi in 

pod pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila in sklenila 

aneks k tej pogodbi, s katerim bo rok za izvedbo naročila podaljšan.   

 

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe ali delne uvedbe v delo, ko naročnik izvajalcu izroči vso 

tehnično in projektno dokumentacijo s katero razpolaga. Na dan začetka gradnje izvajalec začne voditi knjigo 

gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. 

 

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik odstopiti od te pogodbe 

in unovčiti zavarovanje dano za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru pa, da izvajalec naročniku še 

ne izroči zavarovanja, pa bo naročnik podal predlog za uvedbo prekrška, skladno z določbami zakona, ki ureja 

področje javnega naročanja. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, 

krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati tudi, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, 

prekine ali ustavi dela.  

 

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, 

na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.  

 

11. člen 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz drugega in tretjega 

odstavka 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan najmanj 10 dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in 

ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnjo 

poved izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku 

in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaključena v 

pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov na katere je izvajalec imel vpliv, kar vključuje tudi 

nepridobitev sredstev sofinanciranja s strani EU iz razlogov, ker investicija ne bi bila zaključena iz razlogov, ki 

bi nastali na strani izvajalca.  

 

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, o čemer 

izvajalca pisno obvesti, in sicer v roku petih (5) dni od dneva prejema pisnega in obrazloženega zahtevka za 

podaljšanje roka izvedbe del s strani izvajalca.  

 

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka  10. člena te pogodbe se sklene aneks 

k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega in tretjega odstavka ni bil podaljšan. 
 

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti 

garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen če naročnik ne odloči drugače.  
 

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika 

naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora 
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strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, 

da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru 

takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega 

nadomestila.  

 

Izvajalec ima, v primeru iz prejšnjega odstavka, pravico od naročnika zahtevati podaljšanje roka za dokončanje 

del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe, najdlje za čas, za katerega so bila dela, v skladu s 

prejšnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljšanja pogodbeni stranki ravnata v skladu s tretjim odstavkom 

tega člena.  

 

V. IZVEDBA DEL 

 

12. člen 

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti 

podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, 

naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve 

naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. 

Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo 

aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.  
opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev 

 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi dani v postopku javnega 

naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.  

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:  

podizvajalec št. 1: 

- naziv: _____________________________ 

- naslov: ____________________________ 

- matična številka: _____________________ 

- ID za DDV: _________________________ 

- transakcijski račun ____________________ pri _________________________ 

- ki ga zastopa: ___________________________________________________ 

- vrsta del: ______________________________________________________ 

- količina del: ____________________________________________________ 

- vrednost del: ___________________________________________________ 

- kraj izvedbe del: _________________________________________________ 

- rok izvedbe: ____________________________________________________ 

podizvajalec ______________________ je v ponudbi izvajalca z dne ______________, dne _____________ 

zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do 

izvajalca – opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo 

podizvajalec ___________________ v ponudbi izvajalca z dne ________________, dne _____________ ni 

zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca. – opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če 

izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila 

opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev 

 

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega 

podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da 

soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.  
 

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število 

podizvajalcev.  
opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci 

 

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s 

podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi. 
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V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora 

izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:  

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, ID za 

DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike), 

- za vsakega od predlaganih podizvajalcev ESPD obrazec, 

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in  

- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 
 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev kot jih določa zakon, ki ureja 

področje javnega naročanja. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko 

vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik 

določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe.  

Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema 

predloga.  
 

13. člen 

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali 

zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali 

zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev 

podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti. 
 

Če naročnik ali nadzorni organ pri gradnji ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko 

naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in 

izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam. 

 

14. člen 

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določili te pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa 

dela v obsegu, kot je določen v tej pogodbi, tehnični in projektni dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te 

pogodbe, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, 

osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in 

odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče 

upravičeno sklepati. 
 

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje 

v okviru te pogodbe.  

 

VI. VREDNOST POGODBE 

 

15. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za 

vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu št. 11 – Predračun in fiksnih in nespremenljivih enotnih cenah, ki jih je 

navedel v Obrazcu št. 12 – Specifikacija predračuna, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe. 

 

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s 

strani nadzornega organa v rokih in na način, ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer: 

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) =_________________EUR 

davek na dodano vrednost (DDV) – 22% =_________________EUR 

pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) =_________________EUR 
 

(z besedo:  _______________________________________________ EUR ___________/100). 

 

V kolikor se pri obračunu davka na dodatno vrednost upošteva obrnjena davčna obveznost, se davek na dodano 

vrednost plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 

– uradno prečiščeno besedilo; upoštevajoč vse morebitne spremembe, v času izvajanja te pogodbe). 
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Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«. 

 

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE 

 

16. člen 

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe, in se ne smejo spremeniti tudi 

v primeru, če se rok izvedbe del po tej pogodbi podaljša. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča izključno 

in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej pogodbi, 

bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, 

bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za 

spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. 

 

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji 

na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca. Ponudbi za dodatna in 

nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto. 

 

17. člen 

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika 

in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso določena s 

to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika. 
 

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena 

in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki 

so navedene v ponudbi, vključno s popustom v višini ______%, če so zato izpolnjeni pogoji za spremembo 

pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. 

 

Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej pogodbi 

in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so 

zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v 

okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko 

naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča samo v 

primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa 

zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni 

pogodbi. Ob tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi popust v višini ________% iz svoje ponudbe. 

 

S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico 

drugačno izvedbo gradnje, kot jo potrdi naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov 

naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe 

infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej 

pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, 

da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun 

izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora. 

 

VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL 
 

18. člen 

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.  
 

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je določen 

s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo. 

 

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali opreme 

brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne 

izjave o skladnosti, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec mora najkasneje 
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pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca iz katere izhaja, da 

uporabljeni materiali in oprema v celoti ustrezajo vsem zahtevam iz projektne dokumentacije in naročnikovim 

zahtevam. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni organ 

naročnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o 

skladnosti, certifikati, poročila,…).  

 

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.  

 

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih 

mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije. 

 

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga 

obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. 

dne v obračunskem mesecu. 

 

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije 

najpozneje do 30. dne v mesecu.  

 

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni 

organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni višini. V 

kolikor v roku 8 dnih nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta  šteje za potrjeno 

po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev. 

 

Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi potrjenimi situacijami mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za 

izvedena dela v preteklem mesecu. Na vsakem izstavljenem računu mora biti izjava: Projekt je financiran iz 

finančnega mehanizma LIFE, za projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644, v nasprotnem primeru bo 

naročnik zavrnil. 

 

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Računi).  

 

Račune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati naročniku v elektronski 

obliki (e-Račun), končno obračunsko situacijo, pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni 

primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. V kolikor naročnik 

tako zahteva mu mora izvajalec dodatne izvode računov (do tri dodatne izvode), ki jih ni mogoče poslati v 

elektronski obliki (e-račun) dostaviti na naslov naročnika v papirni obliki.  

 

Pri vsakem izstavljenem računu s priloženo situacijo mora izvajalec obračunati popust v višini _____%, ki ga je 

ponudil v svoji ponudbi. 

 

Naročnik ima 8 delovnih dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 8 delovnih dneh 

ni potrjen ali zavrnjen se šteje za potrjenega.  

 

Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo 

svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, če bodo le-ti zahtevali neposredna plačila. 
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci  

 

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec izrecno izjavlja, da je seznanjen s tem, da ni upravičen 

do podražitev ali do kakršnihkoli povišanj cen na enoto mere.  

 

Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno 

pobudo. 
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IX. PLAČILNI POGOJI 

 

19. člen 

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume 

z naročnikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na njih 

v skladu z določbami te pogodbe in zahtevami naročnika. 

 

20. člen 

Plačila bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne obračunske 

situacije. 

 

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v finančnem načrtu Zavoda za ribištvo Slovenije.  

 

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644, s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE 

PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«, sofinancira Evropska unija 

v okviru finančnega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi 

za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei«. 

 

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je do 30 dni od uradnega datuma prejema računa s strani naročnika, 

izdanega na podlagi potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo navedel na 

računu. 

 

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 12. člena 

te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, nepodredno podizvajalcu, in sicer: 

- podizvajalcu ______________________ na transakcijski račun, ki ga bo podizvajalec navedel na računu. 
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo 

podizvajalci zahtevali neposredna plačila. 

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. 
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci 

zahtevali neposredna plačila.  

 

Če podizvajalec, ki je naveden v 12. členu te pogodbe ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca 

zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika pošlje 

svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel 

plačilo za izvedena dela. V primeru, da izvajalec naročniku ne bo posredoval izjav iz prejšnjega stavka ali v 

primeru, da izvajalec ne bo plačal izvedenih del podizvajalcu bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog 

za uvedbo postopka o prekršku. 
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo 

zahtevali neposrednih plačil 

 

21. člen 

Kot dan plačila se šteje dan, ko je posamezni naročnik izdal nalog za izplačilo na UJP in je bilo plačilo nakazano 

na transakcijski račun izvajalca.  

 

Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu 

TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni 

dan v sistemu TARGET. 

 

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. 

Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. 

Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko naročnik in izvajalec ugotovita, da so za izplačilo 

zadržanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje, kar se uredi z zapisnikom. 
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22. člen 

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti 

skladno z zakonom. 

 

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA 

 

23. člen 

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak 

dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini dveh promilov od vrednosti pogodbenih del brez davka 

na dodano vrednost. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti 

naročila z davkom na dodano vrednost. Naročnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval 

izvajalcu. Pogodbena kazen se obračuna ob plačilu končnega računa. 

 

V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroške povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.  

 

24. člen 

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, kar vključuje tudi nepridobitev 

sredstev sofinanciranja s strani EU iz razlogov, ki nastanejo na strani izvajalca in ki presega vrednost pogodbene 

kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.  

 

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno 

od uveljavljanja pogodbene kazni. 

 

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika glede vseh terjatev 

tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca, 

njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi. 

 

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA 

 

25. člen 

Naročnik se obvezuje, da bo: 

- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga, 

- dal izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi, 

- dal izvajalcu na razpolago obstoječi priključek za vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, če je na 

območju investicije to mogoče; Stroški priklopa in  porabe gredo v breme izvajalca, 

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo, 

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev 

prevzetih del, 

- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo, 

- zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije, 

- pred začetkom del seznanil izvajalca z varstvenimi režimi v jami in območju na katerem bo potekala 

investicija, s prepovedjo vnosa hrane in prepovedjo kajenja v jami, 

- naredil prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo. 

 

Izvajalec jamči: 

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, 

- da je seznanjen z zahtevami naročnika oziroma prejeto projektno dokumentacijo, 

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del, 

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo, ki 

jo je izdelal projektant PROdom biro d.o.o., Družba za projektiranje, gradbeništvo, trgovino in storitve, 

Tržaška cesta 65, 2000 Maribor,  

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke 

in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse, 
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- izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši 

meri obremenjuje okolje,  

- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in varnostni 

načrt gradbišča ter zahteve koordinatorja iz varstva pri delu, 

- da bodo dela izvajali delavci, ki so sposobni in usposobljeni za dela, ki so predmet te pogodbe, 

- da bo delavce, ki bodo izvajali dela seznanil z varstvenimi režimi na območju, kjer bodo potekala dela,   

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez 

predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil 

naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo, 

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna 

z zahtevami, 

- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje, 

- da bo po končanih delih vzpostavil teren na katerem bo potekla investicija, v prvotno ali boljše stanje, 

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti 

podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in vodje gradnje,  

- da bo brezplačno zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, 

- da bodo vsa dela ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.  

 

Izvajalec se obvezuje: 

- da bo ščitil interese naročnika, 

- izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in 

standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe, 

- brezplačno izdelal projekt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, 

skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne 

ureditve, prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z 

veljavnimi predpisi, 

- pred začetkom del na celotnem območju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje 

na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja na objektih ali območju, kateri so 

poškodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrožena njihova stabilnost, in dokumentirati stanje po 

izvedenem posegu in dokumentacijo predati naročniku, 

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, 

da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,  

- pred pričetkom del ugotoviti stanje obstoječih komunalnih vodov, v kolikor bo to potrebno, ter dela izvajati 

tako da ne pride do škode; v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestiti naročnika, 

- pred začetkom del predati naročniku organizacijski načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v 

skladu z varnostnim načrtom naročnika,  

- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd., kar mora predhodno dogovoriti z 

naročnikom, 

- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih ter 

obiskovalcev, 

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču, 

- zagotoviti varnost in stabilnost območja in objektov, ki je predmet investicije ali posega investicije, 

- izdelati elaborat zapore, pridobivanja dovoljenj za zaporo, postaviti zaporo in jo vzdrževati ter odstraniti, če 

bo to potrebno, 

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni 

promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno, 

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala, 

- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,  

- da bo tehnologijo gradnje prilagodil tako, da ne bo povzročala dodatnih stroškov naročniku, 

- označiti gradbišče skladno s predpisi, ki urejajo področje gradenj in navodili organa upravljanja za investicije, 

ki so sofinancirane iz sredstev EU,  

- za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in 

opremljen prostor, velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za 

ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače, 
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- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od 

izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne 

stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, 

- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08, in 

spremembe), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o 

hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel 

vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, 

- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal 

naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije, 

- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine 

o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, 

katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z 

veljavnimi predpisi ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali 

proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično 

soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi 

standardi, 

- vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o 

skladnosti, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in 

vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,  

- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do območja in objektov ter jim omogočiti normalno 

funkcioniranje, 

- mesečno izdelati in predati naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o 

opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega 

napredka, če bi naročnik to zahteval, 

- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in 

nepredvidena dela, 

- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da 

se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje 

ljudi in ostalega premoženja;  

- da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z 

vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi, 

- izročiti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi, 

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje, 

- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del, 

- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in 

obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant 

sproti potrjevala, 

- da bo aktivno sodeloval pri izvedbi pregleda in da bo odpravil vse pripombe, ki zadržijo izdajo uporabnega 

dovoljenja, 

- da bo vse poškodbe podzemnih vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne 

lastnine popravil na lastne stroške, 

- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala, 

opreme in tehnološke opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti 

izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode, najpozneje ob primopredaji objektov 

naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni 

materiali in proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve in zahteve iz projektne dokumentacije,  

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti območja in objektov z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, 

nadzora, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati 

naročniku v treh izvodih skupaj z obvestilom o zaključku pogodbenih del oziroma ko bodo območje in objekti 

pripravljeni za pregled, 

- nadzor ali pooblaščena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z 

zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila, 
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- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmačenje,  

- v osmih dneh po končanju del dostaviti naročniku izjavo o končanju del in izročiti naročniku dokumentacijo 

potrebno za pregled območja in objektov ter izvedenih del in njihov prevzem.  

 

Izvajalec jamči in se obvezuje: 

- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa 

tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja mora 

biti takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del, 

- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v času gradnje,  

- da bo dogovoril vse dostope do gradbišč preko zasebnih zemljišč z njihovimi lastniki, v kolikor bo to za 

namen investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru škode le-to tudi povrnil, 

- da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga 

oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi, 

- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene 

pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti, 

- da ne bo uporabljal zemljišča na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo naročila 

po tej pogodbi, 

- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na območju na katerem 

bo potekala investicija. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabil, 

recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje in zakonodajo na področju okoljevarstva 

ter načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki ter o tem dal naročnikom dokumentacijo pri vsakokratni izdani 

situaciji. Lastnik vseh evidenčnih listov o ravnanju z odpadki in vse dokumentacije je naročnik. V primeru, da 

izvajalec ob vsakokratni izdani situaciji ne dostavi evidenčnih listov o ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih 

dokazil, lahko naročnik zadrži izplačilo mesečne situacije do prejema evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.  

 

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi 

z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno. 

 

Izvajalec se zavezuje označiti gradbišče in vso dokumentacijo skladno z navodili organa upravljanja, ki se 

nanašajo na označitev gradbišč in dokumentacije pri investicijah, ki so sofinancirane iz sredstev Evropske unije.  

 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsak izdani uradni dokument z njegove strani imel izjavo: »Projekt / storitev / 

oprema je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, za projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644. Samo 

v primeru, da celotno besedilo izjave, zaradi omejenosti prostora, ne bi moglo biti napisano, ima dokument 

lahko sklic na projekt: »LIFE16 NAT/SI/000644. V kolikor izdan dokument s strani izvajalca ne bo opremljen, 

kot je določeno v tem odstavku, bo naročnik tak dokument zavrnil. 

 

Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve 

v zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega člena in zagotoviti vpogled v 

dokumentacijo in jo posredovati naročniku. 

 

Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po 

zaključku investicije, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. 

 

Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank izročiti kopijo veljavne 

zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, ki ni 

nižja kot jo določa zakon, ki ureja področje gradnje objektov. V kolikor v času trajanja te pogodbe poteče 

veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. V 

primeru, da izvajalec ne izroči naročniku kopije veljavne zavarovalne police ima naročnik pravico, da sam sklene 

zavarovanje na stroške izvajalca. 
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XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL 

 

26. člen 

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi šteje, da se za dokončen 

prevzem objektov in izvedenih del šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. Postopek in pogoji za primopredajo 

izvedenih del naročniku so določeni v naslednjih členih.  

 

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik 

in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in da so objekti pripravljeni za tehnični pregled in prevzem. 

 

27. člen 

Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo pregleda oziroma prevzema 

izvedenih del.  

 

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh 

pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa,  

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

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika in projektno dokumentacijo, 

- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni, 

- datume začetka in končanja del, 

- dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode, 

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 

- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak, 

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

- splošne pripombe. 

 

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni 

vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku. 

 

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del. 

 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, 

popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu 

izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje 

svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni 

mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik 

izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da se sorazmerno znižajo vrednost teh 

del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 

Dokončen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in ugotovljene 

napake – in je prevzem objektov in vseh del po tej pogodbi brez pripomb in zadržkov s strani naročnika in 

pridobljeno uporabno dovoljenje. 

  

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, 

začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 

dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del, razen v primeru, če se ne dogovorita drugače. 

 

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega 

obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. 
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XIII. GARANCIJSKI ROKI 

 

28. člen 

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, 

ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.  

 

29. člen 

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči 

od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. 

 

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne 

primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. 

 

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan izročiti naročniku ob 

dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe. 

 

30. člen 

Izvajalec mora naročniku izročiti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani banke ali ugledne finančne institucije, 

plačljivo na prvi poziv, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvršenih del, skladno z določilom 9. člena te 

pogodbe.  

 

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico 

unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

31. člen 

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti 

in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica 

nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.  

 

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti 

naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. 

  

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma 

odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik pravico, da zahteva novo 

izvedbo del na stroške izvajalca. 

 

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je 

izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

XIV. ODSTOP OD POGODBE 

   

32. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumi, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: 

- če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega 

naročanja, 

- če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga 

naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v 

postopku javnega naročanja, 

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega naročila, 

v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, 

pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu, 
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- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob 

morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje, 

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni, 

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo, 

- če jih nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, 

opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjenimi vzorci ali 

dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, 

obiskovalcev, stabilnost območja in objektov ali namerno povzroča škodo na območju, objektih ali drugi 

infrastrukturi, 

- če izvajalec ne upošteva zahtev za material in opremo, kot je to določeno v projektni dokumentaciji,  

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega 

dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej 

pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi, 

- če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno 

škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo; Izvajalec mora 

odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem tudi redno obveščati nadzor in naročnika, 

- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe. 

 

Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih 

obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. 

 

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: 

- če naročnik ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti,  

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne 

posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del, 

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del, za kar se šteje stečaj izvajalca. 

 

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi 

česa se pogodba prekinja. 

 

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še 

obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki še ni 

plačano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.  

 

33. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, 

okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali 

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali 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, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev 

oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj 

ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe 

v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe 



 
 

stran 61 od 96 
 

bo naročnik obvestil dobavitelja. 

 

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je 

pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.  

 

Navedeni člen velja, v kolikor ni v nasprotju z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja. 

 

XV. POOBLAŠČENE OSEBE 

 

34. člen 

Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe _________________. 

 

Skrbnik pogodbe bo izvajalca po podpisu te pogodbe obvestil o nadzornem organu pri investiciji po tej pogodbi. 

 

35. člen 

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je _______________________________. 

 

Vodja gradnje izvajalca je ______________. Izvajalec jamči, da bo v primeru zamenjave vodja gradnje imenoval 

novo osebo za vodjo gradnje, ki bo izpolnjevala pogoje za vodjo gradnje po predpisih, ki urejajo področje 

gradenj in zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. 

 

Odgovorna oseba za varnost na gradbišču s strani izvajalca je ___________________________. 

 

36. člen 

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 34. člena te pogodbe v roku treh dni po 

njihovi zamenjavi. 

 

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 35. člena te pogodbe pisno obvestiti pred 

nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna. 

 

37. člen 

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za 

veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence. 

 

Naročnik bo uporabljal elektronski naslov: __________________________. 

 

Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov: __________________________. 

 

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na zgoraj navedena 

elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju. 

 

Komunikacija in obvestila po tej pogodbi se lahko pošilja tudi pisno na poslovni naslov pogodbene stranke. V 

primeru, da se pošta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, se šteje, da jo je naslovnik prejel s 

potekom tretjega delovnega dne, šteto od dne, ko mu je bilo puščeno obvestilo o prispeli poštni pošiljki. 

 

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU 

 

38. člen 

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe 

varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij. 

 

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila po 

tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik. Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču 

med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih 
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zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko 

posledica izvajanja del. 

 

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe 

konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo.  

 

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno 

opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik. 

 

Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz 

tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.  
 

Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal 

škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb.  
 

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas izvedbe 

del po tej pogodbi ter imeti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi škodo 

proti tretji osebi. 
 

 

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena 

praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih 

motenj na tem premoženju. 
 

Izvajalec zagotovi, da dela, ki jih bo izvajal po tej pogodbi, ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih 

povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, 

glede na območje, na katerem bo potekala investicija. 

 

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST 

 

39. člen 

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, 

ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost. 
 

40. člen 

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem 

naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu. 

 

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

41. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev 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, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
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XIX. TRAJANJE POGODBE 

 

42. člen 

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank, veljavna pa je, ko je 

izpolnjen pogoj iz 8. člena te pogodbe.  

 

Izvedba investicije po tej pogodbi se zaključi z uspešno predajo objektov in izvedenih del naročniku, v roku, ki 

je določen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se 

ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objekta naročniku. 
 

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene 

vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku. 

 

XX. REŠEVANJE SPOROV 
 

43. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 

primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po pravu Republike Slovenije. 

 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, Obligacijskega zakonika, predpisi, ki 

urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in to pogodbo. 

 

XXI. DRUGE DOLOČBE 

 

44. člen 

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno 

soglasje naročnika.  
 

45. člen 

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o 

prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in skladno 

z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja. 
 

46. člen 

Izvajalec terjatev, ki jih ima na podlagi te pogodbe do naročnika, ne sme prenesti na drugega (prepoved cesije). 

Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega učinka.  
 

47. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor 

jih bo zahteval, posredoval podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih 

in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z 

njim povezane družbe. 
 

48. člen 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in 

uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi. 
 

49. člen 

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme 

vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.  
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50. člen 

Pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 

s tem izpolni pogoj iz 8. člena te pogodbe. 
 

51. člen 

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega 

naročila iz 1. člena te pogodbe, ponudba izvajalca na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega 

zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo 

predmet te pogodbe. 

         

izvajalec:       naročnik: 
 
 
 

 

 

Ponudnik s podpisom Obrazca št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in veljavnih predpisov jamči, da je seznanjen 

z vzorcem pogodbe in ga kot takega sprejema. 
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4. DEL 

 

 

 

4.1. PONUDBENI DEL 

 

- OBRAZEC št. 1 –  Ponudba  

- OBRAZEC št. 2 –  Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca 

- OBRAZEC št. 3 –  Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika 

- OBRAZEC št. 4 –  Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov 

- OBRAZEC št. 5 –  Soglasje oseb 

- OBRAZEC št. 6 –  Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta 

- OBRAZEC št. 7 –  Seznam referenčnih del 

- OBRAZEC št. 8 –  Referenčno potrdilo  

- OBRAZEC št. 9 –  Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila 

- OBRAZEC št. 10 –  Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje 

- OBRAZEC št. 11 –  Predračun  

- OBRAZEC št. 12 –  Specifikacija predračuna 
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4.1 OBRAZCI IN IZJAVE ZA SESTAVO PONUDBE 
 

VSEBINA PONUDBE: 
 

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente glede na način predložitve ponudbe (samostojna 

ponudbe / ponudba s podizvajalci / skupna ponudba): 
 

št. VRSTA DOKUMENTA 

VRSTA SUBJEKTA, KI PREDLOŽI 

DOKUMENT 
PREDLOŽITEV 

PONUDNIK 
SO-

PONUDNIK 

POD-

IZVAJALEC 

1. Kazalo ponudbe √   v ponudbi (zaželeno) 

2. OBRAZEC št. 1 – Ponudba √   v ponudbi 

3. 
OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in 

izjava podizvajalca 
  √ 

v ponudbi, če so 

podizvajalci 

4. 
OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in 

pooblastilo soponudnika 
 √  

v ponudbi, v primeru 

skupne ponudbe 

5. 
OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev 

in upoštevanju veljavnih predpisov 
√ √ √ v ponudbi 

6. ESPD obrazec √ √ √ v ponudbi 

7. OBRAZEC št. 5 – Soglasje oseb √ √ √ po pozivu naročnika 

8. S.BON-1/P (ali S.BON-1) √ √ √ po pozivu naročnika 

9. KOPIJA ZAVAROVALNE POLICE √   po pozivu naročnika 

10. 
OBRAZEC št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in 

pravnih oseb v lastništvu subjekta 
√ √ √ v ponudbi 

11. OBRAZEC št. 7 – Seznam referenčnih del √   v ponudbi 

12. OBRAZEC št. 8 – Referenčno potrdilo √   v ponudbi 

13. 
OBRAZEC št. 9 – Tehnične in strokovne 

zmogljivosti za izvedbo naročila 
√   v ponudbi 

14. 
MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST 

PONUDBE 
√   v ponudbi 

15. OBRAZEC št. 11 – Predračun  √   v ponudbi 

16. OBRAZEC št. 12 – Specifikacija predračuna √   v ponudbi 

17. 
KALKULATIVNE OSNOVE – režijski ceniki 

(delovna sila, material, oprema, stroji, naprave) 
√   v ponudbi 

 

Predložitev 
 

Kjer je zahtevana predložitev »v ponudbi«, mora ponudnik v ponudbi obvezno predložiti zahtevane dokumente. 

Menična izjava se predloži skladno z določilom v točki 1.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 

Predložitev »po pozivu naročnika« pomeni, da si naročnik pridržuje pravico po poteku roka za prejem ponudb, 

v času preverjanja prejetih ponudb, zahtevati od ponudnika predložitev navedenih dokumentov. Ponudnik 

navedena dokazila lahko predloži že v ponudbi. 
 

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev kateregakoli dodatnega dokazila, ki bo 

dokazoval izpolnjevanje pogojev določenih v 2. delu, točka 2.1. in zahtev naročnika iz te dokumentacije in jih 

naročnik ne more pridobiti sam iz uradnih baz podatkov. 

 

 

Vsebina ponudbe služi ponudniku kot kontrolnik kompletnosti ponudbe.  
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OBRAZEC št. 1 

Ponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

Naročnik: 

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 

Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno 

 

 

V postopku oddaje javnega naročila gradnje po odprtem postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z 

VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU, ki je bil objavljen na Portalu javnih 

naročil, dajemo naslednjo 

 

PONUDBO 

 

I. 

 

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: 
(opomba: ustrezno obkrožiti) 

 

Izjavljamo, da dajemo ponudbo: 

 

- samostojno – kot samostojen ponudnik 

 

- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci 

 

- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov 

 
- skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci. 

 

II. 

 

PODATKI O PONUDNIKU: 

 

Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi): 

 

Naslov ponudnika, poštna številka in pošta (kot bo navedeno v pogodbi): 

 

Telefonska številka: 

 

Elektronski naslov ponudnika: 

 

Matična številka: 
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ID za DDV: 

 

Pristojni finančni urad: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Banka: 

 

Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe: 

 

Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe: 

 

Pooblaščena oseba za oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN: 

 

Kontaktna oseba: 

 

Telefonska številka kontaktne osebe: 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe: 

 

 

III. 

SKUPNA PONUDBA: 

 

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini: 
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo 

tabelo): 
 

št. naziv soponudnika naslov soponudnika 

1.   

2.   

3.   

 

IV. 

 

SODELOVANJE S PODIZVAJALCI: 
 

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:  
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora 

obvezno izpolniti spodnjo tabelo): 
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št. naziv podizvajalca naslov podizvajalca 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

V. 

 

IZRAČUN VREDNOSTI PONUDBE: 

 

Izjavljamo, da: 

- smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen,  

- smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali obdobje izvajanja investicije, 

- smo seznanjeni s tem, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in 

dejansko izvedene količine«, 

- se cene na enoto mere ne bodo spremenile v času izvajanja pogodbe, ne glede na to, da bi prišlo do 

morebitnega podaljšanja izvedbe del. 

 

VI. 

POPOLNOST PONUDBENIH CEN: 

 

Izjavljamo, da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del dokumentacije v 

zvezi z oddajo javnega naročila in naše ponudbe, in se nanaša na javno naročilo GRADNJA SERVISNEGA 

OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU, upoštevali vsa dela, 

izdelavo vse potrebne dokumentacije, material, storitve, stroške dela ter vse ostale elemente, ki vplivajo na 

izračun cen, ob upoštevanju vseh zahteva naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so 

potrebne za realizacijo posamezne postavke in vseh razpisanih del. 

 

Izjavljamo, da v primeru, da: 

- v ponudbenem predračunu niso izpolnjene vse postavke,  

- ali smo pri posamezni postavki vpisali »0,00«  

- ali zneska nismo vpisali,  

so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah, ne glede na to ali je to v obrazcu predračuna 

vpisano, da so postavke upoštevane v ostalih postavkah ali ne. Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni s tem, da 

nam naročnik v nobenem primeru ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev za postavke, pri katerih 

v ponudbenem predračunu nismo vpisali cen ali smo vpisali »0,00« ali zneska nismo vpisali.  

 

VII. 

 

ROK IZVEDBE: 

 

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer 

najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo.  

 

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu za katerega dajmo ponudbo izvedli in jih dokončali v 

naslednjih rokih: 

- z deli začeti najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo 

- po začetku del nadaljevati z deli in izvesti dela skladno s terminskim planom, ki ga bomo dogovorili z 

naročnikom, 
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- zaključili gradnjo servisnega objekta z vališčem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soča v Kobaridu v 

roku šestih mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo, ob čemer smo seznanjeni, da je pogoj za prevzem 

objektov in izvedenih del – prevzem brez pripomb in zadržkov, dokončen prevzem objektov in izvedenih del 

s strani naročnika pa po pridobljenem uporabnem dovoljenju. 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del ne bo podaljšal. Samo izjemoma in izključno 

na podlagi odločitve naročnika se rok za izvedbo lahko podaljša, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, 

da rok izvedbe del ni bil podaljšan. 

 

VIII. 

 

ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKI ROK: 

 

Izjavljamo, da bomo v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na javno naročilo GRADNJA 

SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI V KOBARIDU na poziv 

naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer: 

- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost okolja in oseb – takoj, 

- ostale ugotovljene napake v čim krajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.  

 

Izjavljamo, da dajemo: 

- splošno 5-letno garancijo za kvaliteto, izvedbo vseh del in vgrajen material in vgrajeno opremo; garancijski 

rok začne teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov; 

- za solidnost gradnje dajemo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 

97/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) – 10 let; garancijski rok začne 

teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov. 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da če napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik, 

kot dober gospodar, odredi popravilo drugemu izvajalcu na naše stroške oziroma unovči garancijo za odpravo 

napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za 

kritje svojih režijskih stroškov.  

 

IX. 

 

IZJAVA O IZROČITVI ZAVAROVANJ: 

 

Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po 

odprtem postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V 

RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU: 

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% 

skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno osem mesecev od dneva podpisa pogodbe s strani 

obeh pogodbenih strank, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.2. Zavarovanje za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti);  

naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve prvovrstne garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni veljavna, naročnik pa bo unovčil zavarovanje dano za resnost 

ponudbe, lahko pa poda tudi predlog za uvedbo prekrška Državni revizijski komisiji, skladno z določili zakona, 

ki ureja področje javnega naročanja; 

- v roku 10 dni po prevzemu objekta in izvedenih del s strani naročnika za investicijo, ki bo predmet pogodbe, 

naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, 

izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z 

DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončni predaji in prevzemu izvedenih del s strani naročnika, za 

kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov in pridobljeno uporabno dovoljenje, v vsebini, ki je navedena 

v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku); naročniku 
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izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da ne izročimo garancije za odpravo napak 

v garancijskem roku unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

X. 

 

PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA: 

 

Naročniku izjavljamo, da: 

- sprejemamo plačilo do 30 dni od uradno prejetega računa s priloženo situacijo, in predhodno s strani 

nadzornega organa potrjene mesečne situacije, ki se izstavijo v višini dejansko opravljenega dela v 

obračunskem mesecu in končnega računa s priloženo končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s 

strani nadzornega organa,  

- bomo k vsakemu izstavljenemu mesečnemu računu s priloženo situacijo in končnemu računu s priloženo 

končno obračunsko situacijo, priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem (obračunskem) mesecu, ki 

bo omogočila nadzor nad opravljenim delom, 

- bomo račune s priloženimi situacijami izstavljali mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v 

preteklem mesecu, 

- bomo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljali v elektronski obliki (e-Račun), 

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s 

podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo; v 

navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo 

situacijo svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili, ob čemer bodo upoštevane določbe v zvezi 

izstavljanjem elektronskih računov (e-Račun), 

- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem, podizvajalec pa 

ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevati sami, in da bomo morali v 

navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da 

je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje v zvezi s predmetnim javnim naročilom; seznanjeni smo s 

tem, da bomo morali navedeni pisni izjavi predložiti naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega 

računa oziroma situacije s strani naročnika.  

 

XI. 

 

VELJAVNOST PONUDBE: 

 

Ponudba velja do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.  

 

XII. 

 

IZJAVA O ODDAJI PRAVNO ZAVEZUJOČE PONUDBE: 

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo 

v imenu ponudnika in da smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča ves 

čas veljavnosti ponudbe, ki je določen v točki XI.  

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________               žig   podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 

 

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec se datira, žigosa in podpiše. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek 

»Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 2 

Podizvajalec: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU IN IZJAVA PODIZVAJALCA 

 

 

Naziv podizvajalca: 

 

Naslov podizvajalca, poštna številka in pošta: 

 

Telefonska številka: 

 

Elektronski naslov podizvajalca: 

 

Matična številka: 

 

ID za DDV: 

 

Pristojni finančni urad: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Banka: 

 

Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): 

 

Zakoniti zastopnik podizvajalca: 

 

 

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:  

 

 

KOLIČINA, KI  JO PREVZEMA PODIZVAJALEC: 
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VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec: 

 

element znesek v EUR 

vrednost brez DDV  

DDV – 22%  

skupna vrednost z DDV  

 

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA : Ribogojnica Soča v Kobaridu 

 

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA : skladno s terminskim planom 

 

Odgovorna oseba podizvajalca v nadaljevanju podajam izjavo v zvezi s plačili. 

 

 

IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena 

ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 

94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN 

KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU v kateri nastopamo kot podizvajalec: 
 

opomba: obvezno ustrezno označiti 

  

zahtevamo neposredno plačilo:  DA    NE   

 

DA – zahtevamo neposredno plačilo NE – ne zahtevamo neposrednega plačila 

Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku 

(izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo 

terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega 

računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik 

(izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik 

(izvajalec). 

Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani 

ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora 

ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od 

plačila končnega računa oziroma situacije s strani 

naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da 

je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, 

kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo 

prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli. 

 

 

kraj: ____________________     ime in priimek zakonitega 

        zastopnika podizvajalca 

datum: ____________________               žig    

 ________________________ 

 

        podpis zakonitega zastopnika* 

 

        ________________________ 

 
* opomba: v primeru, da obrazec podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik podizvajalca mora biti ponudbi priloženo pooblastilo 

zakonitega zastopnika podizvajalca 
 

navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan 

in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščene osebe podizvajalca. Obrazec se izpolni za 

vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba. Glede na število podizvajalcev ponudnik 

obrazec kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 3 

Soponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

PODATKI O SOPONUDNIKU IN POOBLASTILO SOPONUDNIKA 

 

 

Naziv soponudnika: 

 

Naslov soponudnika, poštna številka in pošta: 

 

Telefonska številka: 

 

Elektronski naslov soponudnika: 

 

Matična številka: 

 

ID za DDV: 

 

Pristojni finančni urad: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Banka: 

 

Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba): 

 

Zakoniti zastopnik soponudnika: 

 

 

DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:  

 

 

KOLIČINA, KI  JO PREVZEMA SOPONUDNIK: 
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VREDNOST del, ki jih prevzema soponudnik: 

element znesek v EUR 

vrednost brez DDV  

DDV – 22%  

skupna vrednost z DDV  

 

 

POOBLASTILO SOPONUDNIKA 

 

Podpisani  

 

ime in priimek pooblastitelja  

naziv – funkcija pooblastitelja  

 

potrjujem, da sem zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec soponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem 

dokumentom  

 

ZA VODILNEGA PARTNERJA POOBLAŠČAM: 

naziv vodilnega partnerja (ponudnika)  

naslov vodilnega partnerja (ponudnika)  

 

in za podpis skupne ponudbe: 

gospoda / gospo  

z nazivom  

ki se podpisuje  

 

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

sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku 

javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z 

VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU, podpiše pogodbo, razen v 

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

skupini. Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred 

podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila 

za katerega dajemo ponudbo. 

 

datum: žig ime in priimek pooblaščene osebe: 

 

  ________________________ 

   

podpis pooblaščene osebe*: 

       

________________________ 

 
* opomba: v primeru, da obrazec podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik soponudnika mora biti ponudbi priloženo pooblastilo 

zakonitega zastopnika soponudnika 

navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani 

zakonitega zastopnika soponudnika ali pooblaščene osebe. Obrazec predloži vsak od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki 

je naveden v Obrazcu št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira. Obrazec se v 

sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki 
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OBRAZEC št. 4 

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IN UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV 

 

 

 

Naročniku Zavodu za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, izjavljamo, da: 

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanaša na 

javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z 

VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU, ki je bil objavljen na Portalu 

javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo, 

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo, 

- se strinjamo z vzorcem gradbene pogodbe, 

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju, 

- smo v celoti seznanjeni z območjem in lokacijo na kateri bodo potekala dela, 

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca, 

- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na 

Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni 

list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih 

partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15). 

 

Obvezujemo se, da: 
opomba: v primeru ponudbe s podizvajalcem, podizvajalec navedeni obrazec podpiše, spodnje alineje pa so namenjene 

seznanitvi podizvajalca z obveznostmi ponudnika, razen v delih, kjer veljajo, glede na določila veljavnih predpisov, tudi za 

podizvajalca (npr. sklenjeno zavarovanje, upoštevanje okoljskih predpisov, predpisov na delovnem področju, področju 

varnosti in zdravja pri delu, …) 

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v 

zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v skladu z določbami  Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 

72/17 – popr.), ob upoštevanju investicije, ki je predmet javnega naročila, 

- bomo kopijo veljavne zavarovalne police posredovali naročniku, če bo to naročnik zahteval v fazi do sprejema 

odločitve v predmetnem postopku javnega naročanja, 

- bomo kopijo veljavne zavarovalne police izročili naročniku ob podpisu pogodbe, če bo naročnik našo 

ponudbo sprejel, 

- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj, normative 

in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji in navodila naročnika, 

- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v 

tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu specifikacije predračuna in da bodo vsi vgrajeni 

materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in 

obrazcu specifikacije predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za 

objekte in opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji, 

- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, predpise, ki urejajo 

področje gradnje, ki je predmet javnega naročila, 
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- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na 

varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje, 

- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,  

- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves 

čas izvajanja naročila, 

- bomo za izvedbo del zagotovili delavce, ki so usposobljeni za dela pri investiciji, ki je predmet javnega 

naročila, 

- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj 

škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega 

materiala, 

- bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo še posebno 

pozornost namenili varnosti in varstvu okolja, 

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa 

navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ, 

- bomo varno izvajali začasno ločeno skladiščenje materialov, po zaključku del odstranili z gradbišča ves 

odpadni material in embalažo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, 

- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške ponovno uporabili, 

reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporečen način, skladno s predpisi 

ter o tem dali naročniku dokumentacijo (evidenčni list in tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji, 

- bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih 

navedb, 

- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih 

predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila. 

 

Izjavljamo, da smo v letu 2018 imeli letni promet – čiste prihodke od prodaje v višini: 
Opomba: ponudnik obvezno vpiše letni promet v letu 2018 – čiste prihodke od prodaje (vpis podatka ni obvezen za 

podizvajalca) 

 

promet v letu 2018 – čisti prihodki od prodaje v EUR  

 

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

Izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi: 

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo 

v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča za ves 

čas veljavnosti ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1.  

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig   podpis pooblaščene osebe 

        (ponudnika/podizvajalca/soponudnika) 

        

_______________________________ 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana 

s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v 

primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«. 
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ESPD obrazec 

 

 

navodilo:  
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi predložen.  
 
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 jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec se v ponudbi predloži za naslednje gospodarske subjekte:  

- ponudnika 

- vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci) 

- vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe) 

- vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi. 

 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi in izpolni preko aplikacije, ki je dostopna 
na Portalu javnih naročil, spletni naslov: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ 
Ponudnik označi, da je gospodarski subjekt, ki želi uvoziti naročnikov ESPD. Naročnikov ESPD je objavljen skupaj 
z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom. Ponudnik uvozi ESPD obrazec, ki ga je pripravil naročnik in sledi 
navodilom v aplikaciji.  
 
Pri izpolnitvi in pripravi ESPD bodite pozorni in ESPD izpolnite z vso skrbnostjo, saj predstavlja vašo lastno izjavo, 
ki se uporabi kot predhodni dokaz, da izpolnjujete pogoje za sodelovanje in da za gospodarski subjekt ne 
obstajajo razlogi za izključitev.  
 
Več informacij o ESPD obrazcu:  
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf 
 
ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano – odgovoriti je potrebno na vsa 

vprašanja! 

 
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«. 
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan 
ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema 
e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.  
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v 
elektronski obliki podpisan xml.  
 

 

 

 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf


 
 

stran 79 od 96 
 

OBRAZEC št. 5 

 

 

 

 

SOGLASJE PRAVNE OSEBE 

 

 

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / soponudnika / podizvajalca oziroma pooblaščena oseba za 

podpis ponudbe, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA 

Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU pridobi podatke iz uradnih 

evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske 

evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo:  

 

 

ime pravne osebe   

naslov (sedež) pravne osebe  

matična številka  

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig    podpis pooblaščene osebe 

             

_____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjen Obrazec št. 5 – soglasje pravne osebe. Soglasje 

mora biti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani pooblaščene osebe. Zaradi večjega števila podizvajalcev / 

soponudnikov se soglasje lahko kopira. Soglasje se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz 

katerega izhajajo zahtevani podatki. Soglasje se ne izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike. Obrazec se v sistemu 

e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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Obrazec št. 5 

 

 

 

SOGLASJE FIZIČNE OSEBE 

 

 

Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščeni zastopnik (prokurist) ali oseba, ki sem članica 

upravnega vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki imam pooblastila za njegovo zastopanje ali 

odločanje ali nadzor pri ponudniku / soponudniku / podizvajalcu naročniku dovoljujem, da lahko za namene 

javnega razpisa GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI 

V KOBARIDU, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev 

javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:  

 

 

ime in priimek   

naslov stalnega / začasnega bivališča 

(ulica, hišna št., poštna št., pošta) 
 

datum in kraj rojstva  

občina rojstva  

država rojstva  

enotna matična številka občana (EMŠO)  

državljanstvo  

moje prejšnje osebno ime se je glasilo  

funkcija pri ponudniku / soponudniku / 

podizvajalcu 
 

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________      podpis osebe 

             

_____________________ 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno soglasje, za vsakega od zakonitih zastopnikov 

in pooblaščenih zastopnikov (prokuristov). Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi 

večjega števila oseb se obrazec lahko kopira. Soglasje se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani 

podatki, vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana. Soglasje se izpolni tudi za nosilca dejavnosti – samostojnega podjetnika 

posameznika. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf olbiki. 
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OBRAZEC št. 6 

 

 

 

 

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA 

 

 

 

Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku 
javnega naročanja): 
 

Naziv: 

 

Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 

 

Matična številka: 

 

ID za DDV ali davčna številka: 

 

Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt; vpisati DA - NE): 

 

 
 
Lastniška struktura subjekta: 
 
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki*: 
 
Navesti:  

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic, oziroma je udeležena z več 

kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč 

položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe; 

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost 

nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa 

pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

 
Fizična oseba 1: 
 

Ime in priimek: 

 

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in kraj): 

 

Delež lastništva: 

 

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): 
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Fizična oseba 2: 
 

Ime in priimek: 

 

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in kraj): 

 

Delež lastništva: 

 

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): 

 

 
(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam) 
 
 
1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna 

oseba nosilec tihe družbe*: 
 

Naziv pravne osebe: 

 

Sedež pravne osebe: 

 

Delež lastništva subjekta: 

 

ID za DDV ali davčna številka: 

 

Pravna oseba je nosilec tihe družbe (vpisati DA - NE): 

 

pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb  

(v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse) 

Ime in priimek: 

 

Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, 

poštna številka in kraj): 

 

Delež lastništva: 

 

Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe): 

 

 
(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljuj seznam) 
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1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 
so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):  

 
 

Naziv pravne osebe: 

 

Sedež pravne osebe: 

 

ID za DDV ali davčna številka: 

 

Povezana na način: 

 

 
(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljuj seznam) 
 
 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih 
družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so povezane družbe. 

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne 
izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki 
spremembi posredovanih podatkov.  

 
 
 
kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig    podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Obrazec št. 6 je informativne narave. Subjekt (ponudnik / podizvajalec / soponudnik) lahko priloži lastno izjavo o 

lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in 

podpisana s strani pooblaščene osebe. V primeru, da ponudnik / podizvajalec / soponudnik uporabi Obrazec št. 6 ga lahko 

kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 7 

Ponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 

 

 

SEZNAM REFERENČNIH DEL 

 

 
Opomba: 

Ponudnik vpiše dve referenčni deli skladno s Pogojem 14, iz zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb, in sicer: 

- se mora ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 12712 – Stavbe za rejo 

živali – stavbe ribogojnic, ali ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24202 – Drugi kmetijski gradbeni objekti – ribogojnice, ali, 

ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24110 – bazenska kopališča na prostem, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22223 – 

vodni stolpi, vodohrani, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22231 - črpališča, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 

150.000,00 EUR brez DDV, 

- se mora ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vključevalo gradbena, obrtniška in 

instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV, 

ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih del sklenjeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela. 

 

Referenčno delo 1: 
 
 

Naziv investitorja: 

 

Naslov investitorja: 

 

Naziv projekta: 

 

Klasifikacija objekta po CC-SI: 

 

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja: 

 

Vrednost del: 

 

čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije: 
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Referenčno delo 2: 
 
 

Naziv investitorja: 

 

Naslov investitorja: 

 

Naziv projekta: 

 

Namembnost objekta: 

 

Vrednost del: 

 

čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije: 

 

 
 
Izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi: 

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo 

v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča za ves 

čas veljavnosti ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1.  

 
 
 
 
kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________         žig    podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

navodilo: Ponudnik obrazec št. 7 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je 
podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše dve referenčni deli, ki v celoti ustrezata Pogoju 14 in za kateri prilaga Obrazec 
št. 8. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 8 

Investitor referenčnega dela: 

naziv:  

naslov:  

 

Na prošnjo ponudnika: 
 

naziv:  

naslov:  

 
 

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku GRADNJA SERVISNEGA 

OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI V KOBARIDU izdajamo naslednje  

 

REFERENČNO POTRDILO 

 

Potrjujemo, da je ponudnik: 

 

naziv ponudnika  

naslov ponudnika  

 

v času: 

 

od – datum začetka del  

do – datum zaključka del  

 (opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del) 

 

izvedel naslednje referenčno delo: 
(opomba: v nadaljevanju vpisati podatke o referenčnem delu) 

 

NAZIV PROJEKTA: 

 

 

LOKACIJA / OBMOČJE GRADNJE 

 

 

KLASIFIKACIJA OBJEKTA PO CC-SI 
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PODATKI O REFERENČNEM DELU: 
opomba: glede na izvedena dela v vrstici kjer je ponudnik izvršil delo, v stolpcu, v ustrezni vrstici, označiti z znakom X ali √ 

 

izvedena dela DA 

vključena so bila gradbena dela  

vključena so bila obrtniška dela  

vključena so bila instalacijska dela  

 

za objekt je pridobljeno uporabno dovoljenje dne: ____________________________ 

ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe: 

številka pogodbe  

skupna vrednost pogodbe v EUR brez DDV  

 

izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo: 
opomba: glede na izvršeno delo v ustreznem stolpcu označiti z znakom X ali √ 

 

ponudnik je gradnjo DA NE 

izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe   

 

v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na: 
opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar  so 

bile na delo ponudnika reklamacije 

 

 

dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni osebi: 

 

ime in priimek  

telefon  

e- naslov:  

 

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega 

naročila gradnje.  

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________               žig   podpis pooblaščene osebe 

         investitorja referenčnega dela 

        

________________________ 

 

 

navodilo: Obrazec št. 8 mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela, za katerega 

je ponudnik v zadnjih petih letih šteto od roka za oddajo ponudb izvedel referenčno delo, ki v celoti ustreza Pogoju 14. Obvezni 

sta dve referenčni potrdili. Ponudnik obrazec lahko kopira. Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo s katerim že razpolaga, 

v primeru, da referenčno potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke, kot izhajajo iz Obrazca št. 8 in je podpisano in žigosano s 

strani investitorja referenčnega dela. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 



 
 

stran 88 od 96 
 

OBRAZEC št. 9 

Ponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 
 

 

TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA 

 

 

 

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI: 

 

Izjavljamo, da: 

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je 

ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno 

opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene 

za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bomo lahko 

zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v 

skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu, 

- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne 

oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve 

veljavnih predpisov.  

 

 

 

 

STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI: 

 

Izjavljamo, da: 

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo 

sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika, 

- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, 

ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, 

- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana 

dela in so sposobni in usposobljeni v celoti izvesti naročilo skladno z vsemi zahtevami naročnika in projektno 

dokumentacijo, 

- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču, obiskovalcev ter 

mimoidočih,  

- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala 

v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe 

del.  
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ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za 
izvajanje pogodbe imenujemo:  
 

ime in priimek  

funkcija pri ponudniku  

telefon  

e-pošta  

 

 

 

 

ZA VODJO GRADNJE IMENUJEMO:  
opomba: vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje za vodjo del v skladu z zakonom, ki ureja področje gradenj, in mora biti pri 

ponudniku (ali pri partnerju v primeru skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s podizvajalcem) v rednem 

delovnem razmerju ali ima s predlagano osebo za vodjo gradnje sklenjeno pogodbo. 

 

ime in priimek  

izobrazba  

število let delovnih izkušenj  

redno zaposlen pri ponudniku                                DA                             NE 

če ni redno zaposlen pri ponudniku – 

navesti kje je redno zaposlen 
 

vpisan v imenik poklicne zbornice z ID 

številko 
 

poklicni naziv (Vm, Vz, PI)  

telefon  

e-naslov  

 

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za vodjo gradnje pri nas v rednem delovnem razmerju (oziroma je 

zaposlena pri partnerju v skupni ponudbi oziroma pri podizvajalcu) oziroma z njim pogodbeno sodelujemo, in 

da bomo v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazovali status 

osebe, predlagane za vodjo gradnje.  

 

Reference vodje gradnje: 

 
Opomba: 

Ponudnik za predlagano osebno za vodjo gradnje vpiše dve referenčni deli iz zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb 

(ki v celoti ustreza Pogoju 13), in sicer: 

- se mora ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 12712 – Stavbe za rejo 

živali – stavbe ribogojnic, ali ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24202 – Drugi kmetijski gradbeni objekti – ribogojnice, ali, 

ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24110 – bazenska kopališča na prostem, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22223 – 

vodni stolpi, vodohrani, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22231 - črpališča, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 

150.000,00 EUR brez DDV, 

- se mora ena referenca nanašati na zaključeno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vključevalo gradbena, obrtniška in 

instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znašala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV, 
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pri katerem je predlagana oseba izvedla dela, katere v smislu določb Gradbenega zakona pomenijo funkcijo vodje del ali vodje 

gradnje oziroma so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodja gradbišča. 

 

Referenčno delo 1: 
 

naziv investitorja referenčnega dela  

naslov investitorja referenčnega dela  

naziv projekta  

lokacija gradnje  

objekt  

klasifikacija objekta po CC-SI  

vrednost gradnje v EUR brez DDV  

čas izvedbe (opomba: vpisati vsaj mesec in leto 

začetka in mesec in leto zaključka del) 
 

odgovorni vodja vseh del oziroma 

gradbišča, vodja del oziroma gradnje 
(opomba: ustrezno obkrožiti) 

                           DA                         NE 

 

 

 

Referenčno delo 2: 
 

naziv investitorja referenčnega dela  

naslov investitorja referenčnega dela  

naziv projekta  

lokacija gradnje  

namembnost objekta  

vključena gradbena dela 
(opomba: obkrožiti) 

                           DA                         NE 

vključena obrtniška dela 
(opomba: obkrožiti) 

                           DA                         NE 

vključena instalacijska dela 
(opomba: obkrožiti) 

                           DA                         NE 

skupna vrednost gradnje v EUR brez DDV  
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čas izvedbe (opomba: vpisati vsaj mesec in leto 

začetka in mesec in leto zaključka del) 
 

odgovorni vodja vseh del oziroma 

gradbišča, vodja del oziroma gradnje 
(opomba: ustrezno obkrožiti) 

                           DA                         NE 

 

 

 

 

ZA VODJO KONTROLE KAKOVOSTI IZVEDBE DEL z naše strani imenujemo:  

 

ime in priimek  

izobrazba  

telefon  

e-naslov  

 

ZA ODGOVORNO OSEBO ZA VARSTVO PRI DELU NA GRADBIŠČU z naše strani imenujemo: 

 

ime in priimek  

izobrazba  

telefon  

e-naslov  

 

ZA VODJE POSAMEZNIH DEL, … bomo imenovali naslednje delavce: 
opomba: vpis ni obvezen 

 

VODJA DEL – ZA (navesti)  

ime in priimek  

izobrazba  

 

VODJA DEL – ZA (navesti)  

ime in priimek  

izobrazba  
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Podatki o številu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev in pogodbeno zaposlenih delavcev v našem 

podjetju, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN 

KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI V KOBARIDU*: 

 

skupine delavcev stopnja izobrazbe 
število 

delavcev 

redno 

zaposleni  

pogodbeni 

sodelavci 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV    

 

* opomba: upoštevati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali soponudnikov v primeru 

skupne ponudbe; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, osebje, tehnično osebje (inženirji, delovodje, tehniki, strojniki, 

vozniki, VK, PK, NK);  

 

 

Izjavljamo, da smo v obrazcu navedli resnične podatke, ki ustrezajo dejanskemu stanju in da smo 

z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika 

in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča ves čas veljavnosti naše 

ponudbe, ki je naveden v Obrazcu št. 1. 

 

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________               žig   podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 9 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in  podpisan s strani pooblaščene osebe, 

ki je podpisnik ponudbe. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 10 

 
 

 

 

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE  

S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE 

 

 

 

IZDAJATELJ MENICE: 

 

naziv   

naslov  

 

 

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem 

postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA 

V KOBARIDU, ki je bil objavljen 

 

mesto objave številka objave 

na Portalu javnih naročil  

 

za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku ZAVODU ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a, 

1211 Ljubljana-Šmartno, 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo. 

 

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika zgoraj navedenega izdajatelja menice: 

 

ime in priimek funkcija 

  

 

Pooblaščamo Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, da izpolni bianco 

menico 

  

v višini 15.000,00 EUR 

 

z besedo petnajsttisoč EUR 

 

da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v 

primeru, ko: 

- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi, 

- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po 

prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe, 
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- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne predložitev s strani naročnika zahtevanega 

zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

- izdajatelj menice in te menične izjave v ponudbi predloži neresnične podatke. 

 

Menična izjava je nepreklicna, menico Zavod za ribištvo Slovenije izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva 

na prvi poziv. 

 

Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in 

žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te 

menične izjave. 

 

Pooblaščamo Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, da menico domicilira  

 

pri banki  

 

ki vodi naš transakcijski račun 

 

številka SI56  

ali kateremkoli drugem subjektu, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice in te menične 

izjave, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb, in velja do dne, ki je 

določen za veljavnost ponudb, do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb. 

 

Po izteku veljavnosti te menične izjave preneha veljavnost te menične izjave in menice, ne glede na to ali je 

vrnjena izdajatelju menice ali ne. 

 

Priloga: bianco podpisana in žigosana menica 

 

kraj: ____________________     ime in priimek zakonitega zastopnika 

        izdajatelja menice 

 

datum: ____________________  žig            _____________________________ 

        

podpis zakonitega zastopnika 

           

_____________________________ 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem 
obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in obvezno podpisana s strani zakonitega zastopnika 
ponudnika. Menično izjavo z menico v originalu ponudnik pošlje na naslov naročnika do poteka roka za prejem ponudb, 
skladno s točko 1.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
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OBRAZEC št. 11 

Ponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 

 
 
 
Naročnik: 
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 
Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno 
 

 
 

 

PREDRAČUN 

 

 

VREDNOST PONUDBE: 

 

V skladu s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, glede na popis del in 

materiala, ki je naveden v obrazcu specifikacija predračuna in tehničnih specifikacij, znaša za izvedbo javnega 

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V 

KOBARIDU, skupna končna vrednost naše ponudbe:  

 
opomba: ponudnik vrednost prepiše iz Obrazca št. 12 – Specifikacija predračuna (iz skupne rekapitulacije) 

 

element vrednost v EUR 

skupna končna vrednost brez DDV  

DDV – 22%  

SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV  

 

 

z besedo: _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________               žig   podpis pooblaščene osebe 

        

_____________________ 

 

 

 

 

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti. Obrazec mora biti predložen v ponudbi, datiran, žigosan in  podpisan s 

strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik naj bo pozoren pri prepisu skupne končne vrednosti ponudbe  

iz Obrazca št. 12 – Specifikacija predračuna. Obrazec se v sistemu e-JN se naloži v razdelek »Predračun« v pdf obliki. 
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OBRAZEC št. 12 – Specifikacija predračuna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
navodilo: 
➢ Obrazec predračuna je v Excel-u in je nadaljevanje te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe. 

➢ Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec št. 12 – Specifikacija predračuna v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki, zaželeno 

je tudi v dokumentu Excel 

➢ Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati 

na dve decimalni mesti. 

➢ Pri izračunu cen mora ponudnik upoštevati tehnične specifikacije, opis postavk, predvidene količine in enote mere in ostale 

zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji.  

➢ Kjer je v ponudbenem predračunu naveden proizvajalec ali proizvod (kot npr.) ponudnik lahko ponudi enakovreden 

proizvod razpisanemu, ki pa mora izpolnjevati vse tehnične in ostale zahteve ali boljši. 

➢ V elektronski obliki obrazca predračuna (v Excelu) so v pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbe informativno že vnesene 

formule za izračun posameznih postavk predračuna. Za pravilnost izračunov, je, ne glede na informativno vnesene 

formule, odgovoren izključno ponudnik sam. V primeru, da bi bila v matematično določenih formulah s strani naročnika 

napaka, si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k podaji soglasja za popravo računskih napak, skladno z določbami 

sedmega odstavka 89. člena ZJN-3. 

 

 

OBVEZNA PRILOGA PREDRAČUNU SO KALKULATIVNE OSNOVE: 

Režijski cenik za delovno silo 

Režijski cenik za material 

Režijski cenik za opremo, stroje in naprave 
Kalkulativne osnove se v sistemu e-JN naložijo v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki. 



Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

naslov:

ID za DDV:

OPOZORILO:

Vse cene ponudnik obvezno izračuna in vpisuje na dve decimalni 

mesti!

I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

SPLOŠNE OPOMBE

Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča

vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov

Upoštevati vse normative in tehnične pogoje 

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za 

visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in  transporte,

vgrajeno franko objekt!

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču

vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu

negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred opaženjem betonskih elementov

ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih

vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij 

SPRCIFIKACIJA PREDRAČUNA

Ponudnik:

naziv:

transakcijski račun:

naslov:

ID za DDV:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

SI72177918

Naročnik: 

naziv:  ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE

transakcijski račun: SI56 0132 3777 7000 093 – UJP

Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-

Šmartno

Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po 

zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale 

in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. 

V primeru tiskarskih napak in neskladij  v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo 

ponudbe.

pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT STATIKE IN GEOMEHANSKO POROČILO

upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

SPLOŠNA DOLOČILA

1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne 

obračunavajo  posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor 

to ni v popisu posebej opisano in označeno. 

Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in 

opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana 

v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za 

vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, 

gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. 

Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:

Splošna določila za tesarska dela :

Splošna določila za betonska dela :

Splošna določila za zemeljska dela :

4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne 

koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke. 

3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi 

zelenico. 

2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane 

sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.

1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v 

skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je 

vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to 

potrebno.

Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki 

drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti: 

7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga 

predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo 

biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST 

EN 206-1!

6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za 

instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa 

sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi. 

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali 

armiranobetonskih

 konstrukcij so določena po določilih DIN 18202. 

4.  Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom  do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za 

vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane. 

3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je 

vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. 

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo  jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne 

plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.

1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme 

vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in 

armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno 

vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor. 

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje 

Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. 

Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje 

in navodila za izdelavo iz vseh načrtov.  Posebej pa je treba upoštevati sledeče: 
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

Splošna določila za  kleparska dela:

Splošna določila za krovska dela :

Splošna določila za zidarska dela :

Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in 

slstandardov.

Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z 

obveznimi standardi.

3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno 

obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse 

mere je preveriti na licu mesta.

2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, 

delovanjem vlage in mrčesom.

1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.

Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je 

potrebno tudi upoštevati:

5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.

4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.

4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!

3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih 

sten in na vogalih. 

2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa 

varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 

360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).

1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej 

navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo  posebej, 

ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej 

opisano in označeno. 

Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je 

potrebno tudi upoštevati:

5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, 

razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti 

in pomožnimi deli.

4.  Opaži  morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami 

z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti 

čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.  

3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, 

varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.  

2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma 

posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je  v posamezni postavki amortizacija določena. 
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

A. GRADBENA DELA

A.I. PRIPRAVLJALNA DELA

Splošno:

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

A.I.1
Ureditev gradbišča skladno z veljavnimi pravilniki( ograja, deponije,  grabiščni 

kontejnerji, prenosni WC)
1,00 kpl 0,00

A.I.2
Priklop in ureditev gradbiščne elektro omarice in ter ureditev gradbiščne 

vodovodne instalacije
1,00 kpl 0,00

A.I.3
Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu v Gz, ter odstranitev 

po končani gradnji.
1,00 kpl 0,00

A.I.4
Postavitev opozorilnih tabel in znakov, zahtevanih po GZ (gradbenim zakonom) 

in varnostnim načrtom.
1,00 kpl 0,00

A.I.5
Zakoličba objektov s strani pooblaščenega geodeta, z izdelavo zakoličbenega 

zapisnika.
1,00 kpl 0,00

A.I.6
Izdelava in demontaža gradbenih profilov iz lesa z upoštevanjem  relativne 

kote ±0,00, določena na podlagi zakoličbe objekta.
1,00 kpl 0,00

A.I.7
Geomehanski nadzor s strani pooblaščenega geomehanika in zapis v gradbeni 

dnevnik.
10,00 ur 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST A.I. PRIPRAVLJALNA DELA

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in 

ostalimi zakonskimi določili! Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati 

predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

A.II. ZEMELJSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

A.II.1

Strojni široki izkop gradbene jame v ravninskem  terenu III. kategorije. Izkop  

globine do max. cca 180 cm pod terenom,  z odvozom na  deponijo na 

razdaljo dp 10 km. Obračun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora.Raščeno 

stanje.

775,00 m3 0,00

A.II.2

Planiranje dna izkopa na ± 1 cm, po izkopu gradbene jame. Planiranje z  

odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vključuje tudi eventuelno 

odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev planuma do ustrezne 

zbitosti.

499,00 m2 0,00

A.II.3
Dobava in polaganje geotekstila 300g/m2 na planum gradbene jame, vključno 

s potrebnimi preklopi
330,00 m2 0,00

A.II.4

Dobava in nasipavanje drobljenca   32-120 mm, vključno s planiranjem in 

utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane 

obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥ 20 MPa (Ev2 ≥ 45 MPa).Obračun 

po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika.

443,00 m3 0,00

A.II.4

Dobava in nasipavanje drobljenca  32-64 mm, vključno s planiranjem in 

utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane 

obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥ 22 MPa (Ev2 ≥ 50 MPa).Obračun 

po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika.

244,00 m3 0,00

A.II.4

Dobava in nasipavanje tampona  16-32 mm, vključno s planiranjem in 

utrditvijo po slojih  do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane 

obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd ≥ 25 MPa (Ev2 ≥ 60 MPa).Obračun 

po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika.

242,00 m3 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST A.II. ZEMELJSKA DELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

A.III. BETONSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

A.III.1 Dobava in vgraditev podbetona C 12/15,nearmiranega debeline 10 cm.

▪ poslovni del + skladišče 13,50 m3 0,00

A.III.2 Dobava in vgraditev podbetona C 12/15,nearmiranega debeline 10 cm.

▪ točkovni in pasovni temelji 5,20 m3 0,00

A.III.3 Dobava in vgraditev podbetona C 12/15,nearmiranega debeline 10 cm.

▪ karantena 3,30 m3 0,00

A.III.4
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB talna plošča debeline 25 cm ( poslovni del + skladišče) 41,90 m3 0,00

A.III.5
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB talna plošča debeline 25 cm ( karantena) 11,10 m3 0,00

A.III.6
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB plošča nad pritličjem debeline 18 cm 17,40 m3 0,00

A.III.7
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB stopnice 2,40 m3 0,00

A.III.8
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB vertikalne vezi poslovni del 3,40 m3 0,00

A.III.9
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,08 - 0,12 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB vertikalne vezi poslovni del 0,30 m3 0,00

A.III.10
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB preklade, horizontalne vezi - poslovni del 3,00 m3 0,00

stran 6 od 80



Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

A.III.11
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB preklade, horizontalne vezi - poslovni del 2,80 m3 0,00

A.III.12
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB zaključne vezi poslovni del 3,10 m3 0,00

A.III.13
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza nad 0,30 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB točkovni temelji 150/150 15,80 m3 0,00

A.III.14
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza nad 0,30 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB pasovni temelji širine 60 cm 14,40 m3 0,00

A.III.15
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,012 - 0,20 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB stena nad pasovnimi temelji širine 20 cm 6,70 m3 0,00

A.III.16
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB  grede debeline 20 cm 16,20 m3 0,00

A.III.17
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB stebri 40/40 cm 8,40 m3 0,00

A.III.18
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB nosilec  40/50 cm 11,90 m3 0,00

A.III.19
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB preklade valilnica 5,60 m3 0,00

A.III.20
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB zaključne vezi valilnica 4,20 m3 0,00
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A.III.21
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB vertikalne vezi valilnica 1,30 m3 0,00

A.III.22.
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB  horizontalne vezi - valilnica 1,50 m3 0,00

A.III.23
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB vertikalne vezi karantena 0,40 m3 0,00

A.III.24
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB zaključne vezi karantena 0,90 m3 0,00

A.III.25
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08 

m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi

▪ AB preklade karantena 0,15 m3 0,00

A.III.26

Armatura do Ø 12 mm iz rebrastega betonskega jekla Bst 500S, z rezanjem, 

krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter podložnimi ploščicami. Cena vsebuje 

dobavo materiala, prenose in prevoz in druga pomožna dela. 

9.659,20 kg 0,00

A.III.27

Armatura nad Ø 12 mm iz rebrastega betonskega jekla Bst 500S, z rezanjem, 

krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter podložnimi ploščicami. Cena vsebuje 

dobavo materiala, prenose in prevoz in druga pomožna dela.

5.272,20 kg 0,00

A.III.28

Armaturne mreže Bst 500M različnih prerezov, z rezanjem, krivljenjem, 

polaganjem in vezanjem ter podložnimi ploščicami. Cena vsebuje dobavo 

materiala, prenose in prevoz in druga pomožna dela.

5.951,90 kg 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST A.III. BETONSKA DELA
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A.IV. ZIDARSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

A.IV.1

Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije  z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi 

in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS) 

▪ enoslojna hidroizolacija proti talni vlagi po celotni površini, bitumenski trakovi 

iz oksidiranega bitumna,  ( npr polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), po 

zahtevah SIST DIN 18195,

  npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno), vgradnja z varjenjem, izdelava 

10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. 

233,00 m2 0,00

A.IV.2

Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, 

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in 

vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:

▪ 1x osnovni hladni premaz cele površine( npr IBITOL HS) 

▪ enoslojna hidroizolacija proti talni vlagi po celotni površini, bitumenski trakovi 

iz oksidiranega bitumna,  ( npr polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), po 

zahtevah SIST DIN 18195,

  npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno), vgradnja z varjenjem, izdelava 

10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. 

306,40 m2 0,00

A.IV.3

Nabava, dobava  in vgradnja XPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega 

kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega 

pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih 

posedkov) - XPS kotno letev  pred varjenjem pokriti s plastjo malte

316,00 m 0,00

A.IV.4

Toplotna izolacija fasadnega podstavka poslovnega dela  po obodu zidov  z  

izolativnimi ploščami  iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=15 cm, kot npr. 

FIBRAN xps 300-L ali podobno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali bitumensko 

hladno lepilo.Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo. 

49,70 m2 0,00

A.IV.5

Toplotna izolacija vkopane izolacije z fasadnim podstavkom po obodu valilnice  

z  izolativnimi ploščami  iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=5 cm, kot npr. 

FIBRAN xps 300-L ali podobno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali bitumensko 

hladno lepilo.Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo. 

134,60 m2 0,00

A.IV.6

Dobava in obdelava vkopane toplotne izolacije  XPS z tesnilno izravnalno maso 

kot npr Roefix Optiflex 2K. Komplet z vsem potrebnim materialom in prenosi 

do mesta vgraditve.Poslovni del

49,70 m2 0,00

A.IV.7

Dobava in obdelava vkopane toplotne izolacije  XPS z tesnilno izravnalno maso 

kot npr Roefix Optiflex 2K. Komplet z vsem potrebnim materialom in prenosi 

do mesta vgraditve.Valilnica

134,60 m2 0,00

A.IV.8
Zaščita hidroizolacije  z PVC bradavičasto membrano  kot npr.: Delta MS ali 

enakovredno, komplet z vsemi deli in prenosi
520,00 m2 0,00

A.IV.9

Dobava materiala, transport od mesta vgraditve in zidanje nosilnih sten z 

uporabo betonskih blokov 20 cm in podaljšane malte 1:2:6. Kvaliteta malte 

M10, opeko pred vgradnjo dobro namočiti. Zidanje po navodilih 

proizvajalca.Vključiti potrebne delovne odre. VALILNICA

51,60 m3 0,00
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A.IV.10

Dobava materiala, transport od mesta vgraditve in zidanje nosilnih sten z 

uporabo betonskih blokov 20 cm in podaljšane malte 1:2:6. Kvaliteta malte 

M10, opeko pred vgradnjo dobro namočiti. Zidanje po navodilih 

proizvajalca.Vključiti potrebne delovne odre. KARANTENA

10,20 m3 0,00

A.IV.11

Dobava materiala, transport od mesta vgraditve in zidanje nosilnih sten z 

uporabo porozirane  opeke Porotherm 20 S P+E in podaljšane malte 1:2:6. 

Kvaliteta malte M10, opeko pred vgradnjo dobro namočiti. Zidanje po navodilih 

proizvajalca.Vključiti potrebne delovne odre.

54,50 m3 0,00

A.IV.12

Dobava materiala, transport od mesta vgraditve in zidanje nosilnih sten z 

uporabo porozirane  opeke Porotherm 10 P+E in podaljšane malte 1:2:6. 

Kvaliteta malte M10, opeko pred vgradnjo dobro namočiti. Zidanje po navodilih 

proizvajalca.Vključiti potrebne delovne odre..

95,50 m2 0,00

A.IV.13

Dobava in vgrajevanje tipskih prednapetih opečnih preklad, vključno z izdelavo 

ležišča na predpisano širino. Preklado pred uporabo namočiti. Komplet z vsemi 

prenosi in pomožnimi deli.Preklade na zidovih širine 20 cm.

12,10 m 0,00

A.IV.14

Dobava in vgrajevanje tipskih prednapetih opečnih preklad, vključno z izdelavo 

ležišča na predpisano širino. Preklado pred uporabo namočiti. Komplet z vsemi 

prenosi in pomožnimi deli.Preklade na zidovih širine 10 cm.

15,20 m 0,00

A.IV.15
Dobava in izvedba stenske toplotne izolacije iz  EPS v skladišču debeline 6 cm. 

Obdelava 2x z mrežico in lepilom.
16,70 m2 0,00

A.IV.16 Strojno brušenje  AB stropov - poslovni del 81,60 m2 0,00

A.IV.17

Dobava in obdelava izolacije za žaluzijami s toplotno izolacijo npr. Fibran XPS

300 debeline 5 cm - obdelati z mrežico in lepilom, komplet dela in materiali.

Obdelana višina do 15 cm.

OPOMBA - debelino TI prilagoditi dejanski razpoložljivi širini glede na dimenzijo

senčil

32,90 m 0,00

A.IV.18

Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah R-180, deb. 1,0-1,5 cm, 

armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti 

ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Vgraditev tipskih kovinskih profilov na 

vogalih ometanih sten. Omet sten višine do 2,80 m . 

462,70 m2 0,00

A.IV.19

Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah R-180, deb. 1,0-1,5 cm, 

armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti 

ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Vgraditev tipskih kovinskih profilov na 

vogalih ometanih sten. Omet sten višine do 2,80 m . Prostori do 5,0 m2

50,10 m2 0,00

A.IV.20

Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah R-180, deb. 1,0-1,5 cm, 

armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti 

ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Vgraditev tipskih kovinskih profilov na 

vogalih ometanih sten. Omet sten višine do 3,50 m . VALILNICA

324,30 m2 0,00

A.IV.21

Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah R-180, deb. 1,0-1,5 cm, 

armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti 

ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Vgraditev tipskih kovinskih profilov na 

vogalih ometanih sten. Omet sten višine do 2,80 m . KARANTENA. Zajet omet 

znotraj in zunaj.

109,00 m2 0,00

A.IV.22

Dobava in izvedba premaza iz epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 

6500 AQUA.Izvedba po pravilih stroke Zajeti predhodno brušenje sten in 

pripravo za nanos premaza. Stene in strop valilnice.

▪ stene 307,00 m2 0,00
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▪ strop 324,00 m2 0,00

A.IV.23

Dobava in izvedba premaza iz epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 

6500 AQUA.Izvedba po pravilih stroke. Zajeti predhodno brušenje sten in 

pripravo za nanos premaza.Stene karantene.

54,40 m2 0,00

A.IV.24
Dobava in izvedba dilatacije v valilnci med talno AB ploščo in AB gredo po 

opisanem sistemu v detajlu:

▪TESNILONI TRAK kot npr. KEMABAND 12 + premaz epoksida na vodni osnovi

▪TESNILNA MASA kot npr. KEMAFLEX MS

▪OKROGLI PENASTNI PROFIL kot npr. KEMAFLEX PE X10 

▪DILATACIJSKI VLOŽEK kot npr. styrodur 2cm

97,00 m 0,00

A.IV.25 Čiščenje objekta med gradnjo in po dokončanju del. Odvoz vseh odpadkov. 538,00 m2 0,00

A.IV.26

Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna 

nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po 

predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur

▪ PK DELAVEC 80,00 ur 0,00

▪ KV DELAVEC 80,00 ur 0,00

▪ PNEVMATSKO KLADIVO 30,00 ur 0,00

0,00

A.V. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

A.V.1
Naprava in odstranitev enostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ robni opaž talne plošče z temeljno  gredo višine 65 cm - poslovni del 46,00 m 0,00

A.V.2
Naprava in odstranitev enostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ robni opaž talne plošče z temeljno  gredo višine 65 cm - karantena 21,00 m 0,00

A.V.3

Naprava in odstranitev  opaža plošče s podpiranjem, s prenosom materiala, 

čiščenjem opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Višina podpiranja do 3,00 

m.

▪ plošča nad pritličjem 81,50 m2 0,00

▪ robni opaž  višine 18 cm 58,60 m 0,00

SKUPAJ VREDNOST A.IV. ZIDARSKA DELA
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A.V.4
Naprava in odstranitev opaža , s prenosom materiala, čiščenjem lesa, z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi. 

▪ stopnice 14,40 m2 0,00

A.V.5
Naprava in odstranitev  opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ vertikalne vezi poslovmi del 33,30 m2 0,00

A.V.6
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ AB preklade poslovni del 42,10 m2 0,00

A.V.7
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ zaključne vezi ostrešja poslovni del 30,40 m2 0,00

A.V.8
Naprava in odstranitev enostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ opaž točkovnih temeljev 59,10 m2 0,00

A.V.9
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ opaž  pasovnih temeljev višine 70 cm 48,00 m2 0,00

A.V.10
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ opaž AB stene nad pasovnimi temelji 66,70 m2 0,00

A.V.11
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ opaž  temeljnih gred 160,90 m2 0,00

A.V.12
Naprava in odstranitev  opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ opaž  stebrov 40/40 75,70 m2 0,00

A.V.13
Naprava in odstranitev  opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ opaž nosilcev  40/50 51,80 m2 0,00
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A.V.14
Naprava in odstranitev  opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ vertikalne vezi valilnica 10,80 m2 0,00

A.V.15
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ AB preklade valilnica 65,80 m2 0,00

A.V.16
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ AB horizontalne vezi valilnica 14,70 m2 0,00

A.V.17
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ zaključne vezi ostrešja-valilnica 41,10 m2 0,00

A.V.18
Naprava in odstranitev  opaža, s prenosom materiala, čiščenjem opaža, z 

vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ vertikalne vezi karantena 5,50 m2 0,00

A.V.19
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ zaključne vezi ostrešja - karantena 8,80 m2 0,00

A.V.20
Naprava in odstranitev dvostranskega opaža, s prenosom materiala, čiščenjem 

opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. 

▪ AB preklade karantena 1,40 m2 0,00

A.V.21

Kompletna dobava in izdelava  lesene konstrukcije ostrešja poslovnega dela in 

valilnice,  dvokapnice naklona 21˚ in 25 ˚ komplet z vsemi prenosi, pritrdilnim 

in veznim materialom. Les zaščiten z zaščitnim  premazom proti insektom in 

požaru. Zajeta tlorisna površina ostrešja. Poraba lesa 0,0451 m3/m2. Les 

kvalitetnega razreda C 24.

Sestava konstrukcije:

POSLOVNI DEL:

- špirovci 12/18 cm

- kapna lega 18/18 cm

- škarje 2x8/20 cm

VALILNICA:

- špirovci 14/20 cm

- kapna lega 18/18 cm

- vmesna lega 18/18 cm

- poveznik 14/14 cm

585,30 m2 0,00
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 
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OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

A.V.22

Kompletna dobava in izdelava  lesene konstrukcije trapeznega vešala, komplet 

z vsemi prenosi, pritrdilnim in veznim materialom. Les zaščiten z zaščitnim  

premazom proti insektom in požaru. Zajeta tlorisna površina ostrešja. Poraba 

lesa 1,20 m3/kom. Les kvalitetnega razreda C 24.

Sestava konstrukcije:

- poveznik 18/18 cm

- soha 18/18 cm

- poveznik  18/22 cm

- razpiralo  18/18 cm

- ročica  18/18 cm

10,00 kos 0,00

A.V.23

Dobava in polaganje rezervne kritine - sekundarna kritina:     Paroprepustna 

folija, Sd = 0,025 m, npr. kot npr. "Tyvek" ali STRATHO HERKULES SK ali 

enakovredno, rezervna kritina mora biti zelo kvalitetna z lepljenimi stiki 

(samolepljivi stiki ali dvostranski lepilni trak) Folijo položiti v skladu z navodili 

proizvajalca, komplet zvsemi pomožnimi deli in prenosi. 

626,50 m2 0,00

A.V.24

Dobava in montaža letev vzdolžno na špirovce poševne strehe za izvedbo 

zračnega sloja. Minimalna višina letev - zračnega sloja je 5 cm. Letvanje z 

letvami - morali 3/5cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

626,50 m2 0,00

A.V.25
Dobava in montaža kontra letev  poševne strehe. Letvanje z letvami - morali 

3/5cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
626,50 m2 0,00

A.V.26
Dobava in montaža dodatnih prečnih  letev  poševne strehe. Letvanje z letvami 

- morali 2,5/6,5cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
626,50 m2 0,00

A.V.27
Dobava in montaža dvojnih čelnih veternih desk širine max 15 cm. Izvedba po 

detajlu
32,50 m 0,00

A.V.28

Kompletna dobava in izdelava  lesene konstrukcije ostrešja karantene,  

dvokapnice naklona  25 ˚ komplet z vsemi prenosi, pritrdilnim in veznim 

materialom. Les zaščiten z zaščitnim  premazom proti insektom in požaru. 

Zajeta tlorisna površina ostrešja. Poraba lesa 0,0342 m3/m2. Les kvalitetnega 

razreda C 24.

Sestava konstrukcije:

- špirovci 12/16 cm

- kapna lega 16/16 cm

31,90 m2 0,00

A.V.29

Dobava in polaganje rezervne kritine - sekundarna kritina:     Paroprepustna 

folija, Sd = 0,025 m, npr. kot npr. "Tyvek" ali STRATHO HERKULES SK ali 

enakovredno, rezervna kritina mora biti zelo kvalitetna z lepljenimi stiki 

(samolepljivi stiki ali dvostranski lepilni trak) Folijo položiti v skladu z navodili 

proizvajalca, komplet zvsemi pomožnimi deli in prenosi. 

35,20 m2 0,00

A.V.30

Dobava in montaža letev vzdolžno na špirovce poševne strehe za izvedbo 

zračnega sloja. Minimalna višina letev - zračnega sloja je 5 cm. Letvanje z 

letvami - morali 3/5cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.Karantena

35,20 m2 0,00

A.V.31
Dobava in montaža kontra letev  poševne strehe. Letvanje z letvami - morali 

3/5cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Karantena
35,20 m2 0,00

A.V.32
Dobava in montaža dodatnih prečnih  letev  poševne strehe. Letvanje z letvami 

- morali 2,5/6,5cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.Karantena
35,20 m2 0,00
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A.V.33
Dobava in montaža dvojnih čelnih veternih desk širine max 15 cm. Izvedba po 

detajlu
12,00 m 0,00

A.V.34

Toplotna izolacija ostrešja z mineralno ali kameno volno, kot npr. URSA 

GLASSWOOL ali enakovredno.Komplet z vsemi prenosi in materialom 

potrebnim za izvedbo. Izolacija v debelini 15 cm.Vključno z izvedbo parne 

zapore  ali zračne ovire, kot npr. Delta Reflex ali enakovredno (stiki lepljeni) - 

POSLOVNI DEL

101,00 m2 0,00

A.V.35

Toplotna izolacija ostrešja z mineralno ali kameno volno, kot npr. URSA 

GLASSWOOL ali enakovredno.Komplet z vsemi prenosi in materialom 

potrebnim za izvedbo. Izolacija v debelini 10 cm.Vključno z izvedbo parne 

zapore  ali zračne ovire, kot npr. Delta Reflex ali enakovredno (stiki lepljeni). 

VALILNICA

373,50 m2 0,00

A.V.36
Kompletna izvedba fasadnega odra po izbiri izvajalca. Vključno z demontažo po 

končanih delih. 
692,00 m2 0,00

0,00

A.VI. KANALIZACIJA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

A.VI.1

Kompletna dobava in montaža betonskega peskolovca Ø 40 cm, globine do 1,0 

m, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in PVC cevmi do 

revizijskih jaškov, zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom.

8,00 kos 0,00

A.VI.2

Dobava in izdelava komplet drenaže iz drenažne  cevi Ø 250 mm, ovito s 

filcem, z izdelavo betonske mulde pod drenažno cevjo v naklonu, z navezavo 

na zbirni jašek meteorne kanalizacije, zagladitev mulde do črnega sijaja, zasip 

cevi z drenažnim peskom frakcije 16-32 mm ( cca 0,30 m3/m1),ovito s filcem ( 

1,0m2/m1) pomožna dela in prenosi

126,00 m 0,00

A.VI.3

Dobava in polaganje instalacijskih cevi  fi 100-200  v tampon pod temeljno 

ploščo, vključno z vsemi koleni in krivinami, obbetonirane. Zapolnitev med 

cevmi s toplotno izolacijo  v granulah. Vse vertikalne cevi izolirati z 

hidroizolacijo.Mikrolokacije v skladu s projektom instalacij.OCENA

15,00 m 0,00

0,00

A.I.

A.II.

A.III.

A.IV.

A.V.

A.VI. 0,00

BETONSKA DELA

TESARSKO OPAŽARSKA DELA

SKUPAJ VREDNOST A.V. TESARSKO OPAŽARSKA DELA

REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA

opis vrednost v EUR

PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

SKUPAJ VREDNOST A. GRADBENA DELA 0,00

ZEMELJSKA DELA 0,00

0,00

KANALIZACIJA

0,00

ZIDARSKA DELA 0,00

SKUPAJ VREDNOST A.VI. KANALIZACIJA
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Specifikacija predračuna

B. OBRTNIŠKA DELA

B.I. KROVSKO KLEPARSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.I.1.

Dobava materiala s prevozom, zlaganjem na gradbišču, s transportom do 

mesta vgraditve in pokrivanje strešnih površin kompletno z vsem pritrdilnim 

materialom in pomožnimi deli. Pokrivanje po izbranem sistemu in navodilih 

proizvajalca mora biti izvedeno natačno in ne sme prepuščati atmosferalij.

Obračun po m² dejanske površine. Naklon strešine 21 in 25  stopinj, vertikalni 

transport  3,00 do 7,50 m.

Pokrivanje  z opečnim strešnikom "KOREC".Barva in tip po izbiri investitorja- 

sistem pokrivanja po pravilih stroke
626,50 m2 0,00

B.I.2
Dobava in pokrivanje slemena z slemenjaki v enaki barvi kot strešna površina, 

vključno z podkonstrukcijo po detajlu proizvajalca.
48,80 m 0,00

B.I.3
Dobava in vgradnja tipskih  stranskih čelnih zaključkov s polovičnim korcem, 

enakega materiala kot strešnik
32,10 m 0,00

B.I.4

Dobava in montaža snegolovov na strešini po navodilih proizvajalca. Poraba po 

m² po predpisih za tip strešine.Barva snegolova enaka strešnikom. Ocenjena 

količina 2 kom/m2.

1.250,00 kos 0,00

B.I.5 Dobava in vgradnja tipske žlote iz pločevine razvite širine cca 100 cm 8,90 m 0,00

B.I.6
Dobava in vgradnja tipske kapne rešetke in prezračevalnega traka širine do 20 

cm
87,90 m 0,00

B.I.7 Dobava in vgradnja tipskega odduha 1,00 kos 0,00

B.I.8

Kompletna izdelava, dobava in montaža žleba, polkrožne oblike,r.š. 40 cm z  

vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. Žleb  v barvani 

pocinkani pločevini 0.6 mm, Barva po RAL po izboru projektanta

88,40 m 0,00

B.I.9

Kompletna izdelava, dobava in montaža  vertikalne odtočne cevi fi 150, z 

vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk z izvedbo priključka na odtočno 

cev in peskolov in ostalimi pomožnimi deli. Barva po izboru projektanta.

41,40 m 0,00

B.I.10

Dobava materiala s prevozom, zlaganjem na gradbišču, s transportom do 

mesta vgraditve in pokrivanje strešnih površin kompletno z vsem pritrdilnim 

materialom in pomožnimi deli. Pokrivanje po izbranem sistemu in navodilih 

proizvajalca mora biti izvedeno natačno in ne sme prepuščati 

atmosferalij.KARANTENA

Obračun po m² dejanske površine. Naklon strešine 21 in 25  stopinj, vertikalni 

transport  3,00 do 7,50 m.
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OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

Pokrivanje  z opečnim strešnikom "KOREC".Barva in tip po izbiri investitorja- 

sistem pokrivanja po pravilih stroke
38,30 m2 0,00

B.I.11
Dobava in pokrivanje slemena z slemenjaki v enaki barvi kot strešna površina, 

vključno z podkonstrukcijo po detajlu proizvajalca.KARANTENA
6,10 m 0,00

B.I.12
Dobava in vgradnja tipskih  stranskih čelnih zaključkov s polovičnim korcem, 

enakega materiala kot strešnik. KARANTENA
12,20 m 0,00

B.I.13

Dobava in montaža snegolovov na strešini po navodilih proizvajalca. Poraba po 

m² po predpisih za tip strešine.Barva snegolova enaka strešnikom. Ocenjena 

količina 2 kom/m2.KARANTENA

77,00 kos 0,00

B.I.14
Dobava in vgradnja tipske kapne rešetke in prezračevalnega traka širine do 20 

cm. KARANTENA
12,20 m 0,00

B.I.15

Kompletna izdelava, dobava in montaža žleba, polkrožne oblike,r.š. 40 cm z  

vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. Žleb  v barvani 

pocinkani pločevini 0.6 mm, Barva po RAL po izboru projektanta. KARANTENA

12,20 m 0,00

B.I.16

Kompletna izdelava, dobava in montaža  vertikalne odtočne cevi fi 150, z 

vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk z izvedbo priključka na odtočno 

cev in peskolov in ostalimi pomožnimi deli. Barva po izboru 

projektanta.KARANTENA

5,40 m 0,00

B.I.17

Izdelava, dobava in montaža zunanjih in notranjih okenskih polic iz pocinkane 

barvane pločevine deb 0,60mm, razvite širine 30 cm,z zaključnimi PVC profili 

kot npr Gutmann,  izdelane po detajlu projektanta oz. delavniškem načrtu 

izvajalca, komplet dela in materiali. Barva po izboru projektanta.

▪ polica dolžine 70 cm 14,00 kos 0,00

▪ polica dolžine 120 cm 1,00 kos 0,00

▪ polica dolžine 140 cm 1,00 kos 0,00

▪ polica dolžine 340 cm 9,00 kos 0,00

▪ polica dolžine 350 cm 2,00 kos 0,00

▪ polica dolžine 460 cm 10,00 kos 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST B.I. KROVSKO KLEPARSKA DELA
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Specifikacija predračuna

B.II. STAVBNOMIZARSKA DELA

OPOMBA:

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.II.1

LESENO  zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja, 

  izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- zunanja polica iz ALU barvane pločevine

- notranja polica je iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, barva po 

izboru 

  investitorja

- zastiranje okna z zunanjimi žaluzijami na ročni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 70/130cm 

okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ O1

14,00 kos 0,00

B.II.2

LESENO  zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja, 

  izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- zunanja polica iz ALU barvane pločevine

- notranja polica je iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, barva po 

izboru 

  investitorja

- zastiranje okna z zunanjimi žaluzijami na ročni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 350/70cm 

okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ O2

2,00 kos 0,00

B.II.3

LESENO  zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja, 

  izolacijsko dvoslojno termopan steklo, Uw=1,1W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- zunanja in notranja polica iz ALU barvane pločevine, barva po izboru   

investitorja

zidna odprtina okna dimenzij 340/70cm 

okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ O3

4,00 kos 0,00

1.Vse police iz spodnjih pozicij so zajete v posebej postavkah!!!

2.OPOMBE: VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA, VSE ODPRTINE, PREBOJE VEZANE NA INSTALACIJE JE POTREBNO 

PREVERITI V USTREZNIH NAČRTIH!VSE DELAVNIŠKE NAČRTE, MOREBITNE PRILAGODITVE, SPREMEMBE OZIROMA 

ODSTOPANJA GLEDE NA PRIKAZANE SHEME OKEN IN VRAT POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA ARHITEKTURE IN 

INVESTITOR. IZVAJALEC LAHKO PREDLAGA MOŽNOST VGRADNJE CENEJŠE OZIROMA ENOSTAVNEJŠE IZVEDBE ELEMENTA, 

KI PA MORA DOSEGATI MINIMALNE ZAHTEVE PRIKAZANE V SHEMAH OKEN IN VRAT. NAROČILO POSAMEZNE POZICIJE 

MORA VSEBOVATI VSE POSTAVKE, KI SO POTREBNE ZA VGRADNJO IN UPORABO (IZMERE NA LICU MESTA, VSA POTREBNA 

OKOVJA, DRUGI ELEMENTI VGRADNJE, KLJUKE, CILINDRI, ITD.). PRIKAZAN POGLED NA OKNA, VRATA JE Z NOTRANJE 

STRANI! ODPRTINE PRIKAZANE NA RISBI SO MODULARNIH MER! 
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B.II.4

LESENO  zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja, 

  izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- zunanja in notranja polica v valilnici  iz ALU barvane pločevine

- notranja polica v delavnicije iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, 

barva po izboru   investitorja

- zastiranje okna samo v delavnici z zunanjimi žaluzijami na ročni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 460/70cm 

okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ O4

6,00 kos 0,00

B.II.5

LESENO  zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja, 

  izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- zunanja polica iz ALU barvane pločevine

- notranja polica je iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, barva po 

izboru 

  investitorja

- zastiranje okna z zunanjimi žaluzijami na ročni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 120/70cm 

okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ O5

1,00 kos 0,00

B.II.6

LESENO  zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja, 

  izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- zunanja polica iz ALU barvane pločevine

- notranja polica je iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, barva po 

izboru 

  investitorja

- zastiranje okna z zunanjimi žaluzijami na ročni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 140/70cm 

okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ O6

1,00 kos 0,00

VRATA:

B.II.7

LESENA  zunanja enokrilna vhodna vrat s steklom in fiksno zasteklitvijop, 

  barva RAL   po izboru   investitorja, izolacijsko dvoslojno termopan steklo, 

  min.U=0,9W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

zidna odprtina okna dimenzij 160/220cm 

okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Vv

1,00 kos 0,00
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

B.II.8

LESENA notranja enokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja, 

  polnilo iz satovja, obdelava furnir

- skrito okovje (panti)

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- 2x desnokrilna, 2x levokrilna

zidna odprtina okna dimenzij 110/220cm 

vrata vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Zv1

1,00 kos 0,00

B.II.9

LESENA  zunanja dvokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja, 

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

zidna odprtina okna dimenzij 180/220cm 

vrata vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Zv2

1,00 kos 0,00

B.II.10

LESENA  zunanja dvokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja, 

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

zidna odprtina okna dimenzij 200/220cm 

vrata vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ  Zv3

4,00 kos 0,00

B.II.11

LESENA  zunanja dvokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja, 

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

zidna odprtina okna dimenzij 220/250cm 

vrata vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Zv4

3,00 kos 0,00

B.II.12

LESENA  zunanja dvokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja, 

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

zidna odprtina okna dimenzij 200/230cm 

vrata vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Zv5

1,00 kos 0,00
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

B.II.13

Lesena  furnirana - notranja enokrilna vrata, spodaj podrezana

  RAL po izboru investitorja

- okovje tipsko

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij 90/215cm

( zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelno opečno sten deb. 10cm,

vratni podboj v širini stene

POZ V2_L

1,00 kos 0,00

B.II.14

 Lesena  furnirana - notranja enokrilna vrata, RAL po izboru investitorja

- okovje tipsko

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij 90/215cm

( zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelno opečno sten deb. 10cm,

vratni podboj v širini stene

POZ V2*_D

1,00 kos 0,00

B.II.15

Lesena  furnirana - notranja enokrilna vrata, RAL po izboru investitorja

- okovje tipsko

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij 100/215cm

( zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelno opečno sten deb. 10cm,

vratni podboj v širini stene

POZ V3_L

4,00 kos 0,00

B.II.16

Lesena  furnirana - notranja enokrilna vrata, RAL po izboru investitorja

- okovje tipsko

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij 100/215cm

( zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelno opečno sten deb. 10cm,

vratni podboj v širini stene

POZ V3_D

4,00 kos 0,00
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

B.II.17

Lesena  furnirana - notranja drsna vrata  v steno

- okovje tipsko

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- drsna vrata v steno.

zidna odprtina dimenzij 100x220cm + kaseta

(zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelne opečne stene deb. 10cm,

vratni podboj v širini stene

POZ V4

1,00 kos 0,00

B.II.18

Lesena  furnirana - notranja dvokrilna vrata, RAL po izboru investitorja

- okovje tipsko

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij  149/215 cm (zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju 

vrat)

LES, vrata vgrajena v predelne opečne stene deb. 20cm,

vratni podboj v širini stene

POZ V5

1,00 kos 0,00

B.II.19

Lesena  furnirana - notranja dvokrilna vrata, barvana z vodoodbojno barvo, 

  RAL po izboru investitorja

- okovje tipsko

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po načrtu

zidna odprtina dimenzij  200/220 cm (zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju 

vrat)

LES, vrata vgrajena v predelne opečne stene deb. 20cm,

vratni podboj v širini stene

POZ V6

1,00 kos 0,00

B.II.20

monzažna predelna stena sanitarij.

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

dimenzij 178/210cm, z vrati 70 cm.

POZ MS

1,00 kos 0,00

B.II.21
Dobava in montaža notranje  Helopal  ali Werzalit police širine 20 cm. Tip po  

izboru investitorja. Komplet z vsem pritrdilnim materialom.

▪ polica dolžine 70 cm 14,00 kos 0,00

▪ polica dolžine 120 cm 1,00 kos 0,00

▪ polica dolžine 140 cm 1,00 kos 0,00

▪ polica dolžine 350 cm 2,00 kos 0,00

▪ polica dolžine 460 cm 2,00 kos 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST B.II. STAVBNOMIZARSKA DELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

B.III. TLAKARSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.III.1 Kompletna dobava in izdelava tlaka v pritličju, v sestavi;

▪ 5,0 cm mikroarmirani betonski plavajoči estrih s plastifikatorji  C 16/20, fino 

zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna, 

  vsebnost 0.95 kg/m3, FIBRILs 120 (tip NIKO-NORIK 35/65 BL)

Ob stiku z steno se vgradi protihrupni EPS trak.

100,30 m2 0,00

▪ LOČILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm

  s preklopi po celi površini in ob steni dvignjeno kot

  vertikalni trakovi

100,30 m2 0,00

▪ 14,0 cm TOPLOTNA IZOLACIJA I iz ekspandiranega polistirena  specifična 

gostota: min.35kg/m3, plošče s stop. preklopi  kot npr.: URSA XPS III-L ali 

enakovredno

100,30 m2 0,00

B.III.2 Kompletna dobava in izdelava tlaka v nadstropju, v sestavi;

▪ 5,0 cm mikroarmirani betonski plavajoči estrih s plastifikatorji  C 16/20, fino 

zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna, 

  vsebnost 0.95 kg/m3, FIBRILs 120 (tip NIKO-NORIK 35/65 BL)

Ob stiku z steno se vgradi protihrupni EPS trak.

84,20 m2 0,00

▪ LOČILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm

  s preklopi po celi površini in ob steni dvignjeno kot

  vertikalni trakovi

84,20 m2 0,00

▪ 2,0 cm TOPLOTNA IZOLACIJA I iz ekspandiranega polistirena  specifična 

gostota: min.35kg/m3, plošče s stop. preklopi  kot npr.: URSA XPS III-L ali 

enakovredno

84,20 m2 0,00

B.III.3 Kompletna dobava in izdelava tlaka valilnice, v sestavi;

▪ PREMAZ epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA  izvedba 

po pravilih stroke. Zajeti predhodno brušenje tal in pripravo za nanos premaza
138,00 m2 0,00

▪  25 cm AB talna plošča iz vodonepropustnega betona 138,00 m2 0,00

▪  10 cm TOPLOTNA IZOLACIJA iz ekspandiranega polistirena  specifična 

gostota: min.35kg/m3, plošče s stop. preklopi  kot npr.: URSA XPS III-L ali 

enakovredno

138,00 m2 0,00

▪  10 cm PODLOŽNI BETON C12/15	 138,00 m2 0,00

B.III.4 Kompletna dobava in izdelava tlaka karantene, v sestavi;

▪ PREMAZ epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA  izvedba 

po pravilih stroke.Zajeti predhodno brušenje tal  in pripravo za nanos premaza
23,50 m2 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST B.III. TLAKARSKA DELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

B.IV. KERAMIČARSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.IV.1

Izdelava hidroizolacije , s fleksibilno polimercementno vodotesno maso (npr.

HIDROSTOP ELASTIK AB - proizvajalca KEMA Puconci ali enakovredno) z

zaključkom na zid do višine 20 cm. Postavka zajema: Priprava površine z

odstranitvijo raznih nečistoč, prahu, slabo sprijetih delcev... - Nanos prvega

sloja HIDROSTOP ELASTIK AB. - Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja

nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega. Po nanosu 1. sloja

v vogale namestimo KEMABAND trakove - Po potrebi nanesemo še tretji

sloj. 

▪ Hidrostop 32,90 m2 0,00

▪ Kemaband  vogalni trak 50,20 m 0,00

B.IV.2

Dobava in oblaganje sten sanitarij do vrha, s stensko keramiko, ploščice so I.

kvalitete, srednjega cenovnega razreda, z lepljenjem in fugiranjem in uporabo

kovinskih vogalnikov in stenske zaokrožnice. Barvo, tip in način polaganja po

izboru investitorja

39,10 m2 0,00

B.IV.3

Dobava in oblaganje tal sanitarij , s talno keramiko, ploščice so I. kvalitete,R9,

srednjega cenovnega razreda, z lepljenjem in fugiranjem Barvo, tip in način

polaganja po izboru investitorja

7,20 m2 0,00

B.IV.4

Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične / granitogres ploščicami,

v notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,

polaganje v cement - akrilatno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem . Barvo, tip in

način polaganja po izboru investitorja!

136,50 m2 0,00

B.IV.5
Rezanje iz ploščice in položitev nizkostenske zaključne obrobe višine do 10 cm,

v prostorih finalno tlakovanih s keramičnimi ploščicami
63,00 m 0,00

B.IV.6

Dobava in oblaganje sten( prostor za pripravo rib, garderoba, umivalnica,

sušilnica) , s stensko keramiko, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega

razreda, z lepljenjem in fugiranjem in uporabo kovinskih vogalnikov in stenske

zaokrožnice. Barvo, tip in način polaganja po izboru investitorja

100,50 m2 0,00

B.IV.7

Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične / granitogres ploščicami,

v notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,

polaganje v cement - akrilatno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem . Barvo, tip in

način polaganja po izboru investitorja! Stopnice 17,63/28 cm

19,20 m 0,00

B.IV.8

Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične / granitogres ploščicami, 

v notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda, 

polaganje v cement - akrilatno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem . Barvo, tip in 

način polaganja po izboru investitorja! Podest stopnic

3,00 m2 0,00

B.IV.9
Rezanje iz ploščice in položitev nizkostenske zaključne obrobe višine 10 cm, v 

prostorih finalno tlakovanih s keramičnimi ploščicami. Stopnice
11,80 m 0,00

B.IV.10 Silikoniziranje stikov stena-tla in stena-stena  s trajno elastično tesnilno maso 113,00 m 0,00

B.IV.11 Silikoniziranje sanitarnih elementov s trajno elastično tesnilno maso 9,00 kos 0,00

B.IV.12 Premaz površin pred polaganjem keramike z akril emulzijo 290,00 m2 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST B.IV. KERAMIČARSKA DELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

B.V. KLJUČAVNIČARSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.V.1

Kompletna dobava, izdelava in montaža kovinske ograje na stopnišču.  

Vgradnja po delavniškem načrtu in detajlu proizvajalca Upoštevati ves 

potreben material za izvedbo in barvanje po pravilih stroke. Skupna dolžina 

ograje 300 cm.

1,00 kpl 0,00

0,00

B.VI. SUHOMONTAŽNA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.VI.1

Dobava in montaža stropne obloge  na tipski spuščeni kovinski podkonstrukciji. 

Komplet z vsem pritrdilnim materialom za izvedbo. Zapiranje z dvojnimi  

navadnimi mavčnimi ploščami debeline 2x 12,5 mm. Bandažiranje in fugiranje 

mavčnih  oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.: Knauf 

Fugenfuller Leicht).Izvedba po navodilih proizvajalca. Kot npr Knauf  ali 

enakovredno.Zajeti parno zaporo.

▪ strop poslovni del 92,00 m2 0,00

B.VI.2

Dobava in montaža stropne obloge  na tipski spuščeni kovinski podkonstrukciji. 

Komplet z vsem pritrdilnim materialom za izvedbo. Zapiranje z dvojnimi  

vodoodbojnimii mavčnimi ploščami debeline 12,5 mm. Bandažiranje in 

fugiranje mavčnih  oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda 

(npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).Izvedba po navodilih proizvajalca. Kot npr 

Knauf  ali enakovredno.Zajeti parno zaporo.

▪ strop valilnice 324,00 m2 0,00

0,00

SKUPAJ VREDNOST B.V. KLJUČAVNIČARSKA DELA

SKUPAJ VREDNOST B.VI. SUHOMONTAŽNA DELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

B.VII. SLIKOPLESKARSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.VII.1 Impregnacija sten z akrilno  emulzijo -Poslovni del + skladišče 426,40 m2 0,00

B.VII.2 Impregnacija stropov z akrilno  emulzijo - Poslovn del + sklaišče 192,90 m2 0,00

B.VII.3

2x kitanje in glajenje sten z disperzijsko tankoslojno izravnalno maso kot 

Jubolin Classic ali enakovredno. V ceno zajeti  kitanje spojev dveh različnih 

materialov z acrylnim kitom. Poslovni del + skladišče

426,40 m2 0,00

B.VII.4

2x kitanje in glajenje stropov z disperzijsko tankoslojno izravnalno maso kot 

Jubolin Classic ali enakovredno. V ceno zajeti kitanje spojev dveh različnih 

materialov z acrylnim kitom. Poslovni del+skladišče

192,90 m2 0,00

B.VII.5
2x slikanje  sten z visokokakovostno pralno  zidno barvo na osnovi vodne 

disperzije ( kot npr  JUPOL Latex ali enakovredno)Poslovni del + skladišče
426,40 m2 0,00

B.VII.6
2x slikanje  stropov z visokokakovostno pralno  zidno barvo na osnovi vodne 

disperzije ( kot npr  JUPOL Latex ali enakovredno)Poslovni del + skladišče
192,90 m2 0,00

B.VII.7 Impregnacija stropov z akrilno  emulzijo - Strop valilnice 324,00 m2 0,00

B.VII.8

2x kitanje in glajenje stropov z disperzijsko tankoslojno izravnalno maso kot 

Jubolin Classic ali enakovredno. V ceno zajeti kitanje spojev dveh različnih 

materialov z acrylnim kitom. Strop valilnice

324,00 m2 0,00

B.VII.9
2x slikanje  stropov z visokokakovostno pralno  zidno barvo na osnovi vodne 

disperzije ( kot npr  JUPOL Latex ali enakovredno)Strop valilnice
324,00 m2 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST B.VII. SLIKOPLESKARSKA DELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:
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B.VIII. FASADERSKA DELA

V ceni upoštevati predhodni premaz zida z emulzijo!

V ceni upoštevati vse odkapne profile.!

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.VIII.1 Dobava in izdelava kontaktne fasade poslovnega objekta v sestavi: 

▪ toplotna izolacija:ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 15cm   

lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot 

npr.SD5 Weber

210,00 m2 0,00

▪ 2x sloj kitanje z mrežico 210,00 m2 0,00

▪  silikatni, silikonski ali mineralni zaključni   sloj na predpremaz DEMIT basic, 

poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade. Dodatno fasadni podstavek barva fasade 

umazano bela (RAL 9001)

221,60 m2 0,00

Barve po izboru projektanta oz. investitorja.

B.VIII.2 Dobava in izdelava kontaktne fasade valilnice v sestavi: 

▪ toplotna izolacija:ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 5cm   

lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot 

npr.SD5 Weber

319,70 m2 0,00

▪ 2x sloj kitanje z mrežico 319,70 m2 0,00

▪  silikatni, silikonski ali mineralni zaključni   sloj na predpremaz DEMIT basic, 

poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade. Dodatno fasadni podstavek. barva fasade 

umazano bela (RAL 9001)

344,40 m2 0,00

Barve po izboru projektanta oz. investitorja.

B.VIII.3 Izvedba zaključnih slojev na fasadi karantene v sestavi: 

▪  silikatni, silikonski ali mineralni zaključni   sloj na predpremaz DEMIT basic, 

poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade barva fasade umazano bela (RAL 9001)
59,20 m2 0,00

Barve po izboru projektanta oz. investitorja.

0,00SKUPAJ VREDNOST B.VIII. FASADERSKA DELA

Fasada se izvede po sistemu npr. WEBER. Pri izvedbi upoštevati vgradnjo začetnega profila, vogalnike. 

Toplotno izolacijo se pritrjuje s fasadnimi sidri, ter luknje zapolni z stiropornimi čepi. Toplotno izolacijo se 

armira s tipsko mrežico in dvakratnim nanosom lepila. Pred izvedbo zaključnega sloja potrebno izvesti 

predpremaz, ter nato zaključni omet po izbiri projektanta.

V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa pomožna dela 

skladno z normativi v gradbeništvu.

Standardi za fasaderska dela vsebujejo poleg izdelave po opisu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:

- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;

- prenos materiala, premeščanje maltark in občasno mešanje malte;

- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu.

V ceni potrebno zajeti dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala, delo ter vse zunanje in notranje 

transporte.

Pred pričetkom fasaderskih del je potrebno na fasadi označiti vodoravno linijo in nastaviti tudi navpično 

linijo. 
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B.IX. PODOPOLAGASKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.IX.1

Dobava in izvedba polimercementne samorazlivne izravnalne mase debeline 1-

10 mm kot Kema Linea ali podobno, komplet z vsemi prenosi in pomožnimi 

deli.

41,20 m2 0,00

B.IX.2

Kompletna dobava in polaganje panelnega gotovega parketa, lepljen na

podlago, polakiran z lakom na vodni osnovi, npr.: Chimiver ecostar ali

enakovredno,   vrsta, barva po izbiri investitorja

41,20 m2 0,00

B.IX.3 Dobava in montaža zaključnih letev, enakega materiala kot parket. 38,40 m 0,00

B.IX.4 Dobava in montaža talnega profila ali kotnika med različnimi vrstami tlakov. 3,60 m 0,00

0,00

B.I.

B.II.

B.III.

B.IV.

B.V.

B.VI.

B.VII.

B.VIII.

B.IX.

A.

B.

PODOPOLAGALSKA DELA 0,00

SKUPAJ VREDNOST B. OBRTNIŠKA DELA 0,00

SUHOMONTAŽNA DELA 0,00

SKLIKOPLESKARSKA DELA 0,00

FASADERSKA DELA 0,00

KERAMIČARSKA DELA 0,00

KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00

SKUPAJ VREDNOST B.IX. PODOPOLAGALSKA DELA

REKAPITULACIJA B. OBRTNIŠKA DELA

opis vrednost v EUR

KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00

STAVBNOMIZARSKA DELA 0,00

TLAKARSKA DELA 0,00

OBRTNIŠKA DELA 0,00

REKAPITULACIJA I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

opis vrednost v EUR

GRADBENA DELA 0,00

SKUPAJ VREDNOST I. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00
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II. ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

Opomba:

A. RAZSVETLJAVA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Dobava in polaganje kablov n/o na kabelskih policah, in kanalih, delno p/o v 

zaščitnih ceveh, kompletno s povezavo v razvodnicah, preizkusom delovanja, 

vključno s pomožnimi deli in materialom :

• NYM-J 3x1,5 mm2 1.500,00 m1 0,00

• NYM-J 5x1,5 mm2 300,00 m1 0,00

• inštalacijska podometna gibljiva cev fi 16 mm 800,00 m1 0,00

• inštalacijska nadometna PN cev fi 16 mm 300,00 m1 0,00

2.
Dobava in montaža svetlobnih teles, kompletno s svetili in montažnim 

priborom :
0,00

A01 • BEGHELLI BS100 2x18 ED (218ED) LED 20W/2600lm/4000K, IP65 5,00 kos 0,00

A02 • BEGHELLI BS100 2x36 ED (236ED) LED 40W/5200lm/4000K, IP65 11,00 kos 0,00

A03 • BEGHELLI BS100 2x58 ED (258ED) LED 51W/6800lm/4000K, IP65 15,00 kos 0,00

A04 • TRILUX SFLOW H2-L MRW LED (6898640) LED/44W/6300lm, 4000K IP20 2,00 kos 0,00

A05 • TRILUX LIMARO WD2 ET (6965140) LED/23W/2100lm, 4000K IP65 5,00 kos 0,00

A06 • TRILUX LIMARO WD2 ET (6964740) LED/16W/1450lm, 4000K IP65 4,00 kos 0,00

A07 • TRILUX SIELLA G4 D2 OTA19 (7016640) LED 35W 3800lm, 4000K 7,00 kos 0,00

A08 • TRILUX MONTIGO 1200 O (6473740) LED 22W 2700lm, 4000K 3,00 kos 0,00

A09 • TRILUX ARAXEON 1200 B ET (6803140) LED 18W 2400lm, 4000K, HACCP 2,00 kos 0,00

A10 • TRILUX ARAXEON 1200 B ET (6803240) LED 30W 4000lm, 4000K, HACCP 3,00 kos 0,00

Vsi izbrani proizvajalci oziroma tipi naprav oziroma opreme so informativni. Lahko se izbere katerikoli 

proizvajalec oziroma tip naprave, da le zagotavlja predvidene tehnične parametre - torej mora biti 

proizvod enakovreden zapisanemu.
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A11 • PIL GUELL 1/A40W (06106694) LED 53W 5950lm, 4000K, IP66 9,00 kos 0,00

• SFLOW SFLOW D/H ZKS 01 (6892300) KONČNIK 2kos, BELA 1,00 kos 0,00

• SFLOW H  ZZT/315/1000 (6891800) KABEL, napajalniki 1,00 kos 0,00

• SFLOW ZAE/01 515 (4691700= ROZETA, bela 1,00 kos 0,00

• SFLOW ZS1P 2000 (5638900) ŽICA ZA OBEŠANJE, 2000 mm 4,00 kos 0,00

• SFLOW H ZLK (6892200) 2000 SPOJNIK 1,00 kos 0,00

• SFLOW ZDV 315 L2 (6822800) KABEL ZA SPOJ 1,00 kos 0,00

Z01 • BEGHELLI UPLED AT OPT SA (4372) LED 7,5W, 250lm IP65 5,00 kos 0,00

Z02 • BEGHELLI FORMULA 65  24GL AT OPT SA (19296) LED 7,5W, 800lm IP65 3,00 kos 0,00

Z03 • BEGHELLI UP LED AT OPT SE (4372) + nalepka ravno, montaža nad vrata 5,00 kos 0,00

3. Dobava in montaža inštalacijskega materiala TEM Čatež ali podobno.

• navadno stikalo, podometno, komplet z dozo 10,00 kos 0,00

• navadno stikalo z indikatorjem (lučka), podometno, komplet z dozo 1,00 kos 0,00

• serijsko stikalo, podometno, komplet z dozo 2,00 kos 0,00

• menjalno stikalo, podometno, komplet z dozo 14,00 kos 0,00

• senzor razsvetljave - sanitarije 3,00 kos 0,00

• navadno stikalo, nadometno, komplet z dozo (valilnica, skladišče, zunaj) 4,00 kos 0,00

• menjalno stikalo, nadometno, komplet z dozo (valilnica, skladišče, zunaj) 10,00 kos 0,00

• serijsko stikalo, nadometno, komplet z dozo (valilnica, skladišče, zunaj) 1,00 kos 0,00

• križno stikalo, nadometno, komplet z dozo (valilnica, skladišče, zunaj) 3,00 kos 0,00

• nadometna delilna doza 100/100 15,00 kos 0,00

Skupaj vrednost postavk 0,00

4. Drobni in montažni material - 3% od Skupaj vrednost postavk 3% % 0,00 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST A. RAZSVETLJAVA
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B. MOČ

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Dovodni kabel za povezavo PMO in +RG (pritličje), dobavljen in položen  v 

terenu v zaščitni cev:                                                                                                                                                                  

dolžino preveriti glede na lokacijo PMO

• NYY-J - 4x25 mm2 40,00 m1 0,00

• Stigmaflex EL/TK DN 110 40,00 m1 0,00

2. Priklop kabla v PMO. 1,00 kpl 0,00

3.

Dobava in polaganje kablov n/o in p/o in v zaščitnih ceveh, kompletno s 

povezavo v razvodnicah, preizkusom delovanja, vključno s pomožnimi deli in 

materialom :

0,00

• NYM-J 3x1,5 mm2 150,00 m1 0,00

• NYM-J 3x2,5 mm2 800,00 m1 0,00

• NYM-J 5x2,5 mm2 400,00 m1 0,00

• NYY-J 5x6 mm2 20,00 m1 0,00

• NYY-J 5x10 mm2 15,00 m1 0,00

• NYY-J 5x16 mm2 2,00 m1 0,00

• H03VV-F 5x0,75 mm2 30,00 m1 0,00

4.
Dobava in polaganje inštalacijskih elementov vključno s pomožnimi deli in 

pridrtilnim materialom :
0,00

• inštalacisjka podometna gibljiva cev fi 16 mm 500,00 m1 0,00

• inštalacisjka podometna gibljiva cev fi 23 mm 200,00 m1 0,00

• inštalacijska nadometna PN cev fi 16 mm 200,00 m1 0,00

• inštalacijska nadometna PN cev fi 23 mm 200,00 m1 0,00

• inštalacijski PK kanal 50 s pokrovom 50,00 m1 0,00

• inštalacijski PK kanal 100 s pokrovom 50,00 m1 0,00
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• inštalacijski PK kanal 200 s pokrovom 3,00 m1 0,00

• nadometna delilna doza 100/100 10,00 kos 0,00

• nadometna delilna doza 150/150 10,00 kos 0,00

5.
Dobava in montaža PVC parapetnega kanala bele barve 110/52/II, ločen 

prekat za jaki in šibki tok, vključno s pokrovom in pritrdilnim materialom.
5,00 m1 0,00

• zaključek kanala 1,00 kos 0,00

• 3p vtičnica 230 V enojna, 16A, za vgradnjo v kanal, komplet z dozo 9,00 kos 0,00

6.

Dobava in montaža dozidnega prostostoječega delilnika +RG/+R1  kovinske, 

n/o izvedbe, velikosti 1600/1000/400 mm, dvokrilna vrata, kompletno z 

naslednjo opremo:

1,00 kos 0,00

• avtomatski enopolni odklopnik EC106B, 6A 1,00 kos 0,00

• avtomatski enopolni odklopnik EC110B, 10A 6,00 kos 0,00

• avtomatski enopolni odklopnik EC116C, 16A 7,00 kos 0,00

• avtomatski tropolni odklopnik EC316C, 3x16A 15,00 kos 0,00

• avtomatski tropolni odklopnik EC320C, 3x20A 4,00 kos 0,00

• FID stikalo, 4-polno EF440D 40/0,03A 1,00 kos 0,00

• varovalno podnožje PK100/3 z varovalnimi vložki 20A 1,00 kpl 0,00

• varovalno podnožje PK100/3 z varovalnimi vložki 25A 2,00 kpl 0,00

• varovalno podnožje PK100/3 z varovalnimi vložki 35A 1,00 kpl 0,00

• impulzni rele 240VAC, 16A/230V 4,00 kpl 0,00

• fotorele FOREL s fotocelico 1,00 kos 0,00

• stikalo 100A, 400V, 0-1 1,00 kos 0,00

• stikalo 160A, 400V, 0-1 1,00 kos 0,00

• test tipka varnostne razsvetljave 10A, 230V, 1-0 1,00 kos 0,00

• drobni montažni in pritrdilni material (sponke, PVC kanali, nalepke, 

ožičenje,….)
1,00 kpl 0,00
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7.
Dobava in montaža podometnega delilnika +R2 (pritličje) -  štiriredna, p/o 

izvedbe, kompletno z naslednjo opremo :
1,00 kos 0,00

• avtomatski enopolni odklopnik EC110B, 10A 6,00 kos 0,00

• avtomatski enopolni odklopnik EC116C, 16A 9,00 kos 0,00

• avtomatski tropolni odklopnik EC316C, 3x16A 1,00 kos 0,00

• FID stikalo, 4-polno EF440D 40/0,03A 1,00 kos 0,00

• stikalo 40A, 400V, 0-1 1,00 kos 0,00

• test tipka varnostne razsvetljave 10A,  230V, 1-0 1,00 kos 0,00

• drobni montažni in pritrdilni material (sponke, PVC kanali, nalepke, 

ožičenje,….)
1,00 kpl 0,00

8.
Dobava in montaža podometnega delilnika +R3 (nadstropje) -   štiriredna, p/o 

izvedbe, kompletno z naslednjo opremo :
1,00 kos 0,00

• avtomatski enopolni odklopnik EC110B, 10A 11,00 kos 0,00

• avtomatski enopolni odklopnik EC116C, 16A 6,00 kos 0,00

• FID stikalo, 4-polno EF425D 25/0,03A 1,00 kos 0,00

• stikalo 40A, 400V, 0-1 1,00 kos 0,00

• test tipka varnostne razsvetljave 10A,  230V, 1-0 1,00 kos 0,00

• drobni montažni in pritrdilni material (sponke, PVC kanali, nalepke, 

ožičenje,….)
1,00 kpl 0,00

9.
Dobava in montaža inštalacijskega materiala, kompletno z zarisovanjem, 

dolbenjem sten, preboji ter mavčanjem doz in razvodnic :

• priključnica za stroje, naprave - fiksni priključki 38,00 kos 0,00

10. Dobava in montaža inštalacijskega materiala TEM Čatež ali podobno.

• 3p vtičnica 230 V enojna, 16A, podometna, komplet z dozo 24,00 kos 0,00

• 3p vtičnica 230 V enojna, 16A s pokrovom, podometna, komplet z dozo 17,00 kos 0,00

• 3p vtičnica 230 V enojna, 16A s pokrovom, nadometna, komplet z dozo 5,00 kos 0,00

• 5p vtičnica 400 V, 25A s pokrovom, nadometna 4,00 kos 0,00
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11.

Vezava sistema ogrevanja - povezava elektro elementov (T.Č. zalogovnik, 

pogoni, črpalke, termostat...), namestitev termostata vključno s kabliranjem in 

ostalimi pomožnimi deli.

1,00 kpl 0,00

12.
Ozemljitve vseh kovinskih elementov objekta, vključno pritrdilni material, 

objemke,....
1,00 kpl 0,00

• H07V-K-J 6 mm2 50,00 m1 0,00

• razvodnica GIP 1,00 kos 0,00

• razvodnica DIP 5,00 kos 0,00

Skupaj vrednost postavk 0,00

4. Drobni in montažni material - 3% od Skupaj vrednost postavk 3% % 0,00 0,00

0,00

C. TELEKOMUNIKACIJE - ŠIBKI TOK

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.
Omarica PTT podometne izvedbe (TEL / KKS), namestitev na fasado objekt s 

podnožjem za priklop dovodnega telekomunikacijskega oz. antenskega kabla.
1,00 kpl 0,00

2.

Dobava in polaganje kablov n/o in p/o in v zaščitnih ceveh, kompletno s 

povezavo v razvodnicah, preizkusom delovanja, vključno s pomožnimi deli in 

materialom :

• NYM 3x1,5 mm2 20,00 m1 0,00

• S-FTP  cat6 400,00 m1 0,00

•  IY(St)Y 4x2x0,6 30,00 m1 0,00

• inštalacisjka podometna gibljiva cev fi 16 mm 350,00 m1 0,00

3.
Telekomunikacijska vtičnica RJ45 - dvojna podometne izvedbe, vključno z 

dozo.
2,00 kos 0,00

4.
Telekomunikacijska vtičnica RJ45 - dvojna, za vgradnjo v parapetni kanal, 

vključno z dozo.
3,00 kos 0,00

5. Telekomunikacijski priključek zaključem s konektorjem. 9,00 kos 0,00

6.

Prostostoječa komunikacijska omara 19", z varnostnim steklom in enostavno 

ročico za zaklepanje dimenzije 2000 x 600 x 600 mm, za namestitev opreme 

univerzalnega ožičenja, protivlomne centrale,....

1,00 kpl 0,00

• patch panel za 24 priključkov 1,00 kpl 0,00

SKUPAJ VREDNOST B. MOČ
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• vtičnica 230V, 16A za vgradnjo v omarico 5,00 kpl 0,00

7. Protivlomni sistem 0,00

• protivlomna centrala 1,00 kos 0,00

• IR senzor gibanja 5,00 kos 0,00

•  sirena 2,00 kos 0,00

• tipkovnica - šifrator 1,00 kos 0,00

• alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2 200,00 m1 0,00

• inštalacisjka podometna gibljiva cev fi 16 mm 200,00 m1 0,00

8. Predinštalacija za video nadzor 0,00

• inštalacisjka podometna gibljiva cev fi 16 mm 300,00 m1 0,00

Skupaj vrednost postavk 0,00

4. Drobni in montažni material - 3% od Skupaj vrednost postavk 3% % 0,00 0,00

0,00

Č. STRELOVOD

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.
Dobava in montaža materiala za izvedbo zaščite pred udarom strele 

(Proizvajalec HERMI ali podobno) :

•  dobava in montaža Al žice 8mm, položene na nosilcih na strehi in fasadi 200,00 m1 0,00

•  dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16  za pločevinaste 

strehe za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na sleme 
50,00 kos 0,00

•  dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16  za pločevinaste 

strehe za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na strešino
76,00 kos 0,00

•  dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON09 N-N iz nerjavečega 

jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8mm na fasado
36,00 los 0,00

• dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno 

spajanje okroglih strelovodnih vodnikov (A). 
6,00 kos 0,00

• izdelava vijačnega spoja (F) 25,00 kos 0,00

SKUPAJ VREDNOST C. TELEKOMUNIKACIJE - ŠIBKI TOK
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• dobava in montaža sponke za žleb - žica (G) 9,00 kos 0,00

• izdelava merilnega mesta 9,00 kos 0,00

• dobava in montaža oznak merilnih mest (MS) 9,00 kos 0,00

• dobava in položitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm v zemlji, komplet z izkopi 280,00 m1 0,00

• dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno 

spajanje ploščatih strelovodnih vodnikov (A). 
20,00 kos 0,00

•  drobni in montažni material - 3% 3% % 0,00 0,00

•  transportni in manipulativni stroški - 3% 3% % 0,00 0,00

Skupaj vrednost postavk 0,00

2. Drobni in montažni material - 3% od Skupaj vrednost postavk 3% % 0,00 0,00

0,00

D. SPLOŠNO

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1. Nadzor s strani pristojnega elektro distribucijskega podjetja 1,00 kpl 0,00

2. Meritve in pregled elektro inštalacij. 1,00 kpl 0,00

3. Meritve in pregled ozemljitve, strelovoda, izenačitve potencialov. 1,00 kpl 0,00

4. Meritve in pregled varnostne razsvetljave. 1,00 kpl 0,00

5. Pregled, meritve, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. 1,00 kpl 0,00

6. Zavarovanje, transport in manipulativni stroški 1,00 kpl 0,00

0,00

SKUPAJ VREDNOST Č. STRELOVOD

SKUPAJ VREDNOST D. SPLOŠNO
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A.

B.

C.

Č.

D.

III. STROJNE INSTALACIJE

Opomba:

OPOMBE:

*

*

*

vsa potrebna pripravljalna dela

vsa potrebna merjenja na objektu

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

skladiščenje materiala na gradbišču

atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti

vso potrebno delo za dokončanje izdelka

vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...

usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom 

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču

čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo

plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

Dobava in montaža

Za ves popis velja, da je možno ponuditi enakovredno opremo drugega proizvajalca z enakovrednimi 

tehničnimi karakteristikami, za kar mora dati investitor soglasje.

V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki

ter potrebna gradbena in električarska dela

SKUPAJ VREDNOST II. ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA 0,00

MOČ 0,00

TELEKOMUNIKACIJE - ŠIBKI TOK 0,00

STRELOVOD 0,00

SPLOŠNO 0,00

Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora 

izvajalec predložiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti

Enota cene mora vsebovati:

REKAPITULACIJA II. ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

opis vrednost v EUR

RAZSVETLJAVA 0,00
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Specifikacija predračuna

1. TALNO OGREVANJE (posl. aneks)

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

OGREVALNI SISTEM 35/30°C ZA TALNO OGREVANJE 

1.

Podometne razdelilne omare, narejenega iz galvansko zaščitene jeklene

pločevine, praškasto barvano v beli barvi, vključno z vsem montažnim in

pritrdilnim materialom; Vgradna globina omarice: 160mm; Vgradna višina

omarice: 820mm:

Razdelilna omara; cca 700 x 820 x 120 mm; (7 ogr. zank) 1,00 kpl 0,00

Razdelilna omara; cca 500 x 820 x 120 mm; (4 ogr. zank) 1,00 kpl 0,00

2.

Razdelilci iz nerjavečega jekla: Razdelilec s priključno matico z notranjim

navojem G1 in ploščatim tesnilom; na eni strani z vrtljivo polnilno izpustno pipo

in odzračevalno pipo, za priključitev cevi, vključno s slepo matico 3/4.

Priključek ogrevalne zanke z zunanjim navojem 3/4 z eurokonusom Dovodni

razdelilec z merilci pretoka (z vidno skalo 0 - 4 l/min) za nastavljanje in

zapiranje posameznih zank. Povratni razdelilec z ventilom ročko za odpiranje.

Uponor  UFH-razdelilec 1“ z merilcem pretoka, 7 odcepov 1,00 kpl 0,00

Uponor  UFH-razdelilec 1“ z merilcem pretoka, 4 odcepi 1,00 kpl 0,00

3.

Ogrevne cevi, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, cev izdelana iz

zamreženega polietilena (PEXa) z uporabo postopka Engel, ustreza standardu

EN ISO 15875, vsebuje difuzijski zaščitni sloj, ki je izdelan iz EVOH-a (etil-vinil-

alkohol) v skladu s standardom DIN 4726, za preprečevanje korozije

sistemskih elementov, dimenzij:

Kot Uponor ali podobno, tip PE-Xa 16x2.0; 95°C; 6 bar; 1.080,00 m 0,00

4.
Eurokonus vijačna spojka izdelana iz medenine, za priključitev PE-Xa cevi na

razdelilce spojke, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom 

 tip ; teh.kar: Ø16*2*3/4";za PE-Xa cevi.;

komplet 22,00 kos 0,00

5.
Držala za cevi talnega ogrevanja, vključno s pritrdilnim materialom izdelanega

za podatke:

Ločno držalo za cevi Ø16-18 mm.;

komplet 22,00 kos 0,00

6. Zaporni krogelni ventil, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom:

DN 20; PN 6

komplet 4,00 kos 0,00
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Specifikacija predračuna

7.

Pritrdilne plošče talnega ogrevanja (sistemske plošče brez izolacije) za

vgradnjo na vrh toplotne izolacije; Klasifikacija gradbenega materiala B2,

skladno s standardom DIN 4102. Primerno za obremenitve do 5.0 kN/m².

Razmak med cevmi v cm: 5,5, 11, 16,5, 22 cm

kot Nubus folija ali podobno; Dim.: 1,45 m x 0,9 m; Višina panela: 18 mm

komplet 176,00 m2 0,00

Opomba: Potrebna toplotna izolacija je v gradbenem delu

8. Dvostranski trak s čepki v dveh vrsticah za povezavo sistemskih plošč:

komplet 30,00 m 0,00

9. Obložna folija (obrobni trak):

kot Uponor ali podobno; tip 150 mm x 10 mm; teh.kar: 150 mm x 10 mm; 

;Obložna folija skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, zadnja 

stran, samolepilna, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo 

tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo, brez CFC-ja.

komplet 192,00 m 0,00

10.

Dodatek za estrih za boljšo toplotno prevodnost; kot Uponor ali enakovreden;

tip VD 450;Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto

estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode; teh. kar.:

Čas vezanja in sušenja: 21 dni, poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0,2

l/m²

komplet 36,00 l 0,00

11. Zaščitne cevi za prehode preko diletacij, dim 20 mm 22,00 kos 0,00

12.
Pripravljalna in zaključna dela, tlačna preizkušnja, pomožni material, 

primopredajna dokumentacija
1,00 kpl 0,00

13. Transportni in splošni stroški 1,00 kpl 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST 1. TALNO OGREVANJE (posl. aneks)
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2. PRIPRAVA OGREVNE VODE (posl. aneks)

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.
Toplotna črpalka v deljeni (SPLIT) izvedbi, kot kombinacija zunanje in notranje 

(hidro) enote za ogrevanje prostorov

Sistem deluje s okolju prijaznim hladilnim sredstvom R32 (GWP <700).

Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih 

standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in 

skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)

Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno 

uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test 

morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, 

ipd.).

Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz 

pocinkane pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, 

debelina nanosa min. 70μ).

Zunanja enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih 

lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene 

s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo 

življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).

Zunanja enota je opremljena s spiralnim hermetičnim kompresorjem, 

popolnoma brezkoračno krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje 

natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava 

omogoča obratovanje tudi v primeru okvare kompresorja (ti, "emergency 

operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.

Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni visokoučinkoviti aksialni 

ventilatorji (1 ali 2) z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se 

prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v 

komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, 

mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim 

separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni 

termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi 

kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, 

magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in 

zanesljivo delovanje.

Notranja enota oz. hidro modul za pripravo tople vode, kompaktne stilske 

izvedbe, je z zunanjo enoto povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih 

dimenzij, cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji 

morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani 

montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, po potrebi dopolnjene z 

dodatnim freonom, skladno z navodili proizvajalca.

Hidro enota je primerna za talno montažo in ima zraven standardnih 

hidravličnih elemetov v kompaktnem ohišju vgrajen tudi bojler sanitarne tople 

vode (STV) iz nerjavne pločevine, ter potrebni 3-potni preklopni ventil, za 

preklop med ogrevanjem le-te oz. objekta. Volumen bojlerja STV je  180l

Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena 

(kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).

Enote so opremljene z uporabniku prijaznimi posluževalnimi paneli (LCD ali 

LCD na dotik), za nastavitev in kontrolo delovanja sistema kot celote.
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Nominalni tehnični podatki - sistem:

Ogrevalna moč: 6.0kW (EN14511 - 35/30°C pri +7°CDB/+6°CWB)

Ogrevalna moč: 5.90kW (EN14511 - 35/30°C pri -7°CDB/85%RH)

Električna priključna moč - ogrevanje - nominalno: 1,24 kW, 230 V/50Hz

SCOP: 4.47

Faktor sezonske učinkovitosti ηs: 176% (povprečna klima, izstopna voda 35°C)

Razred energetske učinkovitosti: A++

Razpon moči sistema: 20 - 120%

Št. kompresorjev v sistemu: 1

Območje delovanja - ogrevanje / zračna stran: od -25°C do +35°C

Območje delovanja - ogrevanje / vodna stran (izstopna voda): od 15°C do 

65°C (60°C/-5°C)

Hladilno sredstvo: R32

Količina hladilnega sredstva v sistemu: 1,5 kg

Fizični podatki - zunanja enota:

Dimenzije (V x Š x G): 740 x 884 x 388 mm

Teža: 58.5 kg

Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz

Maksimalni obratovalni tok enote (MCA): 16.3 A

Priporočeno varovanje enote: 20 A

Zvočna moč: 60 dB(A) (po EN14825)

Freonski priključki: Cu 6.35/15.90 mm

Fizični podatki - notranja enota:

Nominalni pretok vode - ogrevanje: 17.2 l/min

Razpoložljivi tlak obtočne črpalke pri nominalnem pretoku - ogrevanje: > 

52kPa

Količina vode v napravi: 3.5 l

Volumen ekspanzijske posode: 10 l
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Varnostni ventil: 3 bar

Prostornina zalogovnika sanitarne tople vode: 181 l

Maksimalni obratovalni tlak zalogovnika STV: 10 bar

Dimenzije (V x Š x G): 1.650 x 595 x 625 mm

Teža: 131 kg (brez količine STV)

Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz*

Maksimalna priključna moč enote: 100 W*

Električno napajanje podpornega električnega grelnika: 3~, 400V/50Hz*

Maksimalna priključna moč podpornega električnega grelnika: 6 kW**

Maksimalni obratovalni tok enote (MCA): 13 A**

Zvočna moč: 42 dB(A) (po EN14825)

Freonski priključki: Cu 6.35/15.90 mm

Hidravlični priključki (ogrevanje): G 1'' (žensko)

Hidravlični priključki (STV): G 3/4'' (žensko)

** v projektu se uporabi priključna moč električnega grelnika 6 kW. Zapisan 

maksimalni obratovalni tok je tok pri omenjenih 6 kW!

* napajanje notranje enote (elektronika, obtočna črpalka, ipd.) se lahko izvede 

iz zunanje enote sistema, ali preko ločenega električnega dovoda. Napajanje 

podpornega električnega grelnika se vedno izvede preko ločenega električnega 

dovoda.

Ustreza kot ali podobno:

Proizvajalec: DAIKIN

Tip: ERGA006DV + EHVH08S18D9W

komplet 1,00 kos 0,00

2.

Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih 

proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje 

dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina 

(dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta 

z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in 

fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:

zunanji premer R 1/4 (6,40 mm) 12,00 m 0,00

zunanji premer R 5/8 (15,90 mm) 12,00 m 0,00
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3.

Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z 

zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo 

med zunanjo enoto in hidro modulom, ter morebitno povezavo do žičnega 

daljinskega upravljalnika

- 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo 12,00 m 0,00

4.
Dobava in montaža napajalnih kablov za napajanje notranje enote oz. hidro 

modula
0,00

- 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje 12,00 m 0,00

5.

Jeklene brezšivne cevi  (ali ustrezne Cu ali PE cevi), vključno loki in dodatek za 

razrez, antikorozijska zaščita in izolacijski žlebaki deb. 20 mm; za povezavo 

vodnega dela med TČ in  etažnimi omaricami talnega ogrevanja, vključno 

fitingi in ves montažni in pomožni material

 DN 25 / DN 20 18,00 m 0,00

6.
Tlačni preizkus, vakuumiranje, dopolnjevanje sistema s hladilnim sredstvom 

R32 zagon in vregulacija sistema hlajenja s poučevanjem uporabnika

komplet 1,00 kos 0,00

7. Kroglični ventili, vključno tesnilni material in spojni material

DN 25 2,00 kos 0,00

9. Drobni spojni, varilni, montažni in tesnilni mat.

komplet 1,00 kos 0,00

10.
Pripravljalna, zaključna ter morebitna nepredvidena dela, vključno s čiščenjem 

objekta po končanih delih, primopredajna dokumentacija

komplet 1,00 kos 0,00

11. Transportni in splošni stroški 

komplet 1,00 kos 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST 2. PRIPRAVA OGREVNE VODE (posl. aneks)
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3. HLAJENJE (posl. aneks)

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1. MULTISPLIT -dvojček (prodajalna)

Sistem zunanje reverzibilne zračno hlajene ter več notranjih enot, ti. 

MULTISPLIT sistema (deljena izvedba), za ogrevanje in hlajenje prostorov z 

ekološkim hladilnim sredstvom R32.

Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih 

standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in 

skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, ISO14001, ipd.)

Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno 

uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test 

morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, 

ipd.).

Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz 

pocinkane pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, 

debelina nanosa min. 70μ).

Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, 

navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s 

plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo 

življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).

Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti 

aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se 

prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.

Izpih zraka je horizontalni (bočni).

Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine 

hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih 

kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje 

enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.

Sistem kot celota je sestavljen iz ene zunanje in več notranjih enot, zunanja pa 

je opremljena s spiralnim hermetičnim kompresorjem, popolnoma brezkoračno 

krmiljenim (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja 

potrebam po hladilni ali ogrevni moči.

Notranje enote so z zunanjo povezane z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih 

dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji 

morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani 

montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili 

proizvajalca.

Med notranjimi in zunanjo enoto je izvedena še ustrezna komunikacijska 

povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, 

ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu.

Notranja stilska enota, visoko-stenske izvedbe (vgradnja na steno) z 

dekorativno maske, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol.

Ohišje enote je iz toge ABS plastike, stilsko oblikovano, ustrezno 

protikondenčno in toplotno izolirano.

Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih 

lamel.
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Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim 

sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni 

izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter).

Na zajemu zraka je nameščen snemljivi, pralni sintetični "long-life" filter (filter 

za dolgo življensko dobo).

Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za 

namestitev kondenzne cevi.

Enoti delujeta z brezžičnim daljinskim upravljalnikom (standardno dobavljivo), 

ki sta vključeni v kompletu

Nominalni tehnični podatki sistema (EN14825):

Hladilna moč: 4,2 kW

SEER: 8.53

Energijski razred - hlajenje: A++

Ogrevalna moč: 4,6 kW

SCOP: 4.64

Energijski razred - ogrevanje: A++

Zunanja enota:

Nominalna el. priključna moč: 1,02 kW

Priporočeno varovanje enote: 16A

Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz

Območje delovanja - ogrevanje: od -15°C do +18°C

Območje delovanja - hlajenje: od -10°C do +46°C

Hladilno sredstvo: R32

Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 0.88 kg

Dimenzije (V x Š x G): 550 x 765 x 285 mm

Teža: 36 kg

Zvočni tlak: 46 dB(A)

Freonski priključki: 2 x Cu 6.35/9.52 mm

Notranja enota 1 in 2 (skupaj kos 2):

Pretok zraka (V / S / N / tiho): 9.5 / 7.4 / 5.6 / 4.2 m3/min
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Električno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz

Hladilno sredstvo: R32

Dimenzije (V x Š x G): 286 x 770 x 225 mm

Teža: 8.5 kg

Zvočni tlak (V / N / tiho): 39 / 25 / 19 dB(A)

Freonski priključki: Cu 6.35/9.52 mm

Ustreza kot ali podobno:

Proizvajalec: DAIKIN

Tip zunanje enote: 2MXM40M (1 kos)

Tip notranjih enot: Comfora FTXP20M (2 kos)

komplet 1,00 kpl 0,00

2.

Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih 

proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje 

dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina 

(dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta 

z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in 

fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:

zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) 12,00 m 0,00

zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) 12,00 m 0,00

3.

Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z 

zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo 

med zunanjo enoto in notranjima enotama

- 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo 12,00 m 0,00

4. Dobava in montaža napajalnih kablov za napajanje notranjih enot

- 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje 12,00 m 0,00

5.
Tlačni preizkus, vakuumiranje, dopolnjevanje sistema s hladilnim sredstvom 

R32 zagon in vregulacija sistema hlajenja s poučevanjem uporabnika

komplet 1,00 kos 0,00

6.
PP kanalizacijske cevi za odvod kondenzata, vključno s fazonskimi kosi, koleni,

obojkami in pritrdilnim materialom

DN 30 8,00 m 0,00

7.
Jekleni pocinkani profili za potrebe montaže zunanje enote na fasado oz. 

lokacijo dogovorjeno z investitorjem
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komplet 1,00 kos 0,00

8.
Pripravljalna in zaključna dela, drobni montažni material, zagon, nastavitve in 

poskusno obratovanje s poučevanjem uporabnika.

komplet 1,00 kos 0,00

9. Transportni in splošni stroški

komplet 1,00 kos 0,00

0,00

4. OGREVANJE, HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE (vališče)

Izvede se samo predinstalacija za kasnejšo vgradnjo hladilnih 

naprav

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih 

proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje 

dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina 

(dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta 

z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in 

fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:

zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) 8,00 m 0,00

zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) 12,00 m 0,00

zunanji premer R 1/2 (12,7 mm) 8,00 m 0,00

zunanji premer R 5/8 (15,9 mm) 12,00 m 0,00

2.

Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z 

zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo 

med zunanjo enoto in notranjima enotama

- 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo 20,00 m 0,00

3. Dobava in montaža napajalnih kablov za napajanje notranjih enot

- 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje 20,00 m 0,00

4.
PP kanalizacijske cevi za odvod kondenzata, vključno s fazonskimi kosi, koleni,

obojkami in pritrdilnim materialom

DN 30 15,00 m 0,00

5. Pripravljalna in zaključna dela, drobni montažni material, 

komplet 1,00 kos 0,00

6. Transportni in splošni stroški

komplet 1,00 kos 0,00

0,00

SKUPAJ VREDNOST 3. HLAJENJE (posl. aneks)

SKUPAJ VREDNOST 4. OGREVANJE, HLAJENJE, RAZVLAŽEVANJE (vališče)
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5. PREZRAČEVANJE (posl. aneks)

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Okrogli spiro kanali, vključno loki, fazonski kosi, spojni in vezni material, strešni 

izpuhi,  vključno toplotna izolacija kanalov z izolacijskimi ploščami debeline 4 

mm (skozi neogrevane prostore)

ø 100 mm 32,00 m 0,00

ø 125 mm 14,00 m 0,00

2.

Lokalni odvodni ventilator za kopalnice in pomožne prostore,  zaščita IPX4, za 

stropno ali stensko montažo; vključno protipovratna loputa,  časovni rele in 

pomožni material, kot:

Vortice, Mikro 100; V = 30 m3/h ali podobno 1,00 kos 0,00

Vortice, Mikro 100; V = 60 m3/h ali podobno 5,00 kos 0,00

3. Cevni odvodni ventilator, vključno z:

elastičnimi priključki,objemkami in obešalni material,

priključna el. omarica, regulator -stikalo, pomožni material

TD-350/125 (prodajalna) ali podobno

 V = 220 m
3
/h, Hst= 80 Pa, N = 60 W 1,00 kos 0,00

TD-350/125 (sejna soba) ali podobno

 V = 180 m
3
/h, Hst= 80 Pa, N = 60 W 1,00 kos 0,00

TD-250/100 (sušilnica) ali podobno

 V = 100 m
3
/h, Hst= 80 Pa, N = 40 W 1,00 kos 0,00

4. Distribucijski elementi za zrak, vključno montažni in pomožnim material:

PV – 1/100 13,00 kos 0,00

PV – 1/125 6,00 kos 0,00

PV – 2/100 2,00 kos 0,00

AR – 4V, B x H = 625 x 125 5,00 kos 0,00

5.
Izvedba priključka  fi 100 mm za napo v čajni kuhinji, vključno kanal iz 

pocinkane pločevine (pri izvedbi prilagoditi dejansko dobavljeni napi)

komplet 1,00 kos 0,00

stran 48 od 80



Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

6.
Zaščitne fasadne rešetke za zrak, vključno gradbeni okvirji, kot AZR-3 ali 

podobno:

300 x 100 mm 1,00 m 0,00

150 x 150 mm 2,00 m 0,00

125 x 125 mm 2,00 m 0,00

7.
Strešna kapa za odvod prezračevanja iz poc. pločevine, višine H = 1 m, 

vključno odvodna zaščitna rešetka in obrobe za prehod skozi streho

dim 200 100 (H=1 m) 1,00 m 0,00

8.
Pripravljalna dela, atesti, zaključna dela, funkcionalna preizkušnja, zagon 

naprav
1,00 kpl 0,00

9. Transport in splošni stroški 1,00 kpl 0,00

0,00

6. VODOVOD IN KANALIZACIJA

A. HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Izvedba odcepa na priključnem vodu v obstoječem vodomernem jašku, 

vključno zapora cevovoda, izpraznitev ter ponovno polnjenje po končanih 

delih, razrez ter vgradnja odcepa R1 skupaj s potrebnim materialom

1,00 kpl 0,00

2. Dodatna oprema vodomernega jaška, vključno:

- 2 kos Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico ter nav. priključkom, R1

- 1 kos hor. vodomer za hladno vodo s prigrajenim povratnim ventilom ter 

opremo za daljinsko odčitavanje, skupaj s potrebnim tesnilnim materialom, 

poc. U-nosilcem za fiksiranje na steno jaška s pritdilnim materialom

- 1 m srednje težke poc. navojne cevi po EN 10255-M (DIN 2440), skupaj s 

potrebnimi poc. fitingi, pritrdilni in tesnilni material, za izvedbo cevnih povezav 

v vodomernem jašku, DN25 (R1)

- 1 m srednje težke poc. navojne cevi po EN 10255-M (DIN 2440), skupaj s 

potrebnimi poc. fitingi, pritrdilni in tesnilni material, za izvedbo cevnih povezav 

v vodomernem jašku, DN32 (R5/4)

- 1 x izvedba preboja za poc. cev DN32 v steni vodomernega jaška s 

prevrtanjem ter vodotesna zatesnitev po končanih montažni delih

skupaj 1,00 kpl 0,00

SKUPAJ VREDNOST 5. PREZRAČEVANJE (posl. aneks)

OPOMBA: Vsa dela na hišnem vodovodnem prikljiučku lahko izvede le pristojni upravljavec javnega 

vodovodnega omrežja (KOMUNALA Tolmin)
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3.
Dezinfekcija vod. omrežja, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o 

kakovosti vode na osnovi kem. analize
1,00 kpl 0,00

4.

Obveščanje javnosti o začasni zapori vodovodnega omrežja ter prekinitvi 

dobave vode na krajevno običajen način, zapora in zavarovanje gradbišča na 

območju izvajanja del, skupaj s pridobitvijo potrebnega soglasja s strani 

pristojnega upravnega organa za delno ali popolno zaporo cestišča ter v ta 

namen potrebni stroški

1,00 kpl 0,00

0,00

B. INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427, SIST EN 12201-2 ter STS-

05/016, spajanje z namenskimi PE oz. GGG spojkami ali posebnimi 

elektrofuzijskimi spojkami, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno 

podlago, ves potreben pomožni material in spojke 

PE80-d40x3,7/12,5bar-SDR11 260,00 m 0,00

2. PVC rebrasta odtočna cev kot zaščitna cev za vodovodno cev

PVC-d70/6,0bar 10,00 m 0,00

3.
EPDM termoskrčna zaljučna manšeta z NiRo obročema za zaščito konca 

zaščitne cevi pred vdoromo zemljine, vode ali glodalcev

d70/d40 4,00 kos 0,00

4.
PVC opozorilni trak s ponavljajočim se napisom "POZOR-VODOVOD", položen 

ca 30cm nad temenom cevi
260,00 m 0,00

5.

Komb. ročni in strojni izkop jarka za polaganje vodovodnih cevi, upoštevati 

delno razpiranje, vključno priprava posteljice z izravnavo dna, zasip do 1/3 

višine z drobnim neostrim peskom z dobavo le-tega, dokončni zasip z 

izkopanim materialom, nabijanje po plasteh max. debeline 30cm ter odvoz 

viška materiala na gradbiščno deponijo, vključno vzpostavitev obst. terena v 

prvotno stanje(zatravljeno ali asfalt), vključno zakoličba pred pričetkom del s 

postavitvijo potrebnih profilov

260,00 m 0,00

6.

Pridobitev vseh potrebnih upravnih soglasij za delno zaporo reg. ceste in 

izkopih ob robu cestišča ter postavitev ustrezne prometne signalizacije skupaj z 

odstranitvijo po končanih delih

1,00 kpl 0,00

7.
Zatesnitev vstopa PE vod. cevi d40 v objekt, vključno potrebni material (npr. 

gumijasti tesnilni obroči ali tesnilna malta
1,00 kpl 0,00

8.

Kompozitne plast. vodovodne cevi po  DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. 

UPONOR,   GEBERIT-MEPLA ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za 

stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, toplotno zaščitene s  PE 

penasto gumo z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo 

B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK npr. ARMACELL ACE ali ITS, 

vključno toplotno izolirani cevni nosilci za hladno vodo - npr. ARMACELL 

Armafix AF (razvodi hladne in tople vode v tleh, stenskih utorih ali vidno)

   10 (d16x2,0; izolacija deb. 9mm) 35,00 m 0,00

SKUPAJ VREDNOST A. HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK

stran 50 od 80



Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

   15 (d20x2,5; izolacija deb. 9mm) 65,00 m 0,00

   20 (d26x3,0; izolacija deb. 13mm) 25,00 m 0,00

   25 (d32x3,0; izolacija deb. 19mm) 5,00 m 0,00

   32 (d40x3,7; izolacija deb. 19mm) 1,00 m 0,00

9.
Samoregulirni el. grelni kabel, ovit na komp. cevi tople vode, skupaj s 

priključno vrvico dolžine 10m

N=8w/m 55°C 1,00 m 0,00

10. Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico ter nav. priključkom

R 1 2,00 kos 0,00

11.
Avtomatski povratno-izpiralni filter s posrebreno mrežico N=105μm (npr. 

HONEYWELL, tip F76S+Z11S)

R 1 1,00 kpl 0,00

12.

Cevna naprava za nevtralizacijo vodnega kamna ter zaščito pred korozijo z Zn-

anodo ter nav. priključkom, izdelana v skladu z DVGW 270 (primerno za pitno 

vodo, mikrobiološko neoporečno), npr. AQUABION ali POLAR, R¾

1,00 kpl 0,00

13. Naprava za pripravo sanitarne tople vode, vključno:

- 3 kos Ms krogelni ventil za pitno vodo ter ročico, R ¾

- 1 kos Ms povratni ventil za pitno vodo, R ¾

- 1 kos Ms vzmetni varnostni ventil, R ¾ 

- 1 kos membranska raztezna posoda pretočne izvedbe za sanitarno vodo po 

DIN 4807/5 skupaj z nastavitvenim ventilom, V=18L

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 1,00 kpl 0,00

14.
Prof. železo za izdelavo podpor, konzol, in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, 

vključno vijaki in matice ter gumijasti zaščitni trakovi (npr. sistem HILTI)
25,00 kg 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST B. INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
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C. ODTOČNA KANALIZACIJA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi 

gumijastimi tesnili, cevi položene v tleh ali izven objekta, vključno s pripravo 

nivelete ter posteljice

DN 70 20,00 m 0,00

DN 100 45,00 m 0,00

2.

PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloženimi 

gumijastimi tesnili, cevi položene v tleh posameznih etaž, v stenskih utorih oz. 

montažnih stenah ali vidno pod stropom

0,00

DN 30 25,00 m 0,00

DN 50 20,00 m 0,00

DN 70 3,00 m 0,00

DN 100 12,00 m 0,00

3.
NiRo enodelni talni odtok s ploščo 20x20cm ter prigrajenim vtočnim lijakom, 

hor. odvodom DN 70 ter tesnilno prirobnico (npr. ACO)
1,00 kpl 0,00

4.
NiRo enodelni talni odtok s ploščo 20x20cm, nedrsna rešetka kl. M (125kN), 

hor. odvodom DN 70 ter tesnilno prirobnico (npr. ACO)
5,00 kpl 0,00

5.
PE talni odtok s sifonom, pokrom.ploščo 15x15cm, hor. dovodom DN40/50 ter 

hor. odvodom DN50
2,00 kpl 0,00

6.
Odzračna strešna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec) 

- namesti se samo odzračna cev v namenski prehod)

  DN 100 1,00 kpl 0,00

7. Stenska pokrom. vratica na jezično zaporo, skupaj s protiokvirjem

  30/30cm 1,00 kpl 0,00

8.
PP podometni kondenčni sifon DN20/30 z vodno zaporo ter mehansko zaporo 

s kroglico, Q=0,15l/s (npr. HL, tip 138) 
5,00 kpl 0,00

9.
Prof. železo za izdelavo podpor, konzol, in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, 

vključno vijaki in matice ter gumijasti zaščitni trakovi (npr. sistem HILTI)
25,00 kg 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST C. ODTOČNA KANALIZACIJA

stran 52 od 80



Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

D. SANITARNA OPREMA

OPOMBA:

predvidena oprema razen posebej navedene:

- san. keramika: bele barve, KOLO ali KERAMAG

- dodatna galanterija: KOIN ali INDE

- enoročne mešalne baterije: UNITAS

- instalacijski mont. elementi: GEBERIT-DUOFIX

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1. Stranišče, vključno:

- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba 

- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in 

odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko 

pritrdilni in tesnilni material, čelna tipka z dvokoličinskim izpiranjem, vključno 

nosilni okvir za vgradnjo v opečno steno ter material za obešanje WC-školjke

(kot npr. GEBERIT-DUOFIX)

- 1 kos gumi manšeta

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 2,00 kpl 0,00

2. Dodatna oprema stranišča - moški, vključno:

- 1 kos trda plast. sedežna deska skupaj s pokrovom z mehkim zapiranjem

- 1 kos držalo za WC-papir v roli

- 1 kos metlica za stranišče z držalom

- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke

- pritrdilni material

skupaj 1,00 kpl 0,00

3. Dodatna oprema stranišča - moški, vključno:

- 1 kos trda plast. sedežna deska skupaj s pokrovom z mehkim zapiranjem

- 1 kos držalo za WC-papir v roli

- 1 kos držalo za damske vložke

- 1 kos koš za smeti s samozapornim pokrovom, V=10L

pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje 

investitorja oz. nadzora ter projektanta notr. opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev ali prospektne 

dokumentacije !
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- 1 kos metlica za stranišče z držalom

- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke

- pritrdilni material

skupaj 1,00 kpl 0,00

4. Stenski pisoar, vključno:

- 1 kos keram. stenski pisoar s kljunom ter integriranim sifonom

- 1 kos Ms pokrom. elektronska izplakovalna enota za stenske pisoarje, 

priključek 220V

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 1,00 kpl 0,00

5. Umivalnik vključno:

- 1 kos keram. umivalnik z zaščitno polnogo

- 1 kpl poc. vijaki s plast. stenskimi vložki za obešanje umivalnika na opečno 

steno

- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija z gibljivim izlivom s 

perlatorjem, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, 

skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili

- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom DN50, rozeto, verižico in 

zamaškom

- pritrdilni in tesnilni material

dim. 55x45 4,00 kpl 0,00

6. Dodatna oprema umivalnikov vključno - samo montaža:

- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/100 cm

- 1 kos držalo za milo

- 1 kos PVC koš odpadke V=15 l s samozapornim pokrovom

- 1 kos držalo za tekstilne brisače

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 4,00 kpl 0,00

7. Pršna kabina, vključno:

- 1 kpl akrilna pršna kad dim. 90x90cm, bele barve, s plitvim dnom za 

vgradnjo z nivojem tal, skupaj z visokopretočnim odlivnim sifonom ter nosilno 

konstrukcijo (kot npr. KOLPA, tip StepZero) 

- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija termostatska za pršne kadi z 

ročnim tušem s protilegionelno glavo z gibljivo priključno cevjo ter nosilnim 

drogom, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode
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- pritrdilni in tesnilni material

skupaj  1,00 kpl 0,00

8. Dodatna oprema za pršno kabino, vključno:

- 1 kpl zaščitna zavesa s protibaktericidno obdelavo, vključno nosilni drog z 

obročki L=90cm

- 1 kos držalo za tekoče milo

- 2 kos NiRo dvokraka kljukica za obešanje obleke

- pritrdilni material

     skupaj 1,00 kpl 0,00

9.
Dodatna oprema za pom. korito v prostoru priprave rib (korito sama se dobavi 

in vgradi z opremo objekta), vključno:

- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija z gibljivim izvlečnim 

izlivom s perlatorjem, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. 

iztočne vode, s trdimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma, za pom. 

korito (BLITZ, art. 925) 

- 1 x PVC S-sifon za dvojno pom. korito z Ms pokrom. odlivnimi ventili, 

verižicami in zamaški

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 1,00 kpl 0,00

10.
Dodatna oprema za pom. korito v nadstropju (korito sama se dobavi in vgradi 

z opremo objekta), vključno:

- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija z gibljivim izlivom s 

perlatorjem, varčevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, 

s trdimi priključnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma, za pom. korito 

- 1 x PVC S-sifon za enojno pom. korito z Ms pokrom. odlivnimi ventili, 

verižicami in zamaški

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 1,00 kpl 0,00

11. Korito za pranje škornjev, vključno:

- 1 kpl NiRo korito dim. 70x60cm (h=50cm), skupaj z dvižno rešetko, sifonom 

z lovilcem peska DN100 ter ročno prho z gibljivo priključno cevjo (npr. 

FRANKE, art. SIRX711C)

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 1,00 kpl 0,00

12.

Ročni gasilni aparat s prahom ABC, skupaj s kljukico za obešanje na steno ter 

prirdilnim materialom

(vrsta in število po požarnem elaboratu)

1,00 kpl 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST D. SANITARNA OPREMA
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E. SPLOŠNI STROŠKI

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, tlačni preizkusi vodovodne 

instalacije (z vodnim tlakom 11 bar) ter odtočne kanalizacije (z zalivanjem z 

nadtlakom 0,1bar) in preizkusni pogon

1,00 kpl 0,00

2. Iizdelava načrta   PID 1,00 kpl 0,00

3. Poučitev investitorja o delovanju celotne naprave ter predaja objekta 1,00 kpl 0,00

0,00

A.

B.

C.

D.

E.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SPLOŠNI STROŠKI 0,00

SKUPAJ VREDNOST 6. VODOVOD IN KANALIZACIJA 0,00

PREZRAČEVANJE (posl. aneks) 0,00

REKAPITULACIJA III. STROJNE INSTALACIJE

opis vrednost v EUR

OGREVANJE, HLAJENJE, RAZVALAŽEVANJE (vališče) 0,00

VODOVOD IN KANALIZACIJA 0,00

SKUPAJ VREDNOST III. STROJNE INSTALACIJE 0,00

TALNO OGREVANJE (posl. aneks) 0,00

PRIPRAVA OGREVANE VODE (posl. aneks) 0,00

HLAJENJE (posl. aneks)

0,00

REKAPITULACIJA 6. VODOVOD IN KANALIZACIJA

opis vrednost v EUR

HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČEK 0,00

SKUPAJ VREDNOST E. SPLOŠNI STROŠKI

0,00

INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA 0,00

ODTOČNA KANALIZACIJA 0,00

SANITARNA OPREMA
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IV. DELA, VEZANA NA TEHNOLOGIJO

A. JAŠKI - RAZNI

(delno pod nivojem pohodne površine in delno nad le-to):

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala ter tudi kompletna izvedba 

okroglega jaška z oznako "1,1" (swirl separator -prelivni jašek: D = 100 

cm; vrh: +0,50m; dno: -1,20m; konus/lijak: od -1,20 m do -1,60 m) z 

uporabo betonske cevi s premerom 100 cm. Višina jaška je 210 cm, od katere 

je 160 cm betonske cevi vgrajene pod nivojem pohodne površine okoli jaška. 

V spodnjem delu je izdelana lijakasta oblika, višine 40 cm (uporaba ustrezne 

cementne malte!) s centralno postavljeno odprtino s premerom 20 cm 

(vstavitev PE cevi DN 20 z "mufno"; dolžina: 25 cm). V obod betonske cevi 

nad "lijakom" je izdelana ena okrogla izvrtina za izvedbo pretoka. Celotna 

notranja površina (od vrha do PE cevi) je obdelana s premazom, ki preprečuje 

pronicanje vode skozi betonsko cev. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati 

tudi izvedbo opisanega pretoka (uporaba PE cevi DN 20 dolžine 100 cm in 

enega kolena z zasukom za 90 stopinj); pri opisanem pretoku je potrebno 

uporabljati ustrezno tesnilno maso! Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati 

tudi nabavo in dobavo ter namestitev izvlečne PE cevi DN 20, dožine 230 cm 

(izvlek iz talne odprtine/mufne). Izvlečna cev mora zgoraj imeti izdelano 

prečko za ročni dvig iz opisane mufne. POMEMBNO: cena za enoto mora 

upoštevati tudi kompletna izvedba 2 x hidroizolacijskega sloja vseh notranjih 

površin z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

1/ komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl 0,00

2. Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 80 cm in oznako "1.2".

1/ komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl 0,00

3. Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 80 cm in oznako "1.3".

1/ komplet po zgornjem opisu! 2,00 kpl 0,00

4. Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 80 cm in oznako "1.4".

1/ komplet po zgornjem opisu! 3,00 kpl 0,00

5.
Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 100 cm in oznako 

"1.5".

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST A. JAŠKI - RAZNI
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B. CEVNE POVEZAVE

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

a/ DOTOK VODE IZ KORENOVEGA POTOKA:

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba položitve 

dovodne cevi vkopane v teren za dovod vode iz zajetja iz Korenovega potoka. 

Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu 

(povprečne globine do 1,5 m), izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo 

muldastega podbetona, namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo 

popolnega obbetoniranja ter izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri 

navedbi popisne dolžine so upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine 

predvidenih cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi 

zalomi za 90 stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh 45 

stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafične liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 500 s temensko togostjo SN-8 (dno: -0,90m; vzdolžni 

padec: brez); v notranjosti stavbe!
75,00 m1 0,00

2.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba ter 

namestitev zaščitne "mrežne" cevi na predvidenem zajetju Korenovega potoka 

(začetek dovoda vode iz zajetja iz Korenovega potoka). Izvedba: perforirana 

nerjaveča cev s premerom 500 mm in dolžine 2.000 mm (izvedena gosta 

perforacija s premerom lukenj 8 mm; perforacija izdelana po celotni površini). 

Na enem koncu je zaščitna "mreža" spojena z opisano dovodno cevjo 

iz predhodne postavke, na čelni konec pa je nameščena zaščitna 

nerjaveča perforirana pločevina z neto premerom 500 mm in gosto 

perforacijo s premerom 8mm. Glej elaborat gospoda Gospiča!

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl 0,00

b/  SVEŽA VODA "1": 0,00

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba položitve 

razvodne cevne mreže za dovod sveže vode "1". Pri ceni za enoto je 

potrebno upoštevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprečne globine 

do 1,0 m), izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega 

podbetona, namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo popolnega 

obbetoniranja ter izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi 

popisne dolžine so upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih 

cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 

stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih 

elementov!). Glej grafične liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 400 s temensko togostjo SN-8 (dno: -0,90m; vzdolžni 

padec: brez); v notranjosti stavbe!
23,10 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 400 s temensko togostjo SN-8 (dno: -0,90m; vzdolžni 

padec: brez); izven stavbe!
2,60 m1 0,00

Povezave v in izvedn stavbe in pod nivojem in nad nivojem pohodne površine! Glej 

posamezno postavko tega poglavja!

Za predvidene povezave so predvidene PE gladke cevi, ki se medsebojno dolžinsko spajajo na način 

elektro obojka.  Kvaliteta cevi: PN-10-bar. Površinski izgled: sveža voda: črni barvni ton z modro 

vzdolžno črto; umazana voda: črni barvni ton brez vzdolžne črte in dovod zraka: črni barvni ton brez 

vzdolžne črte. Pri prerezih s premerom večjim od 300 mm se lahko uporablja način spajanja z uporabo 

sistema čelnega varjenja. Označba posameznih cevi je načelna in se lahko uporabljajo tudi 

prerezi, ki so minimalno večji ali tudi minimalno manjši od opisanega v posameznih 

postavkah!
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2.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba položitve 

razvodne cevne mreže za dovod sveže vode "1". Pri ceni za enoto je 

potrebno upoštevati izvedbo namestitev/položitev predvidene cevi, izvedba 

popolnega obbetoniranja. Pomembno: pri navedbi popisne dolžine so 

upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih cevi in sicer brez 

navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti 

izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!), 

upoštevati je potrebno tudi izvedbo priklopa na cev PE-DN 400. Glej 

grafične liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 160 s temensko togostjo SN-8 (delno navpično in 

delno vodoravno); v notranjosti stavbe in sicer pod nivojem +-0,00 m!
14,60 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 160 s temensko togostjo SN-8 (delno navpično in 

delno vodoravno); v notranjosti stavbe in sicer nad nivojem +-0,00 m in 

vključno z vtokom v AB okrogli bazen!

5,60 m1 0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 200 s temensko togostjo SN-8 (delno navpično in 

delno vodoravno); zunanjost stavbe in sicer pod nivojem -0,03 m!
1,50 m1 0,00

4/ uporaba cevi PE-DN 200 s temensko togostjo SN-8 (delno navpično in 

delno vodoravno); zunanjost stavbe in sicer nad nivojem -0,03 m.
14,40 m1 0,00

3.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 

namestitve nizkotlačne propelerske črpalke s pretokom 20 l/s (dvig: 1,5 m) in 

nepovratnim ventilom. Opisana črpalka mora biti opremljena z nepovratnim 

loputnim ventilom. Karakteristika črpalke: 1,5 kW (380 V). Namestitev treh 

opisanih črpalk, od katerih sta dve vedno v funkciji, tretja je v rezervi 

- rezerva. Črpalka mora biti opremljena s senzorjem pretoka, da se v 

primeru okvare takoj vklopi rezerva!

1/ komplet po zgornjem opisu! 3,00 kpl 0,00

c/  SVEŽA VODA "2":

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 

namestitve centrifugalne črpalke s pretokom 10 l/s (dvig: 6,0 m). Opisana 

črpalka mora biti opremljena z nepovratnim loputnim ventilom. Karakteristika 

črpalke: 1,5 kW (380 V). Namestitev treh opisanih črpalk, od katerih sta 

dve vedno v funkciji, tretja je v rezervi - rezerva. Črpalka mora biti 

opremljena s senzorjem pretoka, da se v primeru okvare takoj vklopi 

rezerva!

1/ komplet po zgornjem opisu! 3,00 kpl 0,00

2.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba položitve 

razvodne cevne mreže za dovod sveže vode "2". Pri ceni za enoto je 

potrebno upoštevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprečne globine 

do 1,0 m), izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega 

podbetona, namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo popolnega 

obbetoniranja ter izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi 

popisne dolžine so upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih 

cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 

stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih 

elementov!). Glej grafične liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110 s temensko togostjo SN-8 (delno 

navpično in delno vodoravno); pod pohodnim nivojem izven stavbe.

a/ navpična postavitev, 4,50 m1 0,00

b/ vodoravna postavitev. 21,70 m1 0,00
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3.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba položitve 

razvodne cevne mreže za dovod sveže vode "2". Pri ceni za enoto je 

potrebno upoštevati tudi  pritrjevanje na nosilno konstrukcijo stavbe z uporabo 

ustreznih nerjavečih konzol (pri horizontalah) in objemk (pri vertikalah). 

Pomembno: pri navedbi popisne dolžine so upoštevane dejanske stegnjene 

osne dolžine predvidenih cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih 

kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh 

45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafične liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; vidna napeljava v notranjosti stavbe.

a/ navpična postavitev, 7,00 m1 0,00

b/ vodoravna postavitev, 67,00 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; vidna napeljava izven stavbe.

a/ navpična postavitev. 3,50 m1 0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 25; vidna napeljava v stavbi.

1/ navpični odcep dolžine 80 cm s krogličnim zapornim ventilom (izdelano na 

vodoravnem delu razvodne mreže). 
44,00 kpl 0,00

4/ uporaba cevi PE-DN 50; vidna napeljava izven stavbe.

1/ navpični odcep dolžine 100 cm s krogličnim zapornim ventilom (izdelan kot 

nadgradnja navpičnega podzemne razvodne mreže). 
3,00 kpl 0,00

d/  OČIŠČENA VODA "1" (MEHANSKO OČIŠČENA VODA):

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba razvodne 

cevne mreže za očiščeno vodo "1". Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati 

izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprečne globine do 1,0 m), izvedbo 

utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona, 

namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter 

izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolžine so 

upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih cevi in sicer brez 

navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti 

izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafične 

liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 500 s temensko togostjo SN-8 (samo 

vodoravna položitev); pod pohodnim nivojem v stavbi.

a/ vodoravna postavitev. 26,00 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 500 s temensko togostjo SN-8 (samo 

vodoravna položitev); pod pohodnim nivojem izven stavbe.

a/ vodoravna postavitev. 87,00 m1 0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 200 s temensko togostjo SN-8 (navpična in 

vodoravna položitev); pod pohodnim nivojem v stavbi.

a/ navpična postavitev, 8,80 m1 0,00

b/ vodoravna postavitev. 15,40 m1 0,00
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2.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba razvodne 

cevne mreže za očiščeno vodo "1". Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati 

tudi  pritrjevanje na zunanjo stran stene okroglega bazena in tudi na notranjo 

stran jaška z uporabo ustreznih nerjavečih objemk. Pomembno: pri navedbi 

popisne dolžine so upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih 

cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 

stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih 

elementov!). Glej grafične liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 200 (bazenska tehnika); vidna razpeljava 

nad pohodnim nivojem v stavbi.

a/ navpična postavitev, 3,20 m1 0,00

b/ vodoravna postavitev. 2,40 m1 0,00

e/  OČIŠČENA VODA "2":

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala ter kompletna izvedba "BEAD" 

filtra (odstranitev mehanskih delcev umazanije, večjih od 5 mikronov). Pretok: 

minimalno 2 m3/h; filtracija: do 5 mikronov; avtomatsko izpihovanje. V ceni 

za enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo dovoda in odvoda, 

vključno z izvedbo potrebnih priključkov (del omrežja očiščene vode 

"2")! 

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl 0,00

2.

Nabava in dobava ter namestitev 2,5 m3 biomedija s specifično površino 

vsaj 500 m2/m3; specifična teža: več kot voda (potonitev!). Tip biomedija 

mora biti primeren za statično rabo  (brez konstantnega vpihovanja zraka). 

Potrebna je ustrezna oblika, ki preprečuje zamašitve pretoka skozi plast 

biomedija. Biomedij je nameščen na perforirani pločevini, ki je od tal/dna 

pridvignjena za 10-20 cm. Na dnu biološkega filtra se nahaja cevna 

mreža/register razpeljava dovedenega zraka in sicer direktno iz predvidene 

mreže razvoda zraka (material cevi: PP ali PEHD ali PVC; v primeru, da se 

uporabljajo kovinske cevi, je potrebna RF izvedba). Kapaciteta: 20,0 m3 

zraka/h/m2. Pozicija cevnega razvoda/registra: od tal za vsaj 5,0 cm.

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl 0,00

2.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala ter kompletna izvedba 

namestitve centrifugalne črpalke ("suhi motor") z UV sterilizatorjem; 

kapaciteta: 10 m3/h; 1,5 kW (380 V); 10-12 m. Ovezen je avtomatski 

vklop rezervne črpalke v primeru okvare delujoče črpalke.

1/ komplet po zgornjem opisu! 2,00 kpl 0,00

3.

Nabava in dobava UV sterilizatorja; kapaciteta: 7 m3/h; moč: minimalno 

100W; ohišje: INOX; elektronska kontrolna enota, števec delovnih ur, kontrola 

UV žarnice (senzor za prikaz jakosti UV žarkov). Namestitev: za 

črpalkami in pred potiskom v cevno razvodno mrežo očiščene vode 

"2".

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl 0,00

4.

Nabava in dobava ter namestitev (tudi izvedba vseh priključkov!) toplotne 

črpalke za ogrevanje očiščene vode "2". Kapaciteta: 3 m3/h; moč: 5 kW 

(380 V). Izvedba: titan! 
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POZOR: ogrevanje le dela vode (cca 30%), ki se po ogrevanju vrača 

nazaj v prekat s črpalkama (ohranitev ustrezne temparature 

očiščene vode "2").

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl 0,00

5.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba razvodne 

cevne mreže za očiščeno vodo "2". Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati 

tudi  pritrjevanje na nosilno konstrukcijo stavbe z uporabo ustreznih nerjavečih 

konzol (pri horizontalah) in objemk (pri vertikalah). Glej grafične liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110 (bazenska tehnika); vidna napeljava v 

notranjosti stavbe.

a/ navpična postavitev, 3,00 m1 0,00

b/ vodoravna postavitev, 24,70 m1 0,00

c/ navpični odcep dolžine 100 cm s krogličnim zapornim ventilom (izdelano na 

vodoravnem delu razvodne mreže). 
12,00 kpl 0,00

f/  UMAZANA VODA "1" (vališče za salmonide):

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne 

cevne mreže za odvod mazane vode "1". Pri ceni za enoto je potrebno 

upoštevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprečne globine do 1,0 m), 

izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona, 

namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter 

izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolžine so 

upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih cevi in sicer brez 

navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti 

izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafične 

liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 200 (samo vodoravna položitev); razvod v notranjosti 

stavbe.
48,60 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 200 (samo vodoravna položitev); razvod izven stavbe. 15,00 m1 0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 200 (samo vodoravna položitev); razvod v notranjosti 

stavbe; odtok od okroglega bazena v jašek.
19,00 m1 0,00

4/ uporaba cevi PE-DN 200 (samo navpična položitev); razvod v notranjosti 

stavbe; odtok od okroglega bazena v jašek.
3,20 m1 0,00

g/  UMAZANA VODA "2.1" (pri Lasco RAS): 0,00

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne 

cevne mreže za odvod mazane vode "2". Pri ceni za enoto je potrebno 

upoštevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprečne globine do 1,0 m), 

izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona, 

namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter 

izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolžine so 

upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih cevi in sicer brez 

navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti 

izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafične 

liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110 s temensko togostjo SN-8 (delno 

navpično in delno vodoravno); v notranjosti stavbe.

a/ navpična postavitev, 7,00 m1 0,00
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b/ vodoravna postavitev. 27,60 m1 0,00

h/  UMAZANA VODA "2.2" (pri Lasco RAS):

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne 

cevne mreže za odvod umazane vode "2.2". Pri ceni za enoto je potrebno 

upoštevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprečne globine do 1,0 m), 

izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona, 

namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter 

izvedbp predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolžine so 

upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih cevi in sicer brez 

navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti 

izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafične 

liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; vodoravna položitev; razvod v stavbi. 11,40 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; navpična položitev; razvod v stavbi. 3,60 m1 0,00

2.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne 

cevne mreže za odvod umazane vode "2.2". Pri ceni za enoto je potrebno 

upoštevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprečne globine do 1,0 m), 

izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona, 

namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter 

izvedbp predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolžine so 

upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih cevi in sicer brez 

navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti 

izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafične 

liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; vodoravna položitev; razvod izven stavbe. 8,60 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; navpična položitev; razvod izven stavbe. 1,00 m1 0,00

i/  UMAZANA VODA "3" (pri karanteni):

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne 

cevne mreže za odvod mazane vode "3". Pri ceni za enoto je potrebno 

upoštevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprečne globine do 1,0 m), 

izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona, 

namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter 

izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolžine so 

upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih cevi in sicer brez 

navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti 

izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafične 

liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 200; SN-8; vodoravna položitev; razvod izven stavbe, 42,40 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; vodoravna položitev; razvod izven stavbe, 5,10 m1 0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 200; SN-8; navpična položitev; razvod izven stavbe, 1,00 m1 0,00

4/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; navpična položitev; razvod izven stavbe. 5,00 m1 0,00
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j/  ZRAK:

2.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 

namestitve talnega cevnega difuzorja zraka (causses bubbles diffuser): 

maksimalne tlorisne velikosti 5x2 m v bazenu za razplinjevanje vode; 

kapaciteta (zraka): max 50 m3/h/m2 - 150 mbar. Dovod zraka do 

opisanega difuzorja: PE cev s premerom 110 mm. S tem opisom so zapisane 

minimalne karekateristike, ki ji mora zagotavljati izbrani talni difuzor! Mogoč 

je tudi svoja izvedba, ki mora zagotavljat minimalno zapisane 

karakteristike!

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl 0,00

3.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 

namestitve merilnika prisotnosti dušika v vodi. Meritev vsebnosti dušika je 

obvezna! Vpihovanje zraka (dovod) se mora na dovodu optimirati z 

regulacijo s pomočjo krogličnega ventila. 

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl 0,00

4.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne 

cevne mreže za dovod zraka. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati 

izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprečne globine do 1,0 m), izvedbo 

utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona, 

namestitev/položitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter 

izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolžine so 

upoštevane dejanske stegnjene osne dolžine predvidenih cevi in sicer brez 

navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti 

izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafične 

liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; vodoravna položitev; razvod izven stavbe. 21,90 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; navpična položitev; razvod izven stavbe. 7,00 m1 0,00

5.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba položitve 

razvodne cevne mreže za dovod zraka. Pri ceni za enoto je potrebno 

upoštevati tudi pritrjevanje na nosilno konstrukcijo stavbe z uporabo ustreznih 

nerjavečih konzol (pri horizontalah) in objemk (pri vertikalah). Glej grafične 

liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; vidna napeljava v stavbi. 0,00

a/ navpična postavitev, 25,00 m1 0,00

b/ vodoravna postavitev. 105,50 m1 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; vidna napeljava izven stavbe.

a/ navpična postavitev. 2,50 m1 0,00

6.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba položitve 

razvodne cevne mreže za dovod zraka. Pri ceni za enoto je potrebno 

upoštevati tudi pritrjevanje na nosilno konstrukcijo stavbe z uporabo ustreznih 

nerjavečih objemk (pri vertikalah). Glej grafične liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 25; vidna napeljava v stavbi.
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a/ navpični odcep dolžine 80 cm s krogličnim zapornim ventilom (izdelano na 

vodoravnem delu razvodne mreže iz predhodne postavke). 
40,00 kpl 0,00

b/ navpični odcep dolžine 150 cm s krogličnim zapornim ventilom (izdelano na 

vodoravnem delu razvodne mreže iz predhodne postavke). 
10,00 kpl 0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 50; vidna napeljava v stavbi.

a/ navpični odcep stegnjene dolžine 150 cm s krogličnim zapornim ventilom 

(izdelano na vodoravnem delu razvodne mreže iz predhodne postavke). 
2,00 kpl 0,00

b/ navpični odcep stegnjene dolžine 400 cm s krogličnim zapornim ventilom 

(izdelano na vodoravnem delu razvodne mreže iz predhodne postavke). 
1,00 kpl 0,00

0,00

C. OKROGLI BAZENI (AB izvedba)

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 

podložnega sloja in sicer z uporabo cementne mešanice predpisane kvalitete  

(C12/15). Podbeton minimalne debeline 10,0 cm. Tlorisna površina je okrogla 

s premerom 480,0 cm. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo 

ločilnega sloja med utrjenim nasutjem in podložnim slojem z uporabo 

ustreznega filca, ki preprečuje izcejanje cementnega mleka v že pripravljeno 

ustrezno uvaljano nasutje.

1/ komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl 0,00

2.
Kot pod predhodnjo pozicijo, le da je tlorisna površina okrogla s premerom 

540 cm.

1/ komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl 0,00

3.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba talne 

plošče pod okroglim AB bazenom; tlorisni premer talne plošče: 460 cm; 

debelina talne plošče: 20 cm. Obezna je izvedba vgraditve betonske mešanice 

z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost talne plošče. Pri prehodu iz talne AB 

konstrukcije v stensko AB konstrukcijo je obvezna uporaba posebnih tesnilnih 

trakov in tesnilnih mas. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo 

tlorisno ločnega opaža za bok predvidene talne plošče (rob všine 20 cm), 

nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne armature (palice in 

mrežna armatura). 

a/ robni ločni opaž višine 20 cm: 14,45 m (za en bazen!) 

b1/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice: 100 kg (za en bazen!)

b2/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - mreže: 250 kg (za en bazen!)

c/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, S4,PV-II): 3,35 m3 (za en 

bazen!)

d/ tesnilni trak prehoda s talne AB konstrukcije v stensko: 13,20 m (za en 

bazen!)

Komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl 0,00

SKUPAJ VREDNOST B. CEVNE POVEZAVE

pod nivojem terena za 90 cm in nad za 50 cm!
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 
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V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

4.
Kot pod predhodnjo pozicijo, le da je tlorisna talna plošča okrogla s premerom 

520 cm.

a/ robni ločni opaž višine 20 cm: 16,35 m (za en bazen!) 

b1/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice: 140 kg (za en bazen!)

b2/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - mreže: 310 kg (za en bazen!)

c/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, S4,PV-II): 4,25 m3 (za en 

bazen!)

d/ tesnilni trak prehoda s talne AB konstrukcije v stensko: 15,10 m (za en 

bazen!)

Komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl 0,00

5.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zidanega 

okroglega bazena s svetlim premerom 400 cm in steno debeline 20 cm. Bazen 

je višine (od dna do vrha) 140 cm. Uporaba materiala: opažni "H" betonski 

blok (19x39x19 cm), armaturne palice (vodoravna in navpična postavitev) in 

betonska mešanica standardne kvalitete. Pri ceni za enoto je potrebno 

upoštevati tudi izvedbo obojestranskega ločnega opaža za vodoravno zaključno 

vez višine 25,0 cm, nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne 

armature (palična armatura). Tudi izvedbo štirih okroglih odprtin za kasnejšo 

izvedbo različnih dotokov, odtokov in pretokov je potrebno upoštevati pri ceni 

za enoto te postavke.  Namestitev in ustrezna tesnitev opisanih dotokov, 

odtokov in prelivov ni predmet te postavke!

OPOMBA:                                                                                                                

med posamezne opažne bloke ni potrebno nanašati malte, le-te položimo "na 

suho". V vsak vodoravni sklad/vrsto položimo armirmaturno železo (tudi 

navpično armiranje je potrebno izvesti!). V postavljene opažnike (opažne "H" 

bloke) zalijemo predpisano betonsko mešanico.

a/ zlaganje opažnih "H" betonskih blokov za izvedbo tlorisno ločnega zidu 

debeline 20,0 cm (višina: 6 skladov = cca 114,0 cm); skupna površina: 14,80 

m2.  Velja le za en bazen!

b/ vgrajevanje betona kvalitete C30/37 v postavljene sklade opažnih "H" 

zidakov: skupaj betonske mešanice: 2,20 m3. Velja le za en bazen!

c/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice (po dve palici s premerom 12 

mm v vsako vodoravno vrsto/sklad!): 150 kg. Velja le za en bazen!

d/ dvostranski tlorisno ločni opaž (višina opaža: do 25,0 cm; razdalja med 

zunanjim in notranjim opažem: 20 cm); v celoti vidna betonska površina; 

skupna površina: 6,50 m2. Velja le za en bazen!

e/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice (zaključna vodoravna AB: +- 

2xD12mm in stremena s premerom 8 mm in medsebojni osni razdalji 20 cm): 

55 kg (D12) in 30 kg (D8). Velja le za en bazen!

f/ vgrajevanje betona kvalitete C30/37 v vodoravne zaključne stenske vezi: 

skupaj betonske mešanice: 0,70 m3. Velja le za en bazen!

Komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl 0,00

6.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba glajene 

stenske prevleke/ometa z uporabo lepilne mase (npr: NIVEDUR S) in 

minimalnim dodatkom cementa.

Komplet po zgornjem opisu! 26,80 m2 0,00
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

7.
Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 2 x 

hidroizolacijskega talnega sloja z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

Komplet po zgornjem opisu! 12,80 m2 0,00

8.
Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 2 x 

hidroizolacijskega stenskega sloja z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

Komplet po zgornjem opisu! 26,80 m2 0,00

9.
Kot pod predhodnjo pozicijo "5", le da je svetli premer betonskega 

bazena 460 cm.

a/ zlaganje opažnih "H" betonskih blokov za izvedbo tlorisno ločnega zidu 

debeline 20,0 cm (višina: 6 skladov = cca 114,0 cm); skupna površina: 17,50 

m2.  Velja le za en bazen!

b/ vgrajevanje betona kvalitete C30/37 v postavljene sklade opažnih "H" 

zidakov: skupaj betonske mešanice: 2,60 m3. Velja le za en bazen!

c/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice (po dve palici s premerom 12 

mm v vsako vodoravno vrsto/sklad!): 180 kg. Velja le za en bazen!

d/ dvostranski tlorisno ločni opaž (višina opaža: do 25,0 cm; razdalja med 

zunanjim in notranjim opažem: 20 cm); v celoti vidna betonska površina; 

skupna površina: 7,60 m2. Velja le za en bazen!

e/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice (zaključna vodoravna AB: +- 

2xD12mm in stremena s premerom 8 mm in medsebojni osni razdalji 20 cm): 

65 kg (D12) in 35 kg (D8). Velja le za en bazen!

f/ vgrajevanje betona kvalitete C30/37 v vodoravne zaključne stenske vezi: 

skupaj betonske mešanice: 0,80 m3. Velja le za en bazen!

Komplet po zgornjem opisu! 4,00 kpl 0,00

10.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba glajene 

stenske prevleke/ometa z uporabo lepilne mase (npr: NIVEDUR S) in 

minimalnim dodatkom cementa.

Komplet po zgornjem opisu! 31,80 m2 0,00

11.
Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 2 x 

hidroizolacijskega talnega sloja z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

Komplet po zgornjem opisu! 16,80 m2 0,00

12.
Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 2 x 

hidroizolacijskega stenskega sloja z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

Komplet po zgornjem opisu! 31,80 m2 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST C. OKROGLI BAZENI (AB izvedba)
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 
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V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

D. RAZPLINJEVALNI BAZEN (AB izvedba)

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 

podložnega sloja in sicer z uporabo cementne mešanice predpisane kvalitete  

(C12/15). Podbeton minimalne debeline 10,0 cm. Tlorisna površina je 

pravokotna: 660x260 cm. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo 

ločilnega sloja med utrjenim nasutjem in podložnim slojem z uporabo 

ustreznega filca, ki preprečuje izcejanje cementnega mleka v že pripravljeno 

ustrezno uvaljano nasutje.

1/ komplet po zgornjem opisu! 17,20 m2 0,00

2.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba talne 

plošče pod razplinjevalnim bazenom svetle tlorisne dimenzije 600x200 

cm; debelina talne plošče: 20 cm. Obezna je izvedba vgraditve betonske 

mešanice z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost talne plošče. Pri prehodu s 

talne AB konstrukcije v stensko AB konstrukcijo je obvezna uporaba posebnih 

tesnilnih trakov in tesnilnih mas. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi 

izvedbo tlorisno ravnega opaža za bok predvidene talne plošče (rob všine 20 

cm), nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne armature (palice in 

mrežna armatura). 

1/ robni ločni opaž višine 20 cm, 17,60 m1 0,00

2a/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice, 120,00 kg 0,00

2b/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - mreže, 350,00 kg 0,00

3/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, S4,PV-II), 3,10 m3 0,00

4/ tesnilni trak prehoda s talne AB konstrukcije v stensko. 16,80 m1 0,00

3.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba oglatega 

AB razplinjevalnega bazena s svetlo tlorisno dimezijo 600x200 cm in 

stenami debeline 20 cm. Bazen je višine (od dna do vrha) 320 cm. Obezna je 

izvedba vgraditve betonske mešanice z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost 

celotne stenske površine. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo 

obojestranskega ločnega opaža ("vidni beton"), nabavo, dobavo, oblikovanje 

ter namestitev potrebne armature (palice in mrežna armatura). Pri ceni za 

enoto je potrebno tudi upoštevati izvedbo ene okrogle odprtine za kasnejšo 

namestitev dotočne cevi (cev s premerom 60 cm).  Namestitev in ustrezna 

tesnitev opisanih dotokov, odtokov in prelivov ni predmet te 

postavke!

1/ dvostranski stenski opaž (višina opaža: 320 cm; razdalja med zunanjim in 

notranjim opažem: 20 cm); v celoti vidna betonska površina,
107,60 m2 0,00

2a/ armatura enostavne izvedbe - palice, 350,00 kg 0,00

2b/ armatura enostavne izvedbe - mreže, 1.250,00 kg 0,00

3/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, S4,PV-II). 10,80 m3 0,00

dimenzije: 600 X 200 X 320 cm; vrh +0,20 m; dno: -3,00 m; kovinska varovalna ograja 

višine 100 cm
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

4.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev 

kovinske varovalne ograje pri vseh robovih razplinjevalnega bazena 

(preprečevanje padca v globino!). Višina varovalne ograje: 1.000 mm. 

Uporabljen material: kovinski ploščati profili različne prerezne dimenzije. 

Površinska obdelava: vroče cinkanje. Poraba materiala: 45,0 kg/m1.

1/ komplet po zgornjem opisu. 16,80 m1 0,00

0,00

E. USEDALNIK IN BIOLOŠKI FILTER (AB izvedba)

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 

podložnega sloja in sicer z uporabo cementne mešanice predpisane kvalitete 

(C12/15). Podbeton minimalne debeline 10,0 cm. Tlorisna površina je 

pravokotna: cca 480x200 cm. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi 

izvedbo ločilnega sloja med utrjenim nasutjem in podložnim slojem z uporabo 

ustrezne ga filca, ki preprečuje izcejanje cementnega mleka v že pripravljeno 

ustrezno uvaljano nasutje.

1/ komplet po zgornjem opisu! 9,60 m2 0,00

2.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba talne 

plošče pod biološkim filtrom svetle tlorisne dimenzije 440x140 cm; 

debelina talne plošče: 20 cm. Obezna je izvedba vgraditve betonske mešanice 

z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost talne plošče. Pri prehodu s talne AB 

konstrukcije v stensko AB konstrukcijo je obvezna uporaba posebnih tesnilnih 

trakov in tesnilnih mas. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo 

tlorisno ravnega opaža za bok predvidene talne plošče (rob všine 20 cm), 

nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne armature (palice in 

mrežna armatura). 

1/ robni ločni opaž višine 20 cm, 13,20 m1 0,00

2a/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice, 80,00 kg 0,00

2b/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - mreže, 200,00 kg 0,00

3/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, S4,PV-II), 1,75 m3 0,00

4/ tesnilni trak prehoda s talne AB konstrukcije v stensko. 12,40 m1 0,00

dimenzija: 440 x 140 x 120 cm; vrh +-0,00 m; dno: -1,20 m; kovinska varovalna ograja 

višine 120 cm in kovinska pregrada med usedalnikom in biološkim filtrom

SKUPAJ VREDNOST D. RAZPLINJEVALNI BAZEN (AB izvedba)

stran 69 od 80



Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

3.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba oglatega 

AB biološkega filtra/bazena s svetlo tlorisno dimezijo 440x140 cm cm in 

stenami debeline 20 cm. Bazen je višine (od dna do vrha) 120 cm. Obezna je 

izvedba vgraditve betonske mešanice z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost 

celotne stenske površine. Pri ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo 

dvostranskega stenskega opaža (notranja betonska površina mora biti kvalitete 

"vidni beton"), nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne armature 

(palice in mrežna armatura). Pri ceni za enoto je potrebno tudi upoštevati 

izvedbo ene okrogle odprtine za kasnejšo namestitev dotočne in pretočne cevi 

(cev s premerom 110 mm).  Namestitev in ustrezna tesnitev opisane dotočne 

in pretočne cevi nipredmet te postavke!

1/ dvostranski stenski opaž (višina opaža: 320 cm; razdalja med zunanjim in 

notranjim opažem: 20 cm); v celoti vidna betonska površina,
29,80 m2 0,00

2a/ armatura enostavne izvedbe - palice, 120,00 kg 0,00

2b/ armatura enostavne izvedbe - mreže, 340,00 kg 0,00

3/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, S4,PV-II). 3,00 m3 0,00

4.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev 

kovinske pregradne stene med usedalnim delom in biološkim filtrom 

betonskega bazena. Dimenzija pregrade: 1400x950 mm (tesno prileganje 

na dnu in obeh stenskih naslonih. Uporabljen material: pločevina ustrezne 

debeline in RF kvalitete.

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl 0,00

5.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev 

kovinske varovalne ograje pri biološkem filtru (preprečevanje padca v 

globino!). Višina varovalne ograje: 1.150 mm. Uporabljen material: kovinski 

ploščati profili različne prerezne dimenzije. Površinska obdelava: vroče 

cinkanje. Poraba materiala: 45,0 kg/m1.

1/ komplet po zgornjem opisu. 4,80 m1 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST E. USEDALNIK IN BIOLOŠKI FILTER (AB izvedba)
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

F. KOVINSKI NOSILNI - POHODNI PODEST

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava primarne nosilne 

kovinske konstrukcije za vse tri predvidene nosilno-pohodne podeste. 

Uporabljen material: kovinski profili različne prerezne oblike in dimenzije. 

Površinska obdelava: vroče cinkanje. Glej grafične liste posebnega načrta 

gradbenih konstrukcij!

1/ komplet po zgornjem opisu. 8.350,00 kg 0,00

2.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev 

nosilnih kovinskih rešetk  različne tlorisne velikosti. Rešetka: kot 

BENKOtehna, tip: STABIL 30x3 mm (nosilnost: 12,16 kN/m2 - 1216 kg/m2); 

razdalja med opornimi točkami: maksimalno 1.000 mm. Površinska obdelava: 

vroče cinkanje. Velikost okenc: 22x22 mm; teža za tip "M": 42 kg/m2.

1/ komplet po zgornjem opisu za izvedbo manjšega podesta s tlorisno 

površino 24,64 m2.
2,00 kpl 0,00

2/ komplet po zgornjem opisu za izvedbo velikega podesta s tlorisno površino 

57,80 m2.
1,00 kpl 0,00

3.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev 

kovinskih varovalne ograje pri vseh robovih predvidenih treh 

podestov (preprečevanje padca v globino!). Višina varovalne ograje: 1.150 

mm. Uporabljen material: kovinski ploščati profili različne prerezne dimenzije. 

Površinska obdelava: vroče cinkanje. Poraba materiala: 38,0 kg/m1. Pri 

navedbi dolžine varovalne ograje je navedena tudi dolžina zaščitno-varovalne 

ograje na obeh straneh predvidenih diferenčnih stopnic za dostop na veliki 

podest!

1/ komplet po zgornjem opisu. 45,20 m1 0,00

4.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev 

kovinske vzpenjalne lestve za dostop na oba manjša podsesta. 

Tlorisna osna širina: 800 mm. Višina vzpenjanja: max 800 mm (višina 

obojestranske cevi s premerom 50 mm je za 1.150 mm višja od končne višine 

izstopa). Uporabljen material: kovinski ploščati profili različne prerezne 

deimenzije. Površinska obdelava: vroče cinkanje. Poraba materiala: 130 

kg/kos.

1/ komplet po zgornjem opisu. 2,00 kpl 0,00

5.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev 

kovinskih diferenčnih enoramnih stopnic za dostop na veliki podest. 

Višinska razlika med nivojema (višina premostitve): max 800 mm (štiri višine in 

tri globine). Širina diferenčnih stopnic: 1.300 mm.  Uporabljen material: 

kovinski ploščati profili različne prerezne dimenzije in kovinska rešeka: kot 

BENKOtehna, tip: STABIL 40x3 mm (nosilnost: 13,90 kN/m2 - 1390 kg/m2); 

razdalja med opornimi točkami: maksimalno 1.200 mm normalne nosilnosti 

(nastopna površina stopnic!). Površinska obdelava: vroče cinkanje. Velikost 

okenc: 22x22 mm; teža za tip "M": 54 kg/m2.

Pri ceni za enoto ni potrebno upoštevati kovinske varovalne ograje 

na obeh straneh (le-to upoštevano pri eni izmed prehodnih 

postavk!).

1/ komplet po zgornjem opisu. 1,00 kpl 0,00

nad okroglimi AB bazeni; kovinska varovalna ograja višine 120 cm
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

6.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter kompletna izdelava dostopno-

revizijske odprtine (možnost dostopa do jaškov za vpihovanje zraka) v talni 

površini vseh treh kovinskih podestov. Tlorisna velikost: 600x600 mm. 

Uporabljen material: kovinski ploščati profili različne prerezne dimenzije in 

kovinska rešeka enake nosilnosti kot pri pohodni površini podestov. Površinska 

obdelava: vroče cinkanje.

1/ komplet po zgornjem opisu. 8,00 kpl 0,00

0,00

G. KRMILJENJE, AGREGAT

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev 

krmilnega sistema za posamezne sklope. Opisan sistem mora 

zagotavljati/spremljati: morebiten izpad elektrike in takojšen 

avtomatski vklop ustreznega agregata, okvaro črpalke in takojšen 

avtomatski vklop rezervne črpalke, neustreznost temperature ter 

tudi morebitno okvaro UV sterilizatorja.

1/ komplet po zgornjem opisu; v prostoru vališče za salmonide, 1,00 kpl 0,00

2/ komplet po zgornjem opisu; razplinjevalni bazen, 1,00 kpl 0,00

3/ komplet po zgornjem opisu; v prostoru Lasco RAS in karantenskem 

delu .
1,00 kpl 0,00

2.

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev 

alarmnega sistema (takojšnje pošiljanje SMS sporočil) za vsa dogajanja v 

predhono opisanem sistem krmiljenja.

1/ komplet po zgornjem opisu. 1,00 kpl 0,00

3.

Nabava, dobava vsega potrebnega z izvedbo manestitev ter izvedba potrebnih 

priklopov in povezav dizelskega agregata. Moč: 100 kW (že upoštevana 

rezerva za ureditev zunanjih površin!) Obezna je izvedba: avtomatski 

vklop ob izklopu elektrike iz omrežja!

1/ komplet po zgornjem opisu. 1,00 kpl 0,00

0,00

H. RAZNO "1"

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1. Razna nepredvidena dela in dodatno naročena dela.

1/ od skupne cene (od "A" do "G"). 7% % 0,00 0,00

0,00

SKUPAJ VREDNOST F. KOVINSKI NOSILNI - POHODNI PODESTI

SKUPAJ VREDNOST G. KRMILJENJE, AGREGAT

SKUPAJ VREDNOST H. RAZNO "1"
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

OKROGLI BAZENI (AB izvedba) 0,00

RAZPLINJEVALNI BAZEN (AB izvedba) 0,00

opis vrednost v EUR

SKUPAJ VREDNOST IV. DELA, VEZANA NA TEHNOLOGIJO 0,00

USEDALNIK IN BIOLOŠKI FILTER (AB izvedba) 0,00

KOVINSKI NOSILNI - POHODNI PODESTI 0,00

KRMILJENJE, AGREGAT 0,00

RAZNO "1" 0,00

JAŠKI - RAZNI 0,00

CEVNE POVEZAVE 0,00

REKAPITULACIJA IV. DELA, VEZANA NA TEHNOLOGIJO
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

V. UREDITEV OKOLJA

A. UREDITEV OKOLJA

1. PREDDELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.
Zakoličba linij in višin vseh utrjenih površin ter izdelava potrebnih gradbenih

profilov
2.020,00 m2 0,00

2.
Označba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov. Obračun se izvrši po

količinah vpisanih v režijski dnevnik.
0,00

ocenjeno 1,00 ocena 0,00

3.
Preddela kot so sondažni izkopi za ugotovitve in preverjanje obstoječih

komunalnih vodov. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v režijski dnevnik.
0,00

ocenjeno 1,00 ocena 0,00

4.
Razna manjša rušenja in podbna dela,ki so potrebna pred pričetkom

izkopov.Obračun se izvrši po količinah vpisanih v režijski dnevnik.
0,00

ocenjeno 1,00 ocena 0,00

5.

Naprava delne zapore cestiša s pripadjočo prometno signalizacijo, ki se po

končanih delih odtrani. Obračun po dejanskih stroških in izdelava elaborata

prometne zapore.

1,00 ocena 0,00

6. Rezanje obstoječega asfalta debeline do 15 cm. 12,00 m1 0,00

0,00

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.
Strojni izkop v terenu III.kat.,vključno z nakladanjem in odvozom v trajno

deponijo do 10 km.
760,00 m3 0,00

2.
Planiranje planuma naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, vključno z

komprimiranjem.
1.520,00 m2 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST 2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

SKUPAJ VREDNOST 1. PREDDELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

3. GRADBENA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Dobava in vgrajevanje gramoza za tamponsko plast debeline 25-40 cm v

projektiranih granulacijah 0-32 mm), vključno s komprimiranjem do

predpisane zbitosti  in planiranjem površine s točnostjo +1cm.                                   

760,00 m3 0,00

2. Fina izravnava zg. ustroja z dodajo peščenega materiala v deb. 5 cm. 1.520,00 m2 0,00

3. Dobava in vgrajevanje asfalta v deb 8 cm, vključno z bitumenskim pobrizgom.

Izdelava asfaltne nosilne plasti AC16 base B50/70 A3v debelini 7 cm in izvedbo

asfaltne mulde.
1.400,00 m2 0,00

4. Dobava in polaganje asfalta na   pločniku  AC surf 11 v deb. 5 cm. 160,00 m2 0,00

5.
Vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/25

cm, komplet z betonskim temeljem.
320,00 m1 0,00

6.
Dobava in montaža kovinske panelne ograje višine 1,5m, vključno s stebri,

izkopom za temelje in betonskimi temelji. Glej detajl.
170,00 m1 0,00

7.
Dobava in montaža kovinskih ograjnih vrat višine 1,5m, vključno s stebri,

izkopom za temelje in betonskimi temelji. Glej detajl.

vrata za osebni prehod širine 1m 1,00 kos 0,00

dvokrilna vrata za vozila  širine 5,00m 1,00 kos 0,00

enokrilna vrata za vozila  širine 3,0m 1,00 kos 0,00

dvokrilna vrata   širine 2,00m 1,00 kos 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST 3. GRADBENA DELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

4. OPREMA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Izdelava neprekinjene bele črte, strojno, z enokomponentno barvo, debeline

250 micronov, posip s steklenimi kroglicami 250g/m2(40g/m2) širine 10cm,

dvakratno pleskanje dejanskih dolžin.

54,00 m1 0,00

2.

Izdelava neprekinjene bele črte, strojno, z enokomponentno barvo, debeline

250 micronov, posip s steklenimi kroglicami 250g/m2(40g/m2) širine 10cm,

dvakratno pleskanje dejanskih dolžin.

15,00 m2 0,00

3.

Dobava in postavitev prometnega STOP (2102) iz alu pločevine, pokritega s

folijo I.klase. Znak stoji na drogu iz vroče cinkane pločevine višine 2,5m na

betonskem temelju premera 40cm. 

1,00 kos 0,00

4.

Dobava in postavitev  opozorilne table - ZBIRNO MESTO- iz alu pločevine. Znak 

stoji na drogu iz vroče cinkane pločevine višine 2,5m na betonskem temelju

premera 40cm. 

2,00 kos 0,00

5.

Izdelava neprekinjene rumene črte, strojno, z enokomponentno barvo,

debeline 250 micronov, posip s steklenimi kroglicami 250g/m2(40g/m2) širine

10cm, dvakratno pleskanje dejanskih dolžin.

60,00 m1 0,00

0,00

5. RAZNA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Razna dodatna in nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in niso

zajeta v tem popisu. Vzame se 5% vseh postavk. Obračun se izvrši po

količinah vpisanih v režijski dnevnik.                

5% % 0,00 0,00

2.
Humuziranje zelenic z dovozom humusa v deb. 15 cm z valjanjem in

zatravitev s travnim semenom
200,00 m2 0,00

0,00

1.

2.

3.

4.

5.

SKUPAJ VREDNOST A. UREDITEV OKOLJA 0,00

SKUPAJ VREDNOST 4. OPREMA

SKUPAJ VREDNOST 5. RAZNA DELA

OPREMA 0,00

RAZNA DELA 0,00

REKAPITULACIJA A. UREDITEV OKOLJA

opis vrednost v EUR

PREDDELA 0,00

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00

GRADBENA DELA 0,00
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

B. KANALIZACIJA

1. PREDDELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.
Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki in obveznim dvojnim zavarovanjem

točk.
115,00 m1 0,00

2.
Postavitev in zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5x20x350cm na lesenih

količkih 8x8x250cm
19,00 kos 0,00

3.
Preddela kot so sondažni izkopi za ugotovitve in preverjanje obstoječih

komunalnih vodov. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v režijski dnevnik.
1,00 ocena 0,00

0,00

2. ZEMELJSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III.-IVkat. z dodatkom ročnega izkopa

v razmerju 90%:10%. Globina izkopa znaša do 2m. Stranice izkopa se

izvedejo pod kotom  80. Širina dna jarka znaša 0,8m.

a. z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom v začasno deponijo 270,00 m3 0,00

2.
Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + 2cm

z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97%SPP.
120,00 m2 0,00

3.

Dobava, ročna izdelava in oblikovanje polkrožnega peščenega ležišča(kot

naleganja 90) pod peto cevi min.10cm z obvezno komprimacijo do zbitosti

97% SPP. 

12,00 m3 0,00

4.

Zasip gradbenega jarka v coni cevovoda (področje okoli cevi+30cm nad

temenom cevi) z dobro stisljivo in peskom bogato zemljino z zrni

Dmax=20mm.Stopnja zbitosti 97 % po SPP.

60,00 m3 0,00

5.

Zasipavanje z novim materialom, v več plasteh po 30cm in komprimacijo do

optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad terenom uporabljamo še

lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s sredje težkimi

stroji za komprimacijo. 

Stopnja zbitosti 97% po SPP. 210,00 m3 0,00

6.

Strojni izkop gradbenega jarka za ponikalnico,čistilno napravo in zadrževalnik

v terenu III.-IVkat. z dodatkom ročnega izkopa v razmerju 90%:10%. Globina

izkopa znaša do 6m. Stranice izkopa se izvedejo pod kotom 80st., vključno z

opaži.  

20,00 m3 0,00

0,00

SKUPAJ VREDNOST 1. PREDDELA

SKUPAJ VREDNOST 2. ZEMELJSKA DELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

3. KANALIZACIJSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.
Dobava in izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih v peščeno

posteljico

PVC  SN8 DN 160 13,00 m1 0,00

PVC vezne cevi DN 200 SE OBBETONIRAJO 105,00 m1 0,00

PVC SN8 DN 200 3,00 m1 0,00

PVC SN8 DN 250 115,00 m1 0,00

2. Dobava in izdelava kanalizacijskega jaška. Globina jaška je do 2,00m. 0,00

PE DN 600 mm 9,00 kos 0,00

 PE DN 800 mm 2,00 kos 0,00

3. Dobava in izdelava pokrova iz litega železa in cementnega betona 0,00

250kN - povozno 11,00 kos 0,00

4.

Kompletna dobava in izdelava ter vgraditev ponikovalnice FI=1,2m , vključno

z AB ploščo in LTŽ pokrovom nosilnosti 400Kn, obsip iz gramoznega materiala

in položitev geotekstila.

1,00 kos 0,00

5.

Dobava, transport in vgradnja koalescenčnega lovilca mineralnih olj v

kompaktni izvedbi z integriranim usedalnikom in priključkom za odvzem

vzorcev, vključno s pokrovom nosilnosti 400 kN tip NG 6 

1,00 kos 0,00

6. Dobava, trnsport in vgradnja cestnih požiralnikov v kompletu z rešetko. 6,00 kos 0,00

7.
Dobava, trnsport in vgradnja linijskega požiralnika v kompletu z drobnim in

pritrdilnim materialom.
47,00 m1 0,00

8.
Dobava, transport in vgradnja zadrževalnika meteornih voda velikosti 4,5m3 v

kompaktni izvedbi , vključno s pokrovom nosilnosti 400 kN. 
1,00 kos 0,00

9.
Dobava, transport in vgradnja tipske biološke čistilne naprave velikosti PE5 v

kompaktni izvedbi , vključno s pokrovom nosilnosti 400 kN. 
1,00 kos 0,00

10. Dobava in vgradnja peskolova  v kompletu z drobnim in pritrdilnim materialom. 10,00 kos 0,00

0,00SKUPAJ VREDNOST 3. KANALIZACIJSKA DELA

stran 78 od 80



Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

4. TESARSKA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1.

Opaženje z razpiranjem bočnih strani gradbenega jarka pri  izkopu 80.   

Razpiranje izvesti v skladu z obstoječimi predpisi iz varstva pri gradbenem 

delu.                    

230,00 m2 0,00

0,00

5. ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA

zap. vrsta in opis del količina EnM cena / EnM v EUR
SKUPAJ cena za 

količino v EUR

št. 1 2 3 4 5 (4x2)

1. Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih ter presvetlitev 115,00 m1 0,00

2.
Izdelava preizkusa vodotesnosti kanala po posameznih odsekih od jaška do

jaška, ki ga opravi za to registrirana organizacija.
30,00 m1 0,00

 jaški 2,00 kos 0,00

3.
Geodetska izmera novo položene kanalizacije, izdelava A testa ter predaja

upravljalcu kanalizacije.
115,00 m1 0,00

4.

Razna dodatna in nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in niso

zajeta v tem popisu. Vzame se 5% vseh postavk. Obračun se izvrši po

količinah vpisanih v režijski dnevnik.                

5% % 0,00 0,00

0,00

1.

2.

3.

4.

5.

A.

B. 0,00

0,00

UREDITEV OKOLJA 0,00

KANALIZACIJA

REKAPITULACIJA B. KANALIZACIJA

opis vrednost v EUR

SKUPAJ VREDNOST B. KANALIZACIJA 0,00

SKUPAJ VREDNOST 4. TESARSKA DELA

SKUPAJ VREDNOST 5. ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA

ZEMELJSKA DELA 0,00

KANALIZACIJSKA DELA 0,00

TESARSKA DELA 0,00

ZAKLJUČNA IN NEPREDVIDENA DELA 0,00

SKUPAJ VREDNOST V. UREDITEV OKOLJA 0,00

REKAPITULACIJA V. UREDITEV OKOLJA

opis vrednost v EUR

PREDDELA
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Oddaja javnega naročila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALIŠČEM 

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA 

V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

OBRAZEC št. 12 -

Specifikacija predračuna

I.

II.

III.

IV.

V.

0,00% 0,00

Predračun velja do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV 0,00

opis vrednost v EUR

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

datum: ______________________

DDV 22%

SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (z upoštevanjem popusta)

POPUST - % / EUR

0,00

0,00

kraj: ________________________ Podpis odogovorne osebe za podpis ponudbe:

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV

0,00

ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA 0,00

UREDITEV OKOLJA 0,00

GRADNJA SERVISNEGA OJBEKTA Z VALIŠČEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU

SKUPNA REKAPITULACIJA

STROJNE INSTALACIJE 0,00

DELA, VEZANA NA TEHNOLOGIJO 0,00
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