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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Predmet javnega naročila: REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S 

SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE (Javni zavod Center za mlade 

Ruše – CEZAM) 

 

Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti 

 

Rok za predložitev ponudb je do dne 22. 11. 2012 do 9. ure. 

 

Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo 

svojo ponudbo. 

 

Kratek opis naročila: Opravljanje del službe reševanja iz vode na NA POKRITEM BAZENU S 

SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE, Šolska ul. 17, 2342 Ruše (Javnega 

zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM) – zimski (pokriti) bazen - skladno z Zakonom o varstvu pred 

utopitvami, Pravilnikom o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami in 

Pravilnikom o reševalcih iz vode.  

 

V obdobju 1. 12. 2012 do 1. 12. 2013 je predvideno za predmet javnega naročila 3000 ur . Naročnik se 

ne zavezuje, da jih bo potreboval natanko toliko.  

 

Navodila za izdelavo ponudbe: 

1. Naročilo se izvaja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 

19/2010, 18/2011 in 43/2012–Odl. US; v nadaljevanju ZJN-2). 

2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem 

jeziku, cene pa morajo biti izražene v evrih. 

3. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo izpolnjeno, podpisano in žigosano 

dokumentacijo: 

 Ponudba; 

 Izjava o izpolnjevanju pogojev od 42. do 47. člena ZJN-2; 

 Izjava o sprejemu pogojev; 

 Dokumentacijo glede podizvajalcev: 

- Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalcem 

- Izjava ponudnika o izvedbi javnega naročila s podizvajalcem/ci 

- Podatki o podizvajalcu 

- Udeležba podizvajalcev 

- Izjava o odnosu do podizvajalca 

- Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev 

- Soglasje podizvajalca 

- Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi predmetnega javnega naročila 

 Predračun s popisi del (ponudnik mora nuditi in podati cene za vse postavke iz 

popisov). 

 Osnutek pogodbe. 

 

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti 

seštejte. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Cene morajo 

biti izražene v evrih, vsebovati pa morajo vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne 



popuste. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujeno delo, ga mora upoštevati v končni 

ponudbeni ceni. Končna ponudbena cena je cena, ki vključuje vse elemente cene: davke, prispevke, 

drobni material in kalo, stroške nabave, carine, transportne stroške, popust in morebitne druge stroške. 

Končna ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva. Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev 

ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – 

neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa postavk v popisih del ni dovoljeno 

spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bo spremenil vsebino postavk v popisih del izločil, 

kot neprimerno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov. 

 

Ponudba mora biti veljavna do 3. 1. 2013. 

 

4. Pogoji: 

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

4.1 Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet 

naročila, v skladu s 43. členom ZJN-2. Ponudnik ima dovolj strokovnega kadra za opravljanje 

predmetnega naročila, ki ima veljavno licenco skladno z zakonodajo. 

4.2 Ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz 

prvega odstavka in drugega 42. člena ZJN-2. 

4.3 Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidaciji. 

4.4 Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil 

zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2. 

4.5 Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v 

zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi 

določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika. 

4.6 Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 

naročanja. 

4.7 Ponudnik mora za izvedbo razpisanih storitev razpolagati z zadostnim kadrom, ki je strokovno 

usposobljen (licenca A2 – licenca za globoke bazene) in opremo. 

4.8 Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB-2; ZIntPK) oziroma funkcionar 

naročnika ali njegov družinski član, ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti 

zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 

 

DOKAZILO za pogoje od točke 4.1 do 4.8: 

Izjava o izpolnjevanju pogojev. 

 

Pogoje od točke 4.2 do vključno 4.5 mora izpolnjevati tudi podizvajalec. 

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju pogojev (za podizvajalce). 

 

5. Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pisna pojasnila za pregled, ovrednotenje in primerjavo 

ponudb in v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb. 

 

6. Rok plačila je 30. dan in začne teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega in s 

strani direktorja Javnega zavoda Centra za mlade Ruše - CEZAM potrjenega računa. Lokacija 

izvedbe: Pokriti bazen s spremljajočimi prostori Športnega parka Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše. 

 



7. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na lokaciji izvedbe, kontaktna oseba 

Helena Grajfoner (T 02 673 05 06) ali po e-pošti helena@sportniparkruse.si  

 

Ponudniki lahko dodatna pojasnila razpisne dokumentacije zahtevajo izključno v pisni obliki, preko 

Portala javnih naročil ali po elektronski pošti helena@sportniparkruse.si in sicer najkasneje do 

vključno 16. 11. 2012 do 10. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj določenem 

roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. 

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na portal in spletno stran www.sportniparkruse.si  

najpozneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, če so bile zahteve zanje posredovane 

pravočasno. 

Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani 

način, sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek. 

 

Načini oddaje ponudb: 

 

Pisna priporočena pošiljka:  

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, Trg vstaje 3, 2342 Ruše. 

 

Možnost variantne ponudbe: NE 

 

8. Predložitev ponudb. 

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 22. 11. 2012 do 9. ure. Vse 

nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte 

vrnil ponudnikom kot prepozno dostavljene. 

 

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako: 

 

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S 

SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPR (CEZAM)«.  

 

Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika. 

 

 

Javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 2012 ob 11. uri v prostorih Javnega zavoda Centra za mlade Ruše 

– CEZAM, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše, mala dvorana. 

 

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.  

Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni 

predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. 

 

9. Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril: 

Št. Merilo Udeležba 

1. najnižja končna ponudbena cena z DDV 100% 

 

Predviden rok izbire je 27. 11. 2012. 

mailto:helena@sportniparkruse.si
mailto:helena@sportniparkruse.si
http://www.sportniparkruse.si/


10. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v roku 8 dni od poziva naročnika k podpisu 

pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik v tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se šteje, da 

je od pogodbe odstopil. 

 

11. Podatki iz 8. odstavka 71. člena ZJN-2 so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila. 

 

12. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. 

 

13. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila 

izbiro določene ponudbe. 

 

14. V primeru ustavitve postopka oddaje javnega naročila ponudnik ali izvajalec ne smeta izvajati 

postopkov, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 

 

15. Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o 

pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS, št: 43/11, 60/2011-ZTP-D). 

 

Priloge: 

1. Ponudba 

2. Izjava o izpolnjevanju pogojev od 42. do 47. člena ZJN-2 

3. Izjava o sprejemu pogojev 

4. Dokumentacija glede podizvajalcev 

5. Predračun s popisi del 

6. Osnutek pogodbe 

 

Vodja JN: Vesna GLAVENDEKIĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. P O N U D B A št. ________________ 

 

Izjavljamo, da smo proučili vse zahteve iz povabila k oddaji ponudbe in smo pripravljeni izvesti javno 

naročilo REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI 

PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE (Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM) 

 

KONČNA PONUDBENA CENA: 

 

za ................................................ EUR (brez DDV) 

 

za ................................................ EUR (z DDV) 

 

             z besedo ................................................................................... 

 

Ponudba je veljavna do ________________(minimalno do 3. 1. 2013) 

Rok izvedbe naročila: Po mesečnem oz. tedenskem načrtu dela, ki ga pripravlja naročnik. 

Cene so fiksne po enoti. 

 

PODATKI O PONUDNIKU: 

 

Naziv ponudnika: 

__________________________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: 

__________________________________________________________________________________ 

Identifikacijska številka za DDV:  

__________________________________________________________________________________ 

Matična številka: 

__________________________________________________________________________________ 

Naslov: 

__________________________________________________________________________________ 

Elektronski naslov:  

__________________________________________________________________________________ 

TRR: 

__________________________________________________________________________________ 

Številka telefona:  

__________________________________________________________________________________ 

Številka faksa: 

__________________________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: 

__________________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (predmetnega naročila): 

__________________________________________________________________________________ 

Vsi zakoniti zastopniki ponudnika: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Datum, kraj:           Žig in podpis ponudnika: 

_____________________________       _____________________________ 



2. I Z J A V A 

o izpolnjevanju pogojev od 42. do 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) 

 

Predmet javnega naročila: REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S 

SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE (Javni zavod Center za mlade 

Ruše – CEZAM) 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

Št. Pogoji 

1. Smo ekonomsko in finančno sposobni. 

2. Naša družba ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja navedena v prvem in drugem 

odstavku 42. člena ZJN-2. 

3. Naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen za kazniva 

dejanja navedena v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. 

4. Nismo bili kaznovani za dejanja v zvezi s poslovanjem oz. so posledice sodbe že izbrisane. 

5. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidaciji. 

6. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. 

7. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. 

8. Za izvedbo razpisanih storitev razpolagamo z zadostnim kadrom, ki je strokovno usposobljen in 

z veljavno licenco A2 (licenca za globoke bazene) za reševanje iz vode ter opremo. 

9. Imamo poravnane vse zapadle obveznosti do naših podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja. 

10. Imamo plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 

plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali v skladu z 

zakonskimi določbami države naročnika. 

11. Nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2. 

12. Nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB-2; ZIntPK) oziroma funkcionar 

naročnika ali njegov družinski član, ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti 

zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 

 

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni 

dokazati s predložitvijo ustreznih listin oziroma v skladu z 6. odstavkom 41. člena Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011 in 43/2012 – Odl. US) 

soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. V 

kolikor se bo izkazalo za potrebno bomo naročniku izdali posebno pooblastilo za pridobitev vseh 

potrebnih informacij zvezi s tem. 

 

Datum, kraj:                 Žig in podpis ponudnika: 

__________________________     ______________________________ 

 

 



3. I Z J A V A 

o sprejemu pogojev 

 

 

Izjavljamo:  

 

- da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika;  

- da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, 

ki smo jih navedli v svoji ponudbi;  

- da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, naročniku v roku treh dni po podpisu 

pogodbe dostavili kopijo police zavarovanja svoje odgovornosti za opravljanje dejavnosti;  

- da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin 

ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzamemo 

popolno odgovornost;  

- da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/2011–UPB-2) oziroma funkcionar naročnika ali 

njegov družinski član, ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali ni 

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

pravicah, upravljanju oziroma kapitalu;  

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih 

treh letih;  

- da nam je znano, da so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila podatki iz 8. odst. 71. 

člena ZJN-2 in da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 obvezna;  

- da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov 

poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, 

družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o 

lastniških deležih navedenih oseb ter podatke o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 

določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

 

Datum, kraj:                 Žig in podpis ponudnika: 

__________________________                  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DOKUMENTACIJA GLEDE PODIZVAJALCEV 

I. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:  

- Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem. 

 

II. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:  

- Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu,  

- Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev,  

- Izpolnjen obrazec izjave o odnosu do podizvajalcev,  

- Izpolnjena izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev,  

- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca,  

- Podpisan dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi predmetnega javnega naročila, ki ga 

napišeta in podpišeta ponudnik in podizvajalec . 

 

Ponudba s podizvajalcem oz. podizvajalci. 

 

Po 6. odst. 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s 

ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem 

primeru se za podizvajalca šteje subjekt, ki z osebo, ki je povezana s ponudnikom, dejansko dobavlja 

blago ali izvaja storitev oz. gradnjo. 

 

Skladno s 13. in 14. odst. 71. člena ZJN-2 je izbrani ponudnik na poziv naročnika dolžan v roku 8 dni 

od prejema poziva posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih (vključno s tihimi 

družbeniki), delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih 

oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe 

šteje, da so z njimi povezane družbe. 

 

Skladno z 9. odst. 71. člena ZJN-2 mora ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več 

podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe 

s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 

naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po 

prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve alineje 7. odst. 71. člena 

ZJN-2 in podizvajalčevo soglasje iz druge alineje 7. odst. 71. člena ZJN-2. Če pooblastila ali soglasja 

nima, mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloži v roku petih 

dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasja naročniku ne predloži v 

tem roku, mora naročnik Državni revizijski komisiji predlagati, da uvede postopek o prekršku iz 1. 

točke 1. odst. 109 a člena ali prvega odstavka 109. b člena ZJN-2. Ponudnik mora v ponudbi navesti s 

katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila, katera dela, v kolikšnem delu in vrednosti bo 

izvedbo naročila oddal posameznemu podizvajalcu. Ponudnik je v razmerju do naročnika v celoti 

odgovoren za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. 

 

Pri izvedbi storitve lahko sodelujejo samo podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v seznamu 

podizvajalcev. Izbrani ponudnik mora v primeru zamenjave podizvajalca predhodno pridobiti 

potrditev in soglasje naročnika. V kolikor bo naročnik ugotovil, da dela izvajajo podizvajalci, ki jih 

izvajalec ni navedel v ponudbi, ima pravico tudi odpovedati pogodbo. 

 

 

 



IZJAVA PONUDNIKA,  

DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM 

 

 

 

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po postopku oddaje javnega naročila male 

vrednosti za »REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI 

PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE (Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM)« 

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik ne nastopa z podizvajalcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, kraj:                 Žig in podpis ponudnika: 

__________________________                ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZJAVA PONUDNIKA  

O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCEM/CI 

 

 

Ponudnik _________________________________________________________________________ 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 

 

da bo v primeru pridobitve javnega naročila po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za 

»REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI 

ŠPORTNEGA PARKA RUŠE (Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM)« del storitev iz 

tega naročila izvedel z naslednjimi podizvajalci: 

 

 

Zap. št. Naziv in naslov podizvajalca 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. 

 

 

 

 

Datum, kraj:                 Žig in podpis ponudnika: 

__________________________      ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

Naziv podizvajalca: 

__________________________________________________________________________________ 

Naslov: 

__________________________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: 

__________________________________________________________________________________ 

Telefon: 

__________________________________________________________________________________ 

Faks: 

__________________________________________________________________________________ 

ID za DDV oz. davčna številka podizvajalca: 

__________________________________________________________________________________ 

Št. TRR z navedbo banke: 

__________________________________________________________________________________ 

Matična številka: 

__________________________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopniki podizvajalca 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V 

primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 

 

 

 

 

 

Datum, kraj:                 Žig in podpis ponudnika: 

__________________________     ______________________________ 

 



UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

 

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila po postopku oddaje javnega naročila male 

vrednosti za »REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI 

PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE (Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM)« 

izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:  

 

Podizvajalec_____________________________________________________________________  

(naziv in naslov podizvajalca)  

 

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Kraj izvedbe del: ___________________________________________________________________ 

Rok izvedbe del: ____________________________________________________________________  

 

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: 

za ................................................ EUR (brez DDV) 

..................................................... EUR DDV 

za ................................................ EUR (z DDV)  

 

DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC GLEDE NA VREDNOST PONUDBE V 

ODSTOTKU: ____% 

 

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem. V 

primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira in izpolni za vsakega podizvajalca posebej. 

 

 

 

Datum, kraj:                 Žig in podpis ponudnika: 

__________________________     ______________________________ 

 



IZJAVA PONUDNIKA O ODNOSU DO PODIZVAJALCA 

 

V zvezi z javnim naročilom male vrednosti za »REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM 

BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE (Javni zavod 

Center za mlade Ruše – CEZAM)«, pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo: 

 

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenim 

javnem razpisu,  

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene 

pogodbe s podizvajalci,  

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega 

računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,  

- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto 

glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,  

- da bomo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložili račune oziroma situacije svojih 

podizvajalcev, ki smo jih predhodno potrdili. 

 

 

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. 

 

 

 

Datum, kraj:                 Žig in podpis ponudnika: 

__________________________      ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV  

(za podizvajalca) 

 

 

Predmet javnega naročila REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S 

SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE (Javni zavod Center za mlade 

Ruše – CEZAM) 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 

Št. Pogoji 

1. Naša družba ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja navedena v prvem in drugem 

odstavku 42. člena ZJN-2. 

2. Naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen za kazniva 

dejanja navedena v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. 

3. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidaciji. 

4. Imamo plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 

plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali v skladu z 

zakonskim določbami države naročnika. 

5. Nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2. 

6. Izjavljamo, da bomo naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki smo jo sklenil s svojim 

naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. 

 

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni 

dokazati s predložitvijo ustreznih listin oziroma v skladu z 6. odstavkom 41. člena Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011 in 43/2012 – Odl. US) 

soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. V 

kolikor se bo izkazalo za potrebno bomo naročniku izdali posebno pooblastilo za pridobitev vseh 

potrebnih informacij zvezi s tem. 

 

 

 

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem. V 

primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira in izpolni za vsakega podizvajalca posebej. 

 

 

 

Datum, kraj:              Žig in podpis podizvajalca: 

__________________________     ______________________________ 

 

 

 

 

 



SOGLASJE PODIZVAJALCA 

 

 

Podizvajalec_____________________________________________________________________  

(naziv in naslov podizvajalca)  

 

 

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

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila »REŠEVANJE IZ 

VODE NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA 

RUŠE (Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM)«, plačuje neposredno na naš transakcijski 

račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in 

bodo priloga situacijam oz. računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.  

 

 

 

Kraj: ________________  

 

Datum:____________________   žig    podpis zakonitega zastopnika        

podizvajalca 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa z podizvajalcem. 

Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec izpolniti. Obrazec mora biti 

datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se izpolni za 

vsakega podizvajalca posebej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOGOVOR O SKUPNEM SODELOVANJU PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 

REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI 

ŠPORTNEGA PARKA RUŠE  

(Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM) 

 

 

(vstaviti dogovor – le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem) 

 

 

Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila REŠEVANJE IZ VODE NA 

POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE 

(Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM) mora vsebovati: 

 

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka 

transakcijskega računa),  

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 

račun),  

- predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih 

prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,  

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) 

poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).  

 

V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina 

pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 

obvezna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. P R E D R A Č U N št. ____________________ 

 

Ponudnik: 

______________________________________ 

 

Zap.št. Opravilo Predvideno 

št. ur 

 

Cena EUR/uro  

brez DDV 

Skupaj EUR  

brez DDV 

1. Opravljanje del službe reševanja 

iz vode NA POKRITEM 

BAZENU S SPREMLJAJOČIMI 

PROSTORI ŠPORTNEGA 

PARKA RUŠE (Javni zavod 

Center za mlade Ruše – CEZAM)  

skladno z zakonodajo / 

 

- Zakon o varstvu pred utopitvami 

(Uradni list RS, št. 42/2007-

UPB1, 9/2011), 

 

- Pravilnik o razvrstitvi kopališč in 

organizacijskih ukrepih za varstvo 

pred utopitvami (Uradni list RS, 

št. 88/2003, 8/2004, 56/2006 in 

84/2007) in 

 

- Pravilnik o reševalcih iz vode 

(Uradni list RS, št. 79/07) . 

 

3000   

 SKUPAJ brez DDV    

 DDV – 20%    

 SKUPAJ Z DDV    

 

Cena mora zajemati: 

Vsa potrebna dela, materiale, materialne stroške izvajalcev in prevoze na naslov naročnika: POKRITI 

BAZEN S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE, Šolska ulica 17, 2342 

Ruše. 

 

Opomba: Službo lahko opravljajo samo reševalci z ustrezno veljavno licenco A2 (licenca za globoke 

bazene). Priporočljive so tudi dodatne licence iz reševanja in vsaj 4 letne izkušnje iz reševanja iz vode 

za globoke bazene.  

Rok izvedbe: skladno z dinamiko naročil odgovornega vodje bazena 

Obračun: Po dejansko opravljenih urah – obračun enkrat mesečno. 

Rok plačila: 30 dni od dneva prejema računa. 

Opcija ponudbe: 3. 1. 2013 

 

Datum, kraj:                 Žig in podpis ponudnika: 

_______________________________          ____________________________ 



6. OSNUTEK POGODBE 

 

POGODBA št.: 01/2012 - B 

 

ki jo skleneta in dogovorita: 

 

Javni zavod Center za mlade Ruše - CEZAM, 

ki ga zastopa v.d. direktorja Vesna GLAVENDEKIĆ 

Matična številka: 1619004  

ID za DDV: SI37967550 

Transakcijski račun št.: 01308-6000000113 (UJP Slovenska Bistrica)  

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

 

___________________________________________________________ 

ki ga zastopa 

Matična številka: _____________________________  

ID za DDV: _________________________________  

Transakcijski račun št.: ________________________ 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

kot sledi 

 

 

UVODNA DOLOČILA 

 

1. člen 

 

Naročnik in izvajalec uvodoma ugotavljata:  

- da je naročnik izvedel javni razpis po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za 

»REŠEVANJE IZ VODE NA POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI 

ŠPORTNEGA PARKA RUŠE (Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM)«, ki je bil 

objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave___________, z dne____, 

- da je bil izvajalec po merilih iz razpisne dokumentacije izbran kot najugodnejši ponudnik na 

navedenem javnem razpisu. 

 

PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame opravljanje del službe reševanja iz vode NA 

POKRITEM BAZENU S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI ŠPORTNEGA PARKA RUŠE – zimski 

(pokriti) bazen, skladno z Zakonom o varstvu pred utopitvami, Pravilnikom o razvrstitvi kopališč in 

organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami in Pravilnikom o reševalcih iz vode. 

 

 

 



3. člen 

 

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:  

- ponudba, št._______________________ in ______________________________ 

- razpisna dokumentacija, št.: JNMV – 09/11/2012 – 1 – B (pogoji v razpisni dokumentaciji 

veljajo tudi, če niso v tej pogodbi posebej navedeni). 

 

Dokumenti iz prvega odstavka tega člena so priloga in sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: 

pogodbena dokumentacija). 

 

4. člen 

 

OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti dela iz prvega in drugega člena te pogodbe po predračunu, 

ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z veljavnimi zakoni, 

normativi in standardi. 

 

Naročnik se zavezuje izvajalcu za opravljeno delo plačati pogodbeno dogovorjeno ceno. 

 

5. člen 

 

Izvajalec se obveže: 

- opravljati naloge reševalca iz vode, nuditi prvo medicinsko pomoč vsem kopalcem, 

interventne klice zdravstvenim in ostalim službam, izvajati ostale za varnost kopalcev 

potrebne ukrepe in druge dogovorjene storitve na pokritem bazenu s spremljajočimi prostori 

Športnega parka Ruše, 

- v primeru potrebe izvajati ukrepe v skladu z Zakonom o varstvu pred utopitvami, vsemi 

veljavnimi pravilniki in KOPALIŠKIM REDOM, 

- dogovorjene storitve opravljati strokovno, vestno in odgovorno ob upoštevanju vseh zakonov 

in podzakonskih aktov, 

- obveščati predstavnika naročnika z dnevnimi poročili o dogodkih, 

- storitve opravljati skladno s potrebami naročnika in časovnim razporedom, ki ga določa 

naročnik, 

- se tekoče seznanjati z vsemi zakonskimi spremembami na področju kopanja v javnih 

kopališčih in sodelovati pri uresničevanju zakonskih sprememb, 

- zagotavljati veljavnost preizkusa usposobljenosti za reševalca iz vode (licenca A2 – licenca za 

globoke bazene) in dokazilo dostaviti naročniku – kopija oz. kopije dokazila ob podpisu te 

pogodbe; 

- zagotoviti nadomestnega reševalca iz vode, v kolikor dogovorjene storitve ne more opravljati 

sam, 

- izdelati zakonsko predpisane analize vode in vpisovati le-te v za to predpisano dokumentacijo, 

- varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih pridobiva od naročnika, 

- pri svojem delu ravnati skladno s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (Ur.l. RS, št. 

8/2001). 

 

 

 



6. člen 

 

Naročnik se obveže: 

- zagotavljati pogoje za opravljanje storitev; 

- omogočati izvajalcu opravljanje storitev v sprotno dogovorjenem obsegu, pod pogojem, da 

bazenski kompleks obratuje; 

- mesečno poravnavati obveznosti do izvajalca. 

 

7. člen 

 

Izvajalec pooblašča naročnika, da le–ta na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje 

podizvajalcem. Glavni izvajalec mora računu oz. situaciji obvezno priložiti potrjene račune svojih 

podizvajalcev.  

(opomba: ta člen bo v končni pogodbi v primeru, če izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela 

izvajal s podizvajalci). 

 

8. člen 

 

Izvajalec mora za odstop terjatve pridobiti pisno soglasje naročnika, v nasprotnem primeru pogodba o 

odstopu terjatve za naročnika nima pravnega učinka.  

(opomba: ta člen bo v končni pogodbi v primeru, če izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela 

izvajal s podizvajalci). 

 

9. člen 

 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajalca 

po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s 

sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v 

dela po tej pogodbi.  

 

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec 

pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:  

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 

račun), podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,  

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,  

- soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu,  

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno 

podizvajalcu. 

 

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o 

odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.  

(opomba: prvi do tretji odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi 

navede, da nima podizvajalcev).  

 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z 

dne__________dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in 

materialom podizvajalca.  

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:  



-__________________________________(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, 

matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 

predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec______________________je v 

ponudbi izvajalca z dne ___________podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu 

poravnava njegove terjatve do izvajalca.  

 

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 

storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.  

 

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v 

dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:  

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 

račun), podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,  

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,  

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu, soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

(opomba: četrti do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi 

navede, da bo dela izvajal z podizvajalci). 

 

10. člen 

 

CENA STORITEV 

 

Cena storitev, ki so predmet te pogodbe znaša po ponudbi izvajalca št.:________________ z dne 

_________________, _____________________ EUR brez DDV. 

Stopnja DDV znaša 20%. 

 

Cena storitve z DDV________________________ EUR/________________________00/100/ EUR/. 

Cena urne postavke je fiksna za čas trajanja pogodbe. 

 

11. člen 

NAČIN PLAČILA 

 

Obračun opravljenih storitev se opravlja mesečno. Obračun opravljenih storitev potrdi vodja bazena. 

Izvajalec mesečno izstavi račun za opravljene storitve. K računu se priloži mesečni obračun storitev. 

 

12. člen 

 

ROK PLAČILA IN ZAMUDNE OBRESTI 

 

Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega in s strani vodje 

bazena potrjenega računa, na transakcijski račun izvajalca____________________________________ 

pri banki _____________________________________. 

K situaciji mora biti priložena specifikacija opravljenih del. 

V primeru zamude s plačilom tečejo zamudne obresti v višini 5% letno . 



13. člen 

 

ŠKODA 

 

Če naročniku zaradi nestrokovnega in nekakovostnega opravljanja storitve nastane škoda, ima 

naročnik pravico do povrnitve škode. 

Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo nastalo tretjim osebam, povzročeno v zvezi z opravljanjem 

storitev za naročnika. 

Izvajalec mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo povzročeno tretjim osebam, povzročeno 

v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti. 

Kopijo police je izvajalec dolžan dostaviti naročniku v roku 3 (tri) dni po podpisu pogodbe. 

 

14. člen 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika 

obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

- pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali 

njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 

15. člen 

TRAJANJE POGODBE 

 

Pogodba se sklene za obdobje 1 (enega) leta. 

 

16. člen 

RAZDRTJE POGODBE 

 

Naročnik sme razdreti pogodbo: 

- v kolikor izvajalec ne zagotavlja kakovostnega opravljanja storitev; 

- v kolikor izvajalec nima veljavnega potrdila o preizkusu znanja reševanja iz vode (licenca A2- 

licenca za globoke bazene); 

- v primeru, da izvajalec povzroči materialno in drugo škodo naročniku. 

Pogodba se prekine brez odpovednega roka s pisno izjavo. 

 

17. člen 

 

POOBLAŠČENCI STRANK 

 

Pooblaščeni predstavnik naročnika: Vesna GLAVENDEKIĆ 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca: __________________________________ 

 

 

 



18. člen 

 

KONČNA DOLOČILA 

 

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. 

Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz 

te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. 

V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s 

predložitvijo spora v mediacijo. 

 

 

Ruše,_______________       __________,______________ 

 

 

NAROČNIK         IZVAJALEC 

 

 

Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM     ________________________ 

 

Vesna Galevdnekić        _______________________ 

v. d. direktorja         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


