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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

JAVNO PODJETJE KŠTM SEVNICA 

Glavni trg 19, 8290 Sevnica 

matična številka: 2171724 

ID za DDV: SI59571098 

oddaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi 47. člena Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) in vabi k predložitvi ponudbe za 

predmet javnega naročila »Zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti v obdobju od leta 01.01. 

2018 do 31.12.2021«, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 

 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU: 

Predmet javnega naročila: 

 

Storitev zavarovanja premoženja, odgovornosti in vozil KŠTM Sevnica, ki je razvidna iz zavarovalno 

tehničnih specifikacij, nanaša se na obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2021. 

 

Predmet naročila je enovit in ni razdeljen na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo le za celoto 

razpisanih del. 

 

Z izbranim ponudnikom ( najugodnejšim) se bo za celoto razpisanih del  sklenila krovna pogodba, 

zavarovalne police pa se bodo sklenile ločeno  in sicer za: 

- požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,  

- potresno zavarovanje 

- zavarovanje računalnikov,  

- strojelomno zavarovanje, 

- zavarovanje vlomske tatvine in ropa, 

- zavarovanje opreme v zakupu 

- zavarovanje pred odgovornostjo in 

- avtomobilsko zavarovanje  

po priloženih Splošnih navodilih za zavarovanje premoženja KŠTM Sevnica . 

 

Priloge k razpisni 

dokumentaciji:  

Zavarovalno tehnične specifikacije. Zahteve naročnika so navedene v 

nadaljevanju te razpisne dokumentacije.    

Naročnikova oznaka 

javnega naročila: 

430-0005/2017 

Objava: 

 

Portal javnih naročil, www.enarocanje.si, spletna stran naročnika 

http://www.kstm.si 

Pričetek del: Izbrani ponudnik bo moral začeti s storitvami (s sklepanjem zavarovalnih 

http://www.enarocanje.si/
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 polic) takoj po podpisu pogodbe. Vse zavarovalne police morajo biti 

sklenjene najkasneje 31.12.2017.  

Rok za izvedbo javnega 

naročila:  

Storitve zavarovanja se bodo izvajale od 01.01.2018 do 31.12.2021.  

Vir financiranja:  Poslovni načrt  KŠTM Sevnica 

 

Predvidena dinamika 

financiranja: 

Naročnik bo izvajalcu v vsakem letu trajanja pogodbe plačeval premijo v 

12 (dvanajstih) enakih brezobrestnih obrokih.  

Izvajalec bo izstavil račun 1. (prvi) delovni dan v mesecu za tekoči mesec.  

Plačilni rok je 30. dan po uradnem datumu prejema računa, v skladu z 

določbami pogodbe.   

Merilo za izbor: Najnižja cena (premija) ponudbenega predračuna za celotno obdobje 

izvajanja zavarovalnih storitev (z morebitnim popustom in vključenim 

DPZP).  

Ponudniki lahko 

ponudbo oddajo:  

po pošti ali 

osebno: 

Na naslov naročnika: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 

8290 Sevnica 

 

Ponudbe so lahko oddajo tudi osebno v vložišču na 

naslovu: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 

vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro do roka, 

določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne 

glede na način dostave (osebno ali po pošti) do 

vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer 

bodo štele za prepozne (prejemna teorija). 

 

V primeru oddaje 

ponudbe po pošti ali 

osebno morajo 

ponudniki kuverto 

označiti z napisom: 

 

»NE ODPIRAJ! – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO ŠT. 430-0005/2017 

»ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD 

LETA 2018 DO 2021« 

 

Na ovojnici morata biti označen naziv in naslov ponudnika. V kolikor je 

več ovojnic, morajo biti oštevilčene in na vseh ovojnicah morata biti 

navedena naziv in naslov ponudnika. 

Oddaja ponudb do: 

 

 

Datum:25.10.2017 

 

Ura: do 10. ure 

Kraj: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica  

Javno odpiranje 

ponudb: 

Datum:25.10.2017 

 

Ura: ob 10:30 uri 

Kraj: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica 

(sejna soba, 1. nadstropje) 

Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna  
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

1. Predmet javnega naročila 

 

Storitev zavarovanja premoženja in odgovornosti KŠTM Sevnica je razvidna iz zavarovalno tehničnih 

specifikacij, nanaša se na obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2021. 

 

Predmet naročila je enovit in ni razdeljen na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo le za celoto 

razpisanih del. 

 

Z izbranim ponudnikom se bo za celoto razpisanih del  sklenila krovna pogodba, zavarovalne police 

pa se bodo sklenile ločeno  in sicer za: 

- požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,  

- potresno zavarovanje 

- zavarovanje računalnikov,  

- strojelomno zavarovanje, 

- zavarovanje vlomske tatvine in ropa, 

- zavarovanje opreme v zakupu 

- zavarovanje pred odgovornostjo, 

- avtomobilsko zavarovanje in 

po priloženih Splošnih navodilih za zavarovanje premoženja KŠTM Sevnica.  

 

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil krovno pogodbo. Zavarovalne police se bodo za 

vsako nevarnost sklenile ločeno. 

 

2.  Stroški ponudbe: 

 

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

postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne 

bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s 

samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo. 

 

3.    Priprava ponudbe: 

 

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

V angleškem ali nemškem jeziku so lahko le brošure  s podatki, reklamni material, licenčne pogodbe, 

licence in podobno, ki dodatno pojasnjujejo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika 

naknadno zahteva prevode po sodnem tolmaču prej navedenih dokumentov, katere je ponudnik 

dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.  
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Ponudniki naj morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo v 

slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo 

odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku. 

 

Ponudbe morajo biti zložene v mapah. Na začetku ponudbe naj bo priloženo kazalo ponudbe. 

Ponudnik ponudbo zveže z vrvico, ki mora biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje 

listov v ponudbi in speta na način, da ni mogoče odstranjevati listov brez vidnih poškodb. 

 

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

posameznem obrazcu. 

 

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije, ki jo 

prevzame preko Portala javnih naročil ali jo prejme po elektronski pošti ali osebno na KŠTM Sevnica. 

Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika 

ponudnika ali s strani pooblaščene osebe ponudnika za podpis ponudbe. V primeru, da ponudbo 

podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo 

zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.  

 

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati 

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

razpisna dokumentacija in obrazci, vključno z obrazci predračuna in morebitne odgovore, 

spremembe in dopolnitve objavljene preko Portala javnih naročil pri predmetnem razpisu. V primeru, 

da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, 

spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izločil. 

 

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo 

računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar 

pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem 

obrazcu. 

  

 

Ponudnik odda celotno ponudbo v 1 (enem) izvirniku in 1 (eni) kopiji, enaki izvirniku (z vsemi 

obveznimi obrazci in prilogami) ter optično preslikavo ponudbe na elektronskem mediju (npr. 

USB ključ). Ponudbeni predračun (EXCELL tabela) ponudnik predloži v tiskani obliki in na 

elektronskem mediju. 
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4.  Javnost in zaupnost postopka / Vpogled v ponudbe in ostalo dokumentacijo:  

 

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 ta ali drug zakon ne določa drugače. 

Naročnik pa 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. 

 

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

poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je 

podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti 

zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« 

Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi sklep o varovanju poslovne skrivnosti. 

 

Naročnik tehničnih prilog na spletni strani ne bo objavil, saj le-te vsebujejo podatke, ki niso 

namenjeni širši javnosti. Iz tega razloga morajo ponudniki, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, 

naročniku po e-pošti na naslov: matej.imperl@kstm.si posredovati prošnjo za pridobitev omenjenih 

prilog. Vsak ponudnik mora v sporočilu navesti naziv ponudnika (zavarovalnice), tako da bo naročnik 

lahko preveril ali je le-ta na seznamu zavarovalnih subjektov, ki ga vodi Agencija za zavarovalni 

nadzor ter se podpisati z imenom in priimkom. Ponudnikom, za katere naročnik ne bo mogel 

ugotoviti, ali izpolnjujejo omenjen pogoj za pridobitev dokumentacije, le-te ne bo izročil. Rok za 

prejem zahteve za omenjeno dokumentacijo je 11.10.2017 do 10.00 ure, dokumentacijo pa lahko 

prevzamejo po elektronski pošti ali pa osebno na KŠTM Sevnica pri g. Mateju Imperlu. 

 

5. Nastop s podizvajalci 

 

 Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. 

Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 

13. določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani 

podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno 

plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe. 

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:   

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

• izpolnjene ESPD teh podizvajalcev, 

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
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V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo iz katere bo 

razvidno: 

 izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca 

poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca; 

 izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 

neposredno plačuje podizvajalcem. 

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika bo naročnik od 

glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca 

in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem 

naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, 

skladno z določili ZJN-3. 

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena 

dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih 

dneh po spremembi. 

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje 

obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava 

podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne 

izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od 

prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca. 

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal 

podizvajalcem. 

 

6. Nastop s partnerji 

 

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

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

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

podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije: 

 imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 

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

naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, 

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

subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v 

skupni ponudbi, 

 izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in 
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razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

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

razpisne dokumentacije, in 

 navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo 

celotnega naročila. 

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v 

poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani 

vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.  

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem 

pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske 

subjekte v skupni ponudbi.  

 

7. Tuji udeleženci: 

 

Ponudnik iz tujine, ki nastopa samostojno ali kot partner v skupini izvajalcev, mora ob navedenih 

dokumentih v razpisni dokumentaciji predložiti še:  

- Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik seznanjen s predpisi, 

veljavnimi v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost 

pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega javnega naročila.  

- Za izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila. 

Dokazila morajo biti uradno prevedena v slovenski jezik in uradno overjena.  

- Če država, v kateri ima tuji ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokumentov, se namesto 

pisnega dokazila sprejme zaprisežena izjava prič ali zaprisežena izjavo ponudnika, podana pred 

pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih 

subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjava mora biti predložena v overjenem 

prevodu v slovenski jezik.  

 

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi mora v ponudbi, v obrazcu prijava, navesti svojega 

pooblaščenca za vročitve, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 

80/1999, s spremembami). V kolikor tega ne bo storil, mu bo, v  

skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve. 
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8. Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje 

 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za 

izključitev: 

 

8.1. Predhodna kaznovanost 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega ugotovi, 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 kaznivih dejan navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

 

Dokazilo: 

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži izpolnjen obrazec Pooblastilo za 

pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe in Pooblastilo za pridobitev podatkov iz 

kazenske evidence za fizične osebe. 

 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce. 

 

 

8.2. Neplačilo davčnih obveznosti in socialnih prispevkov 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega ugotovi, da ne izpolnjuje 

obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 

upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 

naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 

50 eurov ali več. Šteje se, da 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 petih let do dne oddaje ponudbe. 

 

Dokazilo: 

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.  

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce. 
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8.3. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami  in evidenco poslovnih  

subjektov iz ZIntPK 

 

c.1) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za 

oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih 

subjektov z negativnimi referencami; 

 

Dokazilo: 

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.  

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce. 

 

c.2) Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2). 

 

Dokazilo: 

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec 

 Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. 

 

 

8.4. Izrečena globa v zvezi s plačilom za delo 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil ponudnika,  če mu je bila v zadnjih treh letih pred 

potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali 

druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 

Dokazilo:  

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.  

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce 

 

8.5.  Neupravičen vpliv na odločanje naročnika 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se izkaže, da je poskusil 

neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko 

imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil 

zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji 

javnega naročila. 

 



12 

 

 

Dokazilo:  

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.  

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce 

 

8.6. Hujša kršitev poklicnih pravil 

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

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

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov. 

 

Dokazilo:  

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.  

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce 

 

8.7. Storitev velike strokovne napake 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo izkazalo, da je v 

svojem dosedanjem poslovanju storil veliko strokovno napako. 

Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive 

predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna 

izvedba storitev,  izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne 

zakonodaje ter podobno. 

Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil;  upravičeno unovčena 

jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in 

nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred 

rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti 

izdanih s strani pristojnih organov, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v 

nasprotju z določili pogodbe. 

 

Dokazilo: 

Ponudnik/partner/podizvajalec izkazuje neizpolnjevanje razloga za izključitev z izpolnitvijo 

ESPD obrazca v delu, ki se nanaša na kršitev poklicnih pravil. 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. 

 



13 

 

8.8.  Sklenitev kartelnega dogovora 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo upravičeno sklepalo, 

da je z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 

omejevati ali izkrivljati konkurenco, na način, kot je predvideno v 75. členu ZJN-3. 

Dokazilo:  

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.  

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce 

 

8.9. Stanje insolventnosti 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki: 

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in 

sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega 

prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov 

upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; 

 

Dokazilo:  

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.  

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce 

 

 

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 

8.10. Registracija dejavnosti 

 

Ponudnik ima ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, v 

skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in ima veljavno dovoljenje 

pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take 

dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma je član posebne 

organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, če je takšno članstvo 

potrebno.  

 

Dokazilo:  

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.  



14 

 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce. 

8.11. Neobstoj dospelih zapadlih obveznosti 

 

Ponudnik/partner/podizvajalec v zadnjih 6 mesecih od izdaje potrdila ni imel dospelih neporavnanih 

obveznosti. 

 

Dokazilo: Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec, ki ni starejši od 15 dni od datuma, določenega za 

oddajo ponudb, in iz katerega je razvidno stanje blokad vseh poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih 

ali potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da v zadnjih šestih mesecih 

pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih 

več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.  

 

Dokazilo:  

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.  

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce. 

 

8.12. Kadrovska usposobljenost 

Ponudnik razpolaga najmanj z naslednjimi osebami, ki predstavljajo ustrezno kadrovsko zasedbo, od 

katerih mora biti najmanj:  

-najmanj 3 (tri) osebe z univerzitetno izobrazbo, ki imajo vsaj 4 (štiri) let delovnih izkušenj 

v zavarovalništvu in 

-najmanj 3 (tri) oseb, ki imajo vsaj 4 (štiri) let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja 

škod.  

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec ESDP in v obrazcu Seznam kadra navesti kader, ki bo izvajal 

predmet javnega naročila (izobrazbeno in strokovno kvalifikacijo) ter predložiti dokazila o ustrezni 

izobrazbi in številu potrebnih delovnih izkušenj (našteto primeroma: fotokopije potrdil, fotokopije 

delovne knjižice, pogodbe o opravljanju dela…)  

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci. 

Ponudnik lahko zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo na delovnopravni ali obligacijsko pravni 

podlagi. 
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8.13. Reference 

 

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih štirih letih, šteto od roka 

za oddajo ponudb, kot izvajalec pri 3 (treh) zavarovancih izvedel tri istovrstne storitve zavarovanja 

nepremičnega premoženja, avtomobilov in odgovornosti kjer je vrednost letne premija znašala 

20.000 EUR brez DPZP (pri čemer avtomobilsko zavarovanje ne sme presegati več kot 20% celotnega 

zavarovanja).  

 

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Reference  in za vsako vpisano referenco v izjavi predložiti dokazilo 

v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali 

v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o 

referenčnem projektu.    

 

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci 

 

9. Sklenitev pozavarovanj 

 

Ponudnik ima urejeno pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presegajo 

lastne deleže v izravnavanju nevarnosti.  

 

Dokazilo: 

Ponudnik ponudbi priloži  izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan obrazec Izjava ponudnika o ureditvi 

pozavarovanja, obvezno pa je potrebno priložiti tudi: Obrazec o ureditvi pozavarovanja. 

 

10. Predložitev podatkov 

 

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 

naročila posredovati podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o 

lastniških deležih navedenih oseb in 

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

šteje, da so z njim povezane družbe. 

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega 

poziva. 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan 

skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in 

pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 

zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe 

izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo 
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oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe 

oziroma ničnost pogodbe. 

 

11. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila 

 

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil 

(www.enarocanje.si) in na spletnih straneh naročnika. 

 

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil 

najkasneje do dne 23.10.2017  do 10:00  ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih 

naročil najkasneje do  dne 23.10.2017 do 14:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne 

bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša 

rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del 

dokumentacije, v zvezi z naročilom. 

 

12. Variantne ali opcijske ponudbe: 

   

Variantne ali opcijske ponudbe niso dopustne. 

 

13. Zmanjšanje obsega naročila: 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih 

sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. 

Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in 

ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg dobav.  

 

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem 

odstavku. 

 

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh 

ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila. 

 

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 

del,  kot izhaja iz vzorca pogodbe. 

 

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da 

je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost 

http://www.enarocanje.si/
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ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od 

takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja 

izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to 

naročniku v interesu. 

 

 

14. Merilo za izbor   

 

Naročnik bo izbral dopustno ponudbo, v kateri bo ponujena najnižja cena za predmet naročila 

(štiriletna premija, skupaj z DPZP). 

 

Ponujena cena oz. višina zavarovalne premije za posamezno vrsto zavarovanja mora vključevati vse 

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

plačati naročnik za izvedbo javnega naročila. Cena mora vsebovati tudi 8,5 % davek od zavarovalnih 

poslov in morebitne druge dajatve, ki jih bo moral kriti naročnik. Ponudnik tako ceno ponudi v 

ponudbenem predračunu. 

 

Naročnik ne bo plačeval nobenih dodatkov oziroma priznaval povišanja cene na enoto, ki bi 

odstopala od podane cene zaradi ponudnikove opustitve, pozabljivosti ali iz drugih razlogov ne 

ovrednotenih storitev. Stroške zavarovalnega posrednika nosi izbrani ponudnik v okviru 

administrativne premije. 

 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR). Ponujene cene so fiksne prvo leto po podpisu 

pogodbe, nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki 

jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/04). V primeru, da 

indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 % (štiri odstotke) vrednosti, šteto od 

preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, se cene iz ponudbenega predračuna 

lahko uskladijo za največ 80 % (osemdeset odstotkov) povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin. 

 

Vrednost ponudbe - premije za celoto razpisanih del mora biti izražena v evrih (EUR),  skupaj z 

davkom od prometa zavarovalnih poslov (DPZP). Cene – letne premije v ponudbenem predračunu za 

celoto razpisanih del, za katere ponudnika odda ponudbo, se vpisuje brez decimalnih mest.  

 

Ponudbena cena je ponudbena premija, ki zajema vse stroške (stroški dela, materialni stroški, stroški 

službenih potovanj in kilometrine, tudi DPZP, popuste, itd.). Popusti ali kakršnekoli spremembe cene 

so dopustne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi oziroma v končni ponudbi po 

izvedenih pogajanjih.  

 

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

ponudbenem predračunu upoštevajo opis. 
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Naročnik bo  izbral ponudnika, katerega ponudbena vrednost bo, po izvedbi pogajanj, najnižja. 

Ponudniki bodo končno ponudbeno ceno, doseženo v pogajanjih napisali v obrazec Ponudbeni 

predračun-končna cena, v katerega se bo zapisal tudi delež znižanja ponudbene cene, glede na 

inicialno ponudbeno ceno. Za izračunan delež popusta se bodo znižale posamezne postavke 

ponudbenega predračuna. Ponudbeni predračun z znižanimi cenami na enoto bo priloga pogodbe, ki 

ga bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. 

 

Ponudbeni predračun je sestavljen iz obrazca Ponudbeni predračun-inicialna ponudba, po pogajanjih 

pa obrazec Ponudbeni predračun-končna ponudba in zavarovalnih tehničnih specifikacij. 

  

 

Plačila: 

Naročnik bo izvajalcu za celoto razpisanih del v vsakem letu trajanja zavarovalne pogodbe plačeval 

premijo v 12 (dvanajstih) enakih brezobrestnih obrokih. Vsak obrok predstavlja 1/12 (dvanajstino) 

letne premije, ki je za celoto razpisanih del zavarovanja  določena v Ponudbenem predračunu 

izvajalca, ki je priloga razpisne dokumentacije.   

 

Naročnik bo izvajalcu posamezni obrok premije plačeval 30. dan od uradno prejetega računa. Račun 

bo izvajalec izstavil vsak 1. (prvi) delovni dan v mesecu za tekoči mesec.  

 

 

15. Postopek pogajanj 

 

Naročnik bo po prejemu ponudb preveril, če ponudbe izpolnjujejo vse zahteve in pogoje, določene s 

to razpisno dokumentacijo. Naročnik bo priznal usposobljenost vsem ponudnikom, ki bodo izkazovali 

izpolnjevanje pogojev, ne glede na višino ponudbene cene, določene v inicialni ponudbi.  

 

Naročnik bo ponudnike, za katere bo ugotovil, da so usposobljeni povabil k pogajanjem. Pogajanja 

bodo potekala izključno o višini ponudbene cene- skupna štiriletna premija.  Ponudniki bodo končno 

ponudbeno ceno, doseženo v pogajanjih napisali v obrazec Ponudbeni predračun-končna cena, v 

katerega se bo zapisal tudi delež znižanja ponudbene cene, glede na inicialno ponudbeno ceno. 

Ponudnik ne sme višati posameznih postavk znotraj predračuna. Ponudbeni predračun z znižanimi 

cenami na enoto bo priloga krovne pogodb, ki ga bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. 

 

Pogajanja bodo potekala v enem krogu, izključno o višini ponudbene cene. Pogajanja bodo potekala 

ločeno, z vsakim ponudnikom posebej in bodo trajala najdalj 15 minut. Izhodišče za pogajanja bo 

višina ponudbene cene iz inicialne ponudbe po padajočem vrstnem redu. Naročnik bo vsem 

ponudnikom, s katerimi se bo pogajal, povedal enako željeno ceno in ponudnik bo imel možnost 

nižanja skupne ponudbene cene iz inicialne ponudbe, pri čemer ponudnik ne sme zviševati 
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posameznih postavk znotraj ponudbenega predračuna. Ponudnik bo ponudbeno ceno vpisal v 

ponudbeni obrazec Ponudbeni predračun-končna ponudba. Na pogajanjih lahko sodelujejo samo 

pooblaščene osebe, ki imajo pooblastilo za sodelovanje na pogajanjih.  

 

 

16. Zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:  

 

Zavarovanje za resnost ponudbe: 

 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično 

izjavo in menico v višini 2.000,00 EUR. 

Predložena menična izjava mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična izjava. Kot 

obvezno prilogo k obrazcu Menična izjava-resnost ponudbe mora ponudnik v ponudbi predložiti 1 

bianco menico. 

 

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora trajati najmanj do 31.12.2017, z možnostjo 

podaljšanja na zahtevo naročnika. 

 

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih: 

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

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

ponudbe: 

o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali 

o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom, 

 če ne predloži nove menične izjave na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti 

ponudbe 

 če se ne udeleži pogajanj, v kolikor je na pogajanja vabljen. 

 

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo 

skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako 

ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb. 

 

Ne unovčena menična izjava se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku. 

 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 

 

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost 

pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini v višini 

10% skupne pogodbene vrednosti z DZPZ. 
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Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti lastno izjavo, da bo v  osmih (8) dneh po sklenitvi pogodbe 

naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ponudnik podpiše ter 

ožigosa obrazec Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija mora biti 

veljavna najmanj 30 dni po koncu veljavnosti pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila. 

 

16. Veljavnost ponudbe: 

Ponudbe morajo veljati do vključno 31.12.2017. V primeru, da v roku veljavnosti ponudbe pogodba 

še ni podpisana, lahko naročnik zahteva od ponudnika, da podaljša rok veljavnosti ponudbe (zahteva 

mora biti podana pisno). 

 

17. Pooblaščenec naročnika 

 

Pooblaščeni zavarovalni posrednik naročnika je Nova perspektiva d.o.o.., Kidričeva ulica 11, 8290 

Sevnica. Zavarovalno posredniška družba deluje v skladu z Zakonom o zavarovalništvu po pooblastilu 

naročnika. Plačilo njenih storitev bremeni izključno izbranega ponudnika in je zajeto v delu 

administrativne premije, sama višina plačila pa je določena na podlagi  provizijskih stopenj za 

posamezno zavarovalno vrsto kot sestavnim delom pogodbe oz. dogovora med zavarovalno 

posredniško družbo in izbranim ponudnikom. Zavarovalni posrednik deluje v skladu z Zakonom o 

zavarovalništvu za račun naročnika, medtem ko je plačilo njegovih storitev zajeto v okviru 

administrativnega dela zavarovalne premije skladno s provizijskim dogovorom z izbranim 

ponudnikom in sicer provizijo v višini 15% od zavarovanja premoženja in odgovornosti ter 7% od 

zavarovanja vozil. 

 

18. Pravna podlaga 

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati 

(navedeno primeroma in ne izključno): 

 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015) 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 

60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I) 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 

in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 69/11 - uradno 

prečiščeno besedilo); 

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

 Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter 

 vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje. 
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19. Pravni pouk: 

 

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji 

ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko  vloži najkasneje v roku v petih delovnih dneh od 

poteka roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih 

določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za 

vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo, če so predmet javnega naročila blago in storitve in se javno naročilo oddaja po 

naročilu male vrednosti 1.500,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, 

Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, 

IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

SPLOŠNA NAVODILA ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD 

LETA 2018 do 2021 KŠTM SEVNICA 

 

POMEN POJMOV 

 

 

Zavarovalec:  Oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo. 

Zavarovanec:  Oseba, katere premoženje in/ali premoženjski interes  je 

zavarovan oziroma ji pripadajo zavarovalne  pravice. 

Polica:  Listina o zavarovalni pogodbi. 

Premija:  Znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici po  zavarovalni 

pogodbi. 

Zavarovalnina ali odškodnina:  Znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni  pogodbi po 

nastanku zavarovalnega primera. 

Zavarovalni primer:  Škodni dogodek/primer, ki pomeni uresničitev  zavarovane 

nevarnosti in izpolnjuje vse pogoje iz  zavarovalne pogodbe. 

Franšiza:  Dogovorjena soudeležba zavarovanca ob škodi. 

Poškodovanje oseb:  Telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe zaradi 

 škodnega dogodka, ki se zgodi v času trajanja  zavarovanja. 

Poškodovanje stvari:  Poškodba, uničenje ali okvara stvari zaradi škodnega 

 dogodka, ki se zgodi v času trajanja zavarovanja. 

Svojci:  Zavarovančev zakonski ali izven zakonski partner, 

 sorodniki zavarovanca v ravni črti ali v stranski črti do  4. 

kolena osebe v svaštvu, mačeha in očim, krušni  starši in starši zakonca. 

Zdravnik cenzor: Pooblaščeni zdravnik zavarovalnice. 

Upravičenec: Osebe, kateri zavarovalnica izplača zavarovalnino. 

 

 

PREDMET ZAVAROVANJA  

 

KŠTM Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica: 

o požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,  

o potresno zavarovanje 

o zavarovanje računalnikov,  

o strojelomno zavarovanje, 

o zavarovanje vlomske tatvine in ropa, 

o zavarovanje opreme v zakupu 

o zavarovanje pred odgovornostjo, 

o avtomobilsko zavarovanje 
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1. člen 

 

ZAVAROVANE POŽARNE NEVARNOSTI  

 

1. Zavarovanje temeljnih požarnih nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec motornega 

vozila, padec zračnega plovila, manifestacija in demonstracija. 

2. Kjer je posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna premija, krije zavarovanje uničenje ali 

poškodbo zavarovanih stvari za naslednje dodatne nevarnosti: izliv vode, poplava, zemeljski plaz, teža 

snega, snežni plaz, vdor meteorne vode, indirektni udar strele, vandalizem in potres. 

3. Ko nastane zavarovalni primer, krije zavarovanje tudi izginitev zavarovalnih stvari in stroške 

čiščenja, rušenja in odvoza v zvezi z nastalim zavarovalnim primerom na zavarovani stvari. 

4. Zavarovane so samo tiste stvari, ki so navedene na zavarovalni pogodbi in pripadajo zavarovancu, 

in sicer:  

 Zgradbe in druge nepremičnine: zavarovani so vsi deli zgradbe, tudi temeljni in kletni zidovi, 

vse ograjene instalacije in vsa vgrajena oprema. Če je zavarovana zgradba v gradnji, je 

zavarovan tudi gradbeni material na gradbišču, namenjen za vgraditev v to zgradbo. Pri 

zavarovanju posameznega poslovnega prostora v zgradbah z več etažnimi lastniki, je v 

zavarovanje vključena tudi solastnina skupnih delov zgradbe. 

 Premičnine: če v polici niso navedene posamezno, temveč kot zbir, so zavarovane vse stvari, 

ki so na kraju zavarovanja in pripadajo zavarovalnemu zbiru, tako tiste, ki so bile v zbiru, ob 

času sklenitve pogodbe, kakor tudi one, ki so bile dodane kasneje. 

 Zavarujejo se tudi skice, akti, načrti, podatki na podatkovnih nosilcih, modeli, kalupi in vzorci 

na zavarovalno vsoto. 

 

2. člen 

 

KLAVZULE ZA POŽARNO ZAVAROVANJE  

 

Dodatne klavzule (po sklenitvi pogodbe mora zavarovalnica klavzule obvezno vnesti v polico): 

 Priloženi vzorec police se ne sme razlikovati od določil razpisne dokumentacije in mora 

vsebovati vse navedene klavzule. 

 Klavzula "na novo vrednost": Zavarujejo se vsi gradbeni objekti in vsa oprema z drobnim 

inventarjem, vključno z novimi investicijami, katerih izgubljena vrednost zaradi amortizacije, 

starosti, obrabe, ne presega 40 % od nove vrednosti teh stvari. Pri zavarovanju opreme, ki jo 

sestavlja več posameznih stvari velja, da je meja amortizacije 40 % vrednosti novih takih 

stvari. Zavarovalna vrednost gradbenega objekta je vrednost novega objekta po cenah v kraju 

kjer stoji. Zavarovalna vrednost opreme je njena nabavna vrednost, povišana za morebitne 

odvisne stroške.  
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 Klavzula "na I. riziko": Nadomestilo nove vrednosti po vsakokratnem posameznem škodnem 

dogodku ne glede na lokacijo in največ do zavarovalne vsote navedene pri vsaki nevarnosti.  

 Klavzula "Flotantni način": Zavarovalna vsota je 2 kratnik povprečne mesečne zaloge.  

 Navedene premijske stopnje so fiksne in se ne spreminjajo ob spremembi števila lokacij 

oziroma nahajališč. 

 Klavzula "na taksirano vrednost": Zavarovalna vsota je sporazumno določena. V primeru 

nastanka škode, zavarovalnica likvidira škodo do višine tako določene zavarovalne vsote. 

Ugovor, da je bila vsota določena prenizko ali previsoko, ni možen 

 V zavarovanje so vključene tudi vse nove investicije zavarovanih stvari na isti lokaciji in na 

novih lokacijah, katerih vrednost ne presega 10 % vrednosti zavarovanih stvari tudi, če 

zavarovanec tega ne sporoči zavarovalnici. 

 Zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da 

lahko v primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru 

višje sile in v primeru sprememb v sistemu ocenjevanja, ustrezno spremeni predmet 

zavarovanja, zavarovane nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalne vsote. 

 V kolikor se določila v navedenih pogojih zavarovalnice razlikujejo od določil razpisne 

dokumentacije, veljajo določila iz razpisne dokumentacije. 

 Ne glede na stopnjo odpisanosti zavarovančevih knjigovodsko evidentiranih osnovnih 

sredstev, ki so v funkciji, znaša minimalna nadomestitvena vrednost 30 % vrednosti novo 

nabavne vrednosti zavarovanih stvari. 

 Zavarovanje je sklenjeno brez odbitnih franšiz in letnih agregatov. 

 V zavarovanje se vključi potres z 2% franšizo 

 

3. člen 

 

ZAVAROVANE NEVARNOSTI ZA ZAVAROVANJE VLOMA IN ROPA  

 

1. Zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali 

poškodovane pri vlomski tatvini, ropu ali roparski tatvini oz. pri poskusu teh dejanj. 

2. Zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane pri vlomski tatvini, ropu ali roparski tatvini oz. pri poskusu 

teh dejanj na zunanjih in notranjih delih zgradbe. 

3. Če ni dogovorjeno drugače, krije zavarovanje škodo v višini stroškov popravil, toda največ do 3 % 

zavarovalne vsote oz. pri zavarovanju na I. riziko do 10 % zavarovalne vsote vseh stvari, ki se nahajajo 

na istem zavarovalnem kraju. V tem obsegu je krita tudi škoda na notranjih delih zgradbe oz. 

prostoru, kjer so zavarovane stvari, če jo je storilec povzročil v vlomski tatvini, ropu ali roparski tatvini 

iz objestnih dejanj, kakor tudi na gradbenem materialu, ki je namenjen v gradnji v objekt, kjer so 

zavarovane premičnine. 

4. Zavarovane so vse stvari, ki so v lasti zavarovanca. 

5. Pri zavarovanju gotovine in drugih plačilnih sredstev ne glede na hranišče, je zavarovanec dolžen 

hraniti predpisane evidence plačilnega prometa, na podlagi katerih se bo obračunala škoda. V času, 
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ko zavarovanec ne obratuje, je zavarovana samo gotovina, do višine blagajniškega maksimuma, 

druga plačilna sredstva v tem času niso zavarovana. 

 

 

KLAVZULE ZA ZAVAROVANJE VLOMA IN ROPA  

 

1. Navedene premijske stopnje so fiksne in se ne spreminjajo ob spremembi števila lokacij oz. 

nahajališč. 

2. Zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v 

primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v 

primeru sprememb v sistemu ocenjevanja, ustrezno spremeni predmet zavarovanja, zavarovane 

nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto. 

3. V kolikor se določila navedenih pogojev zavarovalnice razlikujejo od pogojev razpisne 

dokumentacije veljajo določila iz razpisne dokumentacije. 

4. Klavzula "na I. riziko": Nadomestilo nove vrednosti po vsakokratnem posameznem škodnem 

dogodku ne glede na lokacijo, največ do zavarovalne vsote za vse lokacije skupaj in brez letnega 

agregata. 

5. Zavarovanje je sklenjeno brez odbitnih franšiz. 

6. Ne glede na stopnjo odpisanosti zavarovančevih knjigovodsko evidentiranih osnovnih sredstev, ki 

so v funkciji, znaša minimalna nadomestitvena vrednost 30 % vrednosti novo nabavne vrednosti 

zavarovanih stvari.  

7. Priloženi vzorec police se ne sme razlikovati od določil razpisne dokumentacije in mora vsebovati 

vse navedene klavzule. 

 

4. člen 

 

ZAVAROVANE NEVARNOSTI ZA RAČUNALNIKE  

 

1. V zavarovanje je vključeno vsako uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovane stvari. 

2. Predmet zavarovanja so elektronski računalniki, komunikacijska oprema in podobne naprave s 

pripadajočo opremo, pomožni stroji in naprave, klimatske in energetske naprave, naprave za brez 

prekinitveno napajanje, instalacije in procesni računalniki za vodenje tehnoloških procesov. 

 

KLAVZULE ZA ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV  

 

1. Navedene premijske stopnje so fiksne in se ne spreminjajo ob spremembi števila lokacij oziroma 

nahajališč. 

2. V zavarovanje so vključene tudi vse nove investicije zavarovanih stvari na isti lokaciji in na novih 

lokacijah, katerih vrednost ne presega 10 % vrednosti zavarovanih stvari tudi, če zavarovanec tega ne 

sporoči zavarovalnici. 
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3. Zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v 

primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v 

primeru sprememb v sistemu ocenjevanja, ustrezno spremeni predmet zavarovanja, zavarovane 

nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto. 

4. V kolikor se določila navedenih pogojev zavarovalnice razlikujejo od pogojev razpisne 

dokumentacije veljajo določila iz razpisne dokumentacije. 

5. Zavarovalna vsota je knjigovodska novo nabavna vrednost. 

6. Zavarovanje je sklenjeno z odbitno franšizo 50 EUR po zavarovalnem primeru. Pri delnih škodah se 

upošteva amortizirana vrednost. 

7. Ne glede na stopnjo odpisanosti zavarovančevih knjigovodsko evidentiranih osnovnih sredstev, ki 

so v funkciji, znaša minimalna nadomestitvena vrednost 30 % vrednosti novo nabavne vrednosti 

zavarovanih stvari.  

8. Za predmet zavarovanja pri prenosnih računalnikih so v zavarovanje vključene tudi požarne 

nevarnosti, vlomska tatvina in prometna nesreča. 

9. Priloženi vzorec police se ne sme razlikovati od določil razpisne dokumentacije in mora vsebovati 

vse navedene klavzule. 

 

5. člen 

 

ZAVAROVANE NEVARNOSTI ZA STROJELOMNO ZAVAROVANJE  

 

1. Zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje zavarovane stvari, razen zaradi ene od temeljnih 

požarnih nevarnosti. Obseg teh nevarnosti je podan v veljavnih splošnih pogojih za požarno 

zavarovanje. 

2. Predmet zavarovanja so stroji, strojne naprave, električne naprave in njihovo polnjenje, instalacije 

ter podstavki, ležišča in temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev. 

 

KLAVZULE ZA STROJELOMNO ZAVAROVANJE. 

 

1. Navedene premijske stopnje so fiksne in se ne spreminjajo ob spremembi števila lokacij oziroma 

nahajališč. 

2. V zavarovanje so vključene tudi vse nove investicije zavarovanih stvari na isti lokaciji in na novih 

lokacijah, katerih vrednost ne presega 10 % vrednosti zavarovanih stvari tudi, če zavarovanec tega ne 

sporoči zavarovalnici. 

3. Zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v 

primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v 

primeru sprememb v sistemu ocenjevanja, ustrezno spremeni predmet zavarovanja, zavarovane 

nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto. 

4. V kolikor se določila navedenih pogojev zavarovalnice razlikujejo od pogojev razpisne 

dokumentacije veljajo določila iz razpisne dokumentacije. 
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5. Zavarovalna vsota je knjigovodska novo nabavna vrednost. 

6. Na novo vrednost se zavarujejo vsi gradbeni objekti vključno z instalacijami in vsa oprema z 

drobnim inventarjem ter nove investicije, katerih izgubljena vrednosti zaradi obrabe, starosti, 

ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacija) ne presega 40 % od nove vrednosti teh stvari. Pri 

zavarovanju opreme, ki jo sestavlja več posameznih stvari velja, da je meja amortizacija v povprečju 

40 % vrednosti novih takih stvari. Zavarovalna vrednost gradbenega objekta je vrednost novega 

objekta, po cenah v kraju, kjer stoji. Zavarovalna vrednost opreme je njena nabavna vrednost 

povišana za morebitne odvisne stroške. 

7. Zavarovanje je sklenjeno brez odbitne franšize . Amortizacija pri delnih škodah je odkupljena. V 

zavarovanje so vključeni tudi povišani stroški popravila v tujini in servisiranje iz tujine in na dela 

proste dneve. 

8. Ne glede na stopnjo odpisanosti zavarovančevih knjigovodsko evidentiranih osnovnih sredstev, ki 

so v funkciji, znaša minimalna nadomestitvena vrednost 30 % vrednosti novo nabavne vrednosti 

zavarovanih stvari.  

9. Mehanska oprema in vsa omrežja do mesta prevzema predstavljajo najmanj 3 % vrednosti vseh 

objektov skupaj, v kolikor ni z zavarovalno vsoto določeno drugače. 

10. Priloženi vzorec police se ne sme razlikovati od določil razpisne dokumentacije in mora vsebovati 

vse navedene klavzule. 

 

6. člen 

 

ZAVAROVANE NEVARNOSTI ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI  

 

1. Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe 

uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki 

izvira iz nevarnostnega vira navedenega na polici (Dejavnost kopališč, organizacija športnih in 

kulturnih prireditev, iz posesti vseh objektov v upravljanju, turističnih poti, pomola na reki Savi, 

otroških igral, smučišče, ognjemeti, izvedba izletov, tribun in stojišč na prireditvah, čista 

premoženjska škoda turistične agencije in za vse dejavnosti po registru iz AJPES-a)  in ima za 

posledico poškodovanje oseb in stvari. 

2. V zavarovanje je vključena tudi odgovornost zavarovanca zaradi uporabe ali posesti zemljišč, 

zgradba ali prostorov, ki se uporabljajo izključno za namene dejavnosti navedene na polici. S tem je 

krita tudi odgovornost zavarovanca iz posesti oglasnih tabel in napisov za lastno oglaševanje, iz 

posesti osebnih in tovornih dvigal in kot naročnika ali izvajalca gradbenih del (nova gradnja, 

preurejanje, popravljanje, vzdrževanje), če stroški del predračunsko ne presegajo zneska 15.000 EUR. 

3. Zavarovanje je sklenjeno z vključitvijo delodajalčeve odgovornosti zaradi telesnih poškodb, 

obolenja ali smrt delavcev ali poškodovanja stvari delavcev. Za delavce štejejo osebe, ki so z 

zavarovancem v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, učne pogodbe ali napotnice ter 

druge osebe, ki delajo za zavarovanca (tudi na podlagi napotitve s strani svojega delodajalca - 

izposojena delovna sila). 
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4. V zavarovanje je vključena tudi proizvajalčeva odgovornost. 

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca zaradi poškodovanje oseb ali poškodovanja stvari, do 

katere je prišlo zaradi: 

-izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet ( napaka lahko izvira iz napake v 

materialu, iz katerega je stvar izdelana, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih 

navodil za pravilno rabo stvari), 

-pomanjkljivo opravljene storitve na stvari ( če je škoda prišla zaradi tega nastanka po dokončanju 

opravljenega dela s strani zavarovanca)  

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke se nanaša na vse  izdelke, ki jih je zavarovanec dal 

kakorkoli v promet v času trajanja zavarovalne pogodbe. 

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti zaradi pomanjkljivo  opravljene storitve na stvari se nanaša 

na vse storitve, ki jih je v  času trajanja  zavarovalne pogodbe zavarovanec opravil  v okviru 

dejavnosti, navedene na polici. 

5. Obseg kritja je odgovornost v R Sloveniji. 

 

KLAVZULE ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI  

 

1. Navedene premijske stopnje so fiksne za število zaposlenih in v času razpisa. Premijske stopnje se 

spreminjajo sorazmerno s spremembo števila zaposlenih, vendar le, če je sprememba v številu 

zaposlenih večja od 10 %.  

2. Zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v 

primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v 

primeru sprememb v sistemu ocenjevanja, ustrezno spremeni predmet zavarovanja, zavarovane 

nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto. 

3. V kolikor se določila navedenih pogojev zavarovalnice razlikujejo od pogojev razpisne 

dokumentacije veljajo določila iz razpisne dokumentacije. 

4. Zavarovanje je sklenjeno z enotno zavarovalno vsoto za poškodovanje oseb in stvari in z agregati 

razvidnih iz povpraševanja zavarovalno tehničnih podlag. 

5. Zavarovanje je sklenjeno z franšizami, kot je razvidno iz zavarovalno tehničnih podlag.  

6. V zavarovanje je vključena delodajalčeva odgovornosti in odgovornost za morebitne nove vire 

nevarnosti, ki bi se lahko pojavili med trajanjem zavarovanja. 

7. Vključena je valorizacija zavarovalnega kritja. 

8. V zavarovanje je vključena škoda na stvareh, ki jih ima zavarovanec kakor koli na skrbi (upravljanje, 

zakup, hramba, obdelava, predelava...).  

9. V zavarovanje je vključena škoda na stvareh, če je vzrok škode bodisi v delu na njih, bodisi v delu z 

njimi (predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja...). 

10. Priloženi vzorec police se ne sme razlikovati od določil razpisne dokumentacije in mora vsebovati 

vse navedene klavzule. 
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7. člen 

ZAVAROVANE NEVARNOSTI ZA ZAVAROVANJE OPREME V ZAKUPU 

 

1.Zavarovanje krije , v obsegu, ki je določen s temi pogoji, škodo, ki nastane zaradi vsakršnega 

uničenja, poškodovanja ali izginitve zavarovane stvari, razen škod , ki so posledica: 

-pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile znane 

zavarovancu ali osebi, odgovorni za obratovanje ali mu niso mogle ostati neznane; 

-neposrednega trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih, atmosferskih, mehaničnih in drugih vplivov in 

pogojev delovanja ter namestitev ( korozija, oksidacija, sevanje, staranje, prekomerna vibracija ipd) 

-vseh vrst izrabljenosti , kot so obraba, erozija, kavitacija ipd; 

-dolgotrajnih električnih, magnetnih oziroma mehanskih preobremenitev ali prenapetosti strojev 

strojnih in električnih naprav ter instalacij nad mejo njihove predpisane zmogljivosti 

-nezadostnega investicijskega vzdrževanja ; 

-obratovanja pred končanim popravilom; 

-montaže in poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja 

-kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter pravil tehničnega izkoriščanja zavarovanih stvari in 

zaščitnih ukrepov; 

-vandalizma 

-izginitve, ki ni posledica vloma ali ropa v prostor, kjer se nahajajo zavarovane stvari 

-stavk, demonstracij in manifestacij, vstaj in notranjih nemirov razen, če je to dogovorjeno s posebno 

klavzulo in je obračunana dodatna premija 

-potresa, 

-posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru 

Škode, ki nastane v garancijskem roku in jo mora povrniti prodajalec ali  proizvajalec, če njuno 

jamstvo ni sporno 

-škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije. 

Obseg zavarovalnega kritja , ki je tukaj določen, se lahko z doplačilom ali popustom z uvedbo drugih 

klavzul tudi spremeni. 

 

KLAVZULE K ZAVAROVANJE OPREME V ZAKUPU 

 

1.Klavzula za razširitev kritja za stvari, ki se po svoji naravi prevažajo, ali prenašajo 

S to klavzulo krije zavarovanje v smislu pogojev  razširja tudi na fizično škodo na zavarovanih stvareh 

medte, ko se prevažajo in prenašajo. 
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8. člen 

 

ZAVAROVANE NEVARNOSTI ZA ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI IN 

AVTOMOBILSKEGA KASKA  

 

1. Avtomobilska odgovornost - zavarovalnica povrne škodo, ki je posledica uveljavljanja 

odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi in posesti v polici navedenega 

vozila prišlo do smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja neke osebe in uničenja ali 

poškodovanja stvari.  

Zavarovalno kritje je podano izključno v obsegu in skladno z zahtevami veljavnega zakona, ki ureja 

obvezna zavarovanja v prometu. Poleg lastnika vozila so zavarovane vse osebe, ki imajo po volji 

lastnika opravek z vozilom. 

Dogovorjeni zavarovalni vsoti za škodo zaradi smrti, telesnih poškodb in prizadetega zdravja neke 

osebe (10.000.000 EUR) in za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (2.000.000 EUR), 

predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice za vsak posamezni zavarovalni primer, ne glede 

na število oškodovancev. 

Več časovno povezanih škod predstavlja en zavarovalni primer, če škode nastanejo zaradi istega 

vzroka. 

2. Avtomobilski kasko - predmet zavarovanja so vsa motorna vozila in njihovi sestavni deli. Če je 

posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija, je lahko predmet zavarovanja tudi dodatna 

oprema vozila. 

Zavarovanje na celotno vrednost je zavarovanje, pri katerem je pri nastanku zavarovalnega primera 

zavarovalnina enaka priznani škodi po zavarovalnih pogojih, ki pa ne more biti večja od dejanske 

vrednosti zavarovanega vozila ali stvari ob njenem nastanku. 

Zavarovalnica krije neposredno škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki je 

posledica nepričakovanih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov. 

 

KLAVZULE ZA ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI IN AVTOMOBILSKEGA KASKA  

 

1. Zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v 

primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v 

primeru sprememb v sistemu ocenjevanja, ustrezno spremeni predmet zavarovanja, zavarovane 

nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto. 

2. V kolikor se določila navedenih pogojev zavarovalnice razlikujejo od pogojev razpisne 

dokumentacije veljajo določila iz razpisne dokumentacije. 

3. Zavarovanje je sklenjeno brez odbitnih franšiz, razen za osnovni kasko, kjer je iz zavarovalno 

tehnične dokumentacije razvidna zahteva za upoštevanje le-te (1 % pri dogodku iz prometa). 
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4. Priloženi vzorec police se ne sme razlikovati od določil razpisne dokumentacije in mora vsebovati 

vse navedene klavzule. 

 

KAZALO PONUDBE 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZEC št. 1 – Ponudbeni predračun, inicialna ponudba 

OBRAZEC št. 2 – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe                                       

OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe 

OBRAZEC št. 4 – Seznam kadrov 

OBRAZEC št. 5 – Reference 

OBRAZEC št. 6 – Potrdilo o referenčnem poslu 

OBRAZEC št. 7 – Izjava o ureditvi pozavarovanja 

OBRAZEC št. 8 – Menična izjava za resnosti ponudbe 

OBRAZEC št. 9 –Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

OBRAZEC št. 10 – Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

OBRAZEC št. 11 – Pogodba 

OBRAZEC št. 12-   Ponudbeni preračun- končna ponudba 

OBRAZEC št. 13 – Zavarovalno tehnična dokumentacija 

OBRAZEC št. 14 – Obrazci za prijavo škod 
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PONUDBENI PREDRAČUN, inicialna ponudba 

 

 

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na seznam subjektov iz zavarovalno 

tehnične specifikacije in opisa predmeta javnega naročila znaša, za izvedbo javnega naročila 

»ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD LETA 2018 do 2021« naša 

premija: 

 

 

 

Ponudbena cena-štiriletna premija Vrednost v evrih  

Skupna končna vrednost brez DPZP  

Vrednost DPZP  

Skupaj z DPZP  

 

 

z besedo: _________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 

 

 

Kraj in datum: 
Ime in priimek: _____________________(podpis) 

(žig in podpis) 

 

 

 

Obvezna priloga: 

Izpolnjen ponudbeni predračun (EXCELL tabela) 
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Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe1 

Pooblastitelj(ica) 

____________________________________________________________________ 

daje soglasje naročniku, KŠTM Sevnica,Glavni trg 19, 8290 Sevnica da skladno 75. členom ZJN-3 za 

potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  Zavarovanje 

premoženja, vozil in odgovornosti v obdobju od leta 2018 do 2021 od Ministrstva za pravosodje, 

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da 

oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo 

zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, 

ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

IME IN PRIIMEK  

(prejšnji priimek)  

EMŠO  

DATUM ROJSTVA  

KRAJ ROJSTVA  

OBČINA ROJSTVA  

DRŽAVA ROJSTVA  

STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE  

DRŽAVLJANSTVO  

 

Kraj:  Podpis: 

Datum:   

 

                                                 
1
Pooblastilo morajo predložiti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 
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Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe 

 

Pooblastitelj 

____________________________________________________________________ 

daje soglasje naročniku KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, da skladno 75. členom ZJN-3 za 

potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Zavarovanje 

premoženja, vozil in odgovornosti v obdobju od leta 2018 do 2021 od Ministrstva za pravosodje, 

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da  

gospodarski subjekt ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE  

SEDEŽ PRAVNE OSEBE  

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE  

MATIČNA ŠTEVILKA  

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER  

 

 

 

 

 

Kraj: Žig: Podpis: 

Datum:   
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Seznam kadrov 

 

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN 

ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD LETA 2018 do 2021«,« ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, 

dne ___________, št. objave________/2017 izjavljamo, da razpolagamo z ustrezno usposobljenimi 

strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo 

vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo 

izvajanje zavarovalni storitev in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 

 

Glede na storitve, ki so predmet javnega naročila, izjavljamo, da razpolagamo z najmanj 3 (tremi) 

osebami z univerzitetno izobrazbo, ki imajo vsaj 4 (štiri) leta delovnih izkušenj v zavarovalništvu, in 

sicer: 

Št. Ime in priimek Izobrazba Delovno mesto 

1.  

 

  

2. 

 

   

3. 

 

   

 

Glede na storitve, ki so predmet javnega naročila, izjavljamo, da razpolagamo z najmanj 3 (tremi) 

osebami, ki imajo vsaj 4 (štiri) let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja škod, in sicer: 

Št. Ime in priimek Izobrazba Delovno mesto 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

 

 

Kraj in datum: 
Ime in priimek: _____________________(podpis) 

(žig in podpis) 
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Reference 

 

 

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN 

ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD LETA 2018 do 2021«,« ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, 

dne ___________, št. objave________/2017, izjavljamo, da smo v zadnjih štirih  letih, šteto od roka 

za oddajo ponudb, kot izvajalec pri 3 (treh) zavarovancih izvedli tri istovrstne storitve zavarovanja 

nepremičnega premoženja, avtomobilov in odgovornosti, kjer je vrednost letne premija znašala 

40.000 EUR brez DPZP (pri čemer avtomobilsko zavarovanje ne sme presegati več kot 40% celotnega 

zavarovanja in je bila za vsako od referenčnih del sklenjena pogodba z naročnikom referenčnega dela 

- zavarovalcem. 

 

Na podlagi sklenjenih pogodb smo opravili naslednja referenčna dela za naslednje naročnike: 

Št. 

 

Naročnik 

(naziv in naslov)  

Predmet 

zavarovanja 

Trajanje 

zavarovanja 

Vrednost letne 

premije 

1. 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

 

   

4. 

 

 

    

 

 

Kraj in datum: 
Ime in priimek: _____________________(podpis) 

(žig in podpis) 
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Potrdilo o referenčnem poslu 

 

Naziv naročnika referenčnega dela: 

 

______________________________________________ 

Naslov: 

 

______________________________________________ 

 

 

Potrjujemo, da je ponudnik ____________________________________________________ 

                                      (naziv in naslov ponudnika) 

 

v letu/ih_______, in sicer za obdobje od ______________ do _____________ (navesti datume) 

izvedel naslednje zavarovanje, ki se nanaša na zavarovanje nepremičnega premoženja, avtomobilov 

in odgovornosti. 

 

Naziv referenčnega dela: 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Lokacija: 

__________________________________________________________________________ 

Sklenjena pogodba o izvajanju zavarovalnih storitev:  

(Opomba: navesti naslov, številko in datum pogodbe o izvajanju zavarovalnih storitev) 

 

Naslov : 

_______________________________________________________________________ 

Številka: _______________________________________________________________________ 

Datum: 

_______________________________________________________________________ 

 

višina letne premije: ____________________________________ EUR brez DPZP 

 

KRATEK OPIS REFERENČNEGA DELA (navesti najmanj vrsto in obseg zavarovalnih storitev):  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba: 

 

ime in priimek: ____________________________________________________ 

 

telefon:  ____________________________________________________ 

 

telefaks:            ____________________________________________________ 

 

elektronska pošta: ____________________________________________________ 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________               žig          podpis pooblaščene osebe 

                 naročnika referenčnega dela 

                 (zavarovalca) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrazec se fotokopira glede na zahtevano število referenc.  
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IZJAVA O UREDITVI POZAVAROVANJA 

 

 

 

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila  »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN 

ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD LETA 2018 do 2021«,« ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, 

dne ___________, št. objave________/2017, izjavljamo, da imamo urejeno pozavarovanje tistega 

dela zavarovanja prevzetih nevarnosti, ki presegajo lastne deleže v izravnavanju nevarnosti.  

 

 

 

 

 

Kraj in datum: 
Ime in priimek: _____________________(podpis) 

(žig in podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvezna priloga: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec o ureditvi pozavarovanja, v originalu ali 

kopiji.   
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Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe 

 

 

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo izročamo naročniku, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 

8290 Sevnica eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje: 

 

______________________                                                ____________________ 

      (podpis pooblaščene osebe) 

 

 

S to izjavo pooblaščamo KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, da izpolni to bianco menico v 

višini 2.000,00 EUR. Obenem pooblaščamo KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, da izpolni vse 

druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi 

katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez 

protesta, na pravi poziv in brezpogojno, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica menice ne sme 

trasirati. 

 

KŠTM Sevnica., Glavni trg 19, 8290 Sevnica pooblaščamo, da menico domicilira pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _. 

KŠTM Sevnica., Glavni trg 19, 8290 Sevnica Lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne 

31.12.2017, z možnostjo podaljšanja. 

 

Kraj in datum:          Izdajatelj menice: 

 

 

 

 

Obvezna priloga: 1 x bianco menica 
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Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

V zvezi z javnim naročilom » Zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti v obdobju od  2018 do 

2021« objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________ 

 

___________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika) 

 

izjavljam, da bomo v roku 8 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili 

bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne 

dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti . 

 

 

                                                                                Žig in podpis ponudnika 
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Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

  

Datum: ……(vpiše se datum izdaje) 

 

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije) 

 

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi) 

 

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije) 

 

UPRAVIČENEC: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica 

 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med 

naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel 

storitev Zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti v letih 2018 do 2021, (nadaljevanju: osnovna 

obveznost) v skupni pogodbeni vrednosti …………… EUR Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je 

naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan 

predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti  10% (deset odstotkov) od 

skupne pogodbene vrednosti z DPZP za celoto razpisanih ponudbene vrednosti,  kar znaša ………….. 

EUR. 

 ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila) 

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 

SPODNJEM BESEDILU: nobena/navede se listina 

 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte  

 

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih 

listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal 

garancijo.) 

 

DATUM VELJAVNOSTI:  30 dni po preteku pogodbenega roka 
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Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek 

do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni 

obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, 

če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo 

besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se 

nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne 

obveznosti iz osnovnega posla. 

 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred 

njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 

 

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 

pod št. 758. 

 

                                                                

                                                                 Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta 
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KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,  

ki jo zastopa:  direktorica Mojca Pernovšek 

matična številka:  , 2171724 

ID za DDV:   , SI59571098 

transakcijski račun:  SI56  01310-6000000209 pri Banki Slovenija 

(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: ______________________ 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

sklepata naslednjo 

 

P O G O D B O 

O IZVAJANJU ZAVAROVALNIH STORITEV  

 

 

UVODNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za 

predmet javnega naročila » ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD 

LETA 2018 do 2021«, objavljen na portalu javnih naročil, št. JN______/2017 z dne ___________,  

- da je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje prvega odstavka tega člena  in 

prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ........... z dne ............. v zvezi z javnim 

naročilom(___)izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila.  
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PREDMET POGODBE 

2. člen 

 

(1)  S to pogodbo naročnik naroča, ponudnik pa prevzame izvajanje zavarovanja premoženja, 

vozil in odgovornosti za celoto razpisanih del za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2021.  

 

Predmet zavarovanja je premično in nepremično premoženje ter odgovornost naročnika, in sicer:  

 

PREMOŽENJE : KŠTM Sevnica 

 

ZAVAROVALNE VRSTE  

- požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,  

-             zavarovanje potresa, 

- zavarovanje računalnikov,  

- strojelomno zavarovanje, 

-            zavarovanje vlomske tatvine in ropa, 

-            zavarovanje opreme v zakupu, 

-            zavarovanje odgovornosti, 

-            avtomobilsko zavarovanje. 

 

Predmet te pogodbe je izvajanje zavarovalnih storitev v skladu s prejšnjim odstavkom za celoto 

razpisanih del. 

 

(2)  Vsebina del je določena v specifikaciji naročila in predračunu izvajalca št. ___________ z dne 

__________, ki je sestavni del te pogodbe.   

 

(3)  Sestavni del te pogodbe sta razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca št. .... z dne ............ 

, z vsemi pripadajočimi dokumenti in prilogami ter zavarovalnimi policami (v nadaljevanju: 

dokumentacija). Izvajalec s to pogodbo potrjuje, da v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sprejema 

vsebino in pogoje razpisne dokumentacije, saj je z njimi v celoti seznanjen. 

 

(4)  Za pogodbena razmerja, ki so urejena s to pogodbo, veljajo: 

- Zavarovalno-tehnični pogoji naročnika, določenimi z razpisno dokumentacijo javnega 

naročila,  

- Splošna navodila za zavarovanje premoženja KŠTM Sevnica  

-  splošni ter posebni pogoji in klavzule zavarovalnice za posamezno vrsto pogodbenega 

zavarovanja, če niso v nasprotju s Splošnimi navodili za zavarovanje premoženja KŠTM 

Sevnica ,  

- obrazci za prijavo škod,  

- zakon o obligacijskih razmerjih. 
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CENA (PREMIJA) 

 

3. člen 

 

(1) Letna premija za zavarovalne storitve za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2021 znaša: 

 

 Skupna končna vrednost naše ponudbe (štiriletna premija): 

 

 

skupna končna vrednost brez DPZP: _____________________    EUR 

 

 

DPZP: _________%:  _____________________    EUR 

 

skupna končna vrednost (popust in DPZP): _____________________ EUR 

 

z besedo: __________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 

 Skupna končna vrednost zavarovanje UPRAVA, 1 letna premija: 

 

 

skupna končna vrednost brez DPZP: _____________________    EUR 

 

 

DPZP: _________%:  _____________________    EUR 

 

skupna končna vrednost (popust in DPZP): _____________________ EUR 

 

z besedo: __________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 

 

 

 

 Skupna končna vrednost zavarovanje GRADU, 1 letna premija: 

 

 

skupna končna vrednost brez DPZP: _____________________    EUR 
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DPZP: _________%:  _____________________    EUR 

 

skupna končna vrednost (popust in DPZP): _____________________ EUR 

 

z besedo: __________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 Skupna končna vrednost zavarovanje AJDOVSKI GRADEC, 1 letna premija: 

 

 

skupna končna vrednost brez DPZP: _____________________    EUR 

 

 

DPZP: _________%:  _____________________    EUR 

 

skupna končna vrednost (popust in DPZP): _____________________ EUR 

 

z besedo: __________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 Skupna končna vrednost zavarovanja KULTURNA DVORANA, 1 letna premija : 

 

skupna končna vrednost brez DPZP: _____________________    EUR 

 

 

DPZP: _________%:  _____________________    EUR 

 

skupna končna vrednost (popust in DPZP): _____________________ EUR 

 

z besedo: __________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 

 

 

 

 Skupna končna vrednost zavarovanja TIPS in MC, 1-letna premija: 

 

 

skupna končna vrednost brez DPZP: _____________________    EUR 
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DPZP: _________%:  _____________________    EUR 

 

skupna končna vrednost (popust in DPZP): _____________________ EUR 

 

z besedo: __________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 Skupna končna vrednost zavarovanja BAZEN SEVNICA, 1-letna premija: 

 

 

skupna končna vrednost brez DPZP: _____________________    EUR 

 

 

DPZP: _________%:  _____________________    EUR 

 

skupna končna vrednost (popust in DPZP): _____________________ EUR 

 

z besedo: __________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 

 Skupna končna vrednost zavarovanja ŠPORTNA DVORANA, 1-letna premija: 

 

 

skupna končna vrednost brez DPZP: _____________________    EUR 

 

 

DPZP: _________%:  _____________________    EUR 

 

skupna končna vrednost (popust in DPZP): _____________________ EUR 

 

z besedo: __________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 

 

 Skupna končna vrednost zavarovanja ŠPORTNI DOM, 1-letna premija: 

 

 

skupna končna vrednost brez DPZP: _____________________    EUR 
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DPZP: _________%:  _____________________    EUR 

 

skupna končna vrednost (popust in DPZP): _____________________ EUR 

 

z besedo: __________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 

(2) Naročnik bo izvajalcu v vsakem letu trajanja te pogodbe plačevali premijo v 12 (dvanajstih) 

enakih brezobrestnih obrokih. Vsak obrok predstavlja 1/12 (dvanajstino) letne premije, ki je določena 

za posamezni pravni subjekt. Naročnik ima pravico kompenzirati obveznosti iz naslova plačila premije 

s formalno pravilno prijavljenimi škodami, ki jih zavarovalnica ne likvidira v roku, določenim z 

razpisnimi pogoji. Zavarovalnica ima pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, v kolikor plačilo 

obroka ni izvedeno v pogodbeno dogovorjenem roku. 

 

(3)  Izvajalec bo izstavil račun za plačilo posameznega obroka premije prvi delovni dan v mesecu 

za tekoči mesec.  

 

Premijske stopnje, določene v prvem odstavku tega člena te pogodbe, so fiksne prvo leto trajanja 

pogodbe, nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki 

jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/04). V primeru, da 

indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 % (štiri odstotke) vrednosti, šteto od 

preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, se cene iz ponudbenega predračuna 

lahko uskladijo za največ 80 % (osemdeset odstotkov) povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin. 

 

Naročnik ali izvajalec lahko podata predlog za valorizacijo letne premije. Valorizacija je mogoče samo, 

kadar naročnik poda pisno soglasje k predlogu s strani izvajalca. V primeru, da naročnik poda predlog 

za valorizacijo denarnih obveznosti jo je izvajalec dolžan sprejeti. 

 

Nespremenljivi so vsi zavarovalni pogoji (zavarovalno-tehnični pogoji, kot na primer  premijske 

stopnje, idr.) določeni z razpisno dokumentacijo.  

(6) Ob morebitnem povečanju ali zmanjšanju obsega zavarovanja ostanejo zavarovalni pogoji ter 

premijske stopnje enake, kot v dani ponudbi ponudnika, št. _________ z dne ___________. 

 

(7)  Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z 

izvedbo del, zahteve razpisne dokumentacije ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za 

pravilno izvedbo del. Izvajalec se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih 

pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne 

pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z 
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naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok storitev ali kvaliteta izvedenih storitev. Izvajalec ni 

upravičen do nobenega povišanja cene zaradi navedenih okoliščin. 

 

POGODBENI ROKI 

 

4. člen 

 

(1)   Zavarovanje po tej pogodbi traja 4 (štiri) leta. Zavarovanje se začne 1.1.2018 ob 0.00 uri in 

zaključi ob 24.00 uri dne 31.12.2021.  

 

(2)   Roki so bistvena sestavina te pogodbe. 

(3)        V kolikor bi izvajalec kršil zaveze glede pogodbenega roka se lahko pogodba razveže po 

zakonu oziroma ima naročnik pravico obdržati pogodbo v veljavi in zahtevati plačilo pogodbene 

kazni, unovčitev finančnega zavarovanja ali odškodnino. Navedene sankcije se medsebojno ne 

izključujejo. 

 

SPREMEMBE MED ZAVAROVALNIM LETOM 

 

5. člen 

 

(1)  Izvajalec se zavezuje vključiti/izključiti v/iz zavarovanje/a med letom pridobljeno ali 

ugotovljeno premoženje naročnika pod istimi zavarovalno-tehničnimi pogoji, določenimi v 2. členu te 

pogodbe. 

 

(2)  Izvajalec sprejema v zavarovanje vse objekte, opremo in zaloge naročnika za vse razpisane 

naročnikove zavarovalne vrste tudi v primeru, če bi izpadle iz evidenc navedenih v razpisni 

dokumentaciji, za kar pa je upravičen do pripadajoče premije. Premijo se določi v skladu z 

zavarovalno-tehničnimi pogoji, določenimi v 2. členu te pogodbe. 

 

Izvajalec sprejema v zavarovanje tudi vse nove investicije zavarovanih stvari na isti lokaciji in na novih 

lokacijah, katerih skupna vrednost ne presega 30% vrednosti zavarovanih stvari tudi, če naročnik tega 

ne sporoči izvajalcu.  

 

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

6. člen 

 

(1)  Naročnik bo prijavo škode opravil v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 3 

(treh) delavnih dneh od dneva, ko zve za zavarovalni primer, razen če je narava škode takšna, da se 
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mora ogled škode opraviti nemudoma. O nastali škodi se pisno (lahko tudi po elektronski pošti) 

obvesti tudi posrednika.  

 

(2) Prijave škod je potrebno izvajati na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za ažuren 

obračun in plačilo škode. Prav tako je potrebno omogočiti cenilcu izvajalca ogled poškodovanega 

objekta ali naprave.  

  

(3)  Naročnik je dolžan pravočasno poravnavati vse svoje obveznosti, določene v 4. členu te 

pogodbe, na račun izvajalca.  

 

(4)  Način prijave škod in način plačila bo natančneje urejen v zavarovalnih pogojih, ki jih bodo v 

skladu z določili te pogodbe in razpisne dokumentacije sklenili zavarovanci.  

 

(5)  Izvajalec mora obračunati in izplačati škodo najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dneva 

prejema popolne dokumentacije (prijava, računi, predračuni, zaključni sporazum ali poravnalni 

predlog ipd.). Če pa je za ugotovitev obstoja obveznosti izvajalca ali njenega zneska potreben določen 

čas, začne teči ta rok od dneva, ko sta bila ugotovljena obstoj in znesek obveznosti izvajalca.  

 

(6)  Po poteku roka, določenega v prejšnjem odstavku te pogodbe, je izvajalec dolžan naročniku 

plačati zakonske zamudne obresti. 

 

(7)Izvajalec pooblašča naročnika, da v primeru neposrednih plačil podizvajalcem poravna 

podizvajalčevo obveznost neposredno podizvajalcu. 

 

(8)       Izvajalec se obvezuje: 

- sprejeti v zavarovalno kritje vse vrste zavarovanj, ki jih naročnik želi zavarovati, 

- prevzete zavarovalne storitve izvrševati strokovno, vestno in kakovostno v skladu z veljavnimi 

tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo, 

- sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvršiti 

pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika, 

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

izvršitev pogodbenih obveznosti, 

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

naslova zavarovanj naročnika. 

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki 

izpolnjeni, 

- predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene 

vrednosti celote razpisanih del z DPZP v roku 8 dni po vročitvi pogodbe v podpis, 

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe predložiti ustrezno potrdilo o pozavarovanju predmetne 

ponudbe v skladu z internim pravilnikom o pozavarovanju ponudnika. 
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(9)  Izvajalec jamči za pravne in stvarne napake skladno z določili veljavnega Obligacijskega 

zakonika, v kolikor ni s to pogodbo drugače določeno.  

 

Zavarovalni pogoji (splošni in posebni) za vse vrste zavarovanj, ki bodo dogovorjeni v času sklenitve 

okvirnega sporazuma, morajo veljati ves čas trajanja oz. veljavnosti sporazuma in jih zavarovatelj ne 

sme spreminjati. Če so le-ti v nasprotju z zahtevami oziroma s pogoji iz razpisne dokumentacije 

veljajo zahteve oziroma pogoji iz razpisne dokumentacije  

 

(10)  Izvajalec se zaveže izvesti tudi vse morebitne poznejše storitve, ki mu jih bo predhodno pisno 

naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se takšne storitve obračunajo po 

enotnih cenah in popustih iz ponudbenega predračuna z edino izjemo: če izvajalec storitve, ki so 

predmet te pogodbe, kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe ponuja po cenah, ki so nižje od cen, 

določenih v ponudbi ali v ceniku, je izvajalec dolžan takšne  storitve naročniku ponuditi po teh nižjih 

cenah. 

 

(11)  Za dela, določena v prejšnjem odstavku tega člena, se sklene ustrezen aneks pred izvedbo 

del, skladno z določilom 95. člena ZJN-3. 

 

(12)  Naročnik se obvezuje: 

- tekoče spremljati in nadzirati izvedbo storitve, 

-  tesno sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se storitev izvrši v dogovorjeni vsebini, pravočasno 

in kvalitetno,  

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko 

imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti,  

- tekoče spremljati in nadzirati izvedbo storitve, 

- dati na razpolago izvajalcu vse razpoložljive informacije, dokumentacijo in gradivo, ki je 

potrebno za izvedbo storitve po tej pogodbi. 

 

 

POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA 

 

7. člen 

 

(1)  V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem 

ali sporazumno podaljšanem roku, je dolžan za vsak dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen 

v višini 5 ‰  (pet promilov) od skupne pogodbene vrednosti z DPZP (štiriletna premija)  v skladu s 

predloženim predračunom, za vsak dan zamude, vendar največ do višine 15 % (petnajst odstotkov) 

od skupne pogodbene vrednosti z DPZP, ki odpade na celoto razpisanih del. Navedena pravica 

naročnika ne vpliva na njegovo zahtevo po izpolnitvi obveznosti. 
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(2)  Naročnik in izvajalec sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 

nastankom škode naročniku. Odškodnina se uveljavlja predvsem v primeru, ko izvajalec po svoji 

krivdi zamuja pri opravljanju del po tej pogodbi glede na roke ali pa se izkaže, da delo ni izvedeno po 

pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega nastala škoda naročniku, ali pa je za ta dela 

potrebno angažirati drugega izvajalca. Povračilo take škode bo naročnik uveljavljal po splošnih 

načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.  

V kolikor izvajalec ne izvaja storitev pravočasno, v zahtevani kakovosti, lahko naročnik ne glede na 

pogodbeno kazen ali druge oblike zavarovanja izvede naročilo storitve na trgu na stroške izvajalca 

(kritni kup). Izvajalec mora povrniti razlike v ceni med celotnimi stroški nastalimi z naročenimi 

storitvami in svojo ponudbeno ceno, hkrati pa ima naročnik tudi pravico do zaračunavanja 

manipulativnih stroškov v višini 5 % vrednosti naročene storitve. 

(3)  Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do 

polne višine nastalih stroškov in škode.  

 

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

8. člen 

 

(1) Izvajalec jamči, da bo storitve po tej pogodbi izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih 

ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne storitve. 

Izvajalec mora najkasneje v roku osmih dni po sklenitvi tega sporazuma, kot pogoj za veljavnost 

sporazuma naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo del kot jamstvo za kvalitetno in 

pravočasno izvršitev storitev in jo naročnik lahko unovči: 

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi, 

- v primeru nekvalitetne izvedbe storitev po pogodbi, 

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe, 

- v primeru, da se v času trajanja pogodbe izkažejo napake izvedenih storitev  

 

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s 

strani izvajalca lahko naročnik zahteva poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, 

ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti 

izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v 

eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne 

izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. 

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. 
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Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, v kolikor le ta zadošča. 

 

(2)  V primeru, da se med trajanjem pogodbe spremeni končni pogodbeni rok, mora izvajalec 

temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega 

odstavka tega člena in jo najkasneje v 10-ih dneh od sklenitve dodatka k pogodbi izročiti naročniku.  

 

(3)  Naročnik ima pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če 

ponudnik: 

(4)  V primeru delne ali celotne unovčitve bančne garancije iz tega člena je dolžan izvajalec v 10 

dneh predložiti novo bančno garancijo v višini unovčenega dela v enaki vsebini in pod enakimi pogoji, 

kot so določeni za osnovno garancijo, sicer se šteje, da je pogodba s pretekom tega roka razvezana.  

 

ODSTOP OD POGODBE 

 

9. člen 

 

(1)  V primeru, da izvajalec:  

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku; 

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, 

ki mu ga določi naročnik; 

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; 

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu 

ga določi naročnik, 

- storitve ne izvaja kot dober gospodar in v korist naročnika. 

 

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v 

višini 15% pogodbene vrednosti z DPZP in vso škodo. Unovčitev pogodbene kazni in škode ne 

izključuje unovčitev garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

(2)  Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru, če je naročnik bistveno kršil določila pogodbe, 

na kar ga je izvajalec pisno opozoril, naročnik pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te 

napake oziroma kršitve ni odpravil. 

 

(3)  V primeru odstopa od pogodbe, do katere je upravičen izvajalec, ali prekinitve na željo 

naročnika, je ta dolžan poravnati izvajalcu pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih del. 
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DODATNE STORITVE 

 

10. člen 

 

(1)  V  skladu z določili 95. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih storitev 

izvajalcu. Dodatna naročila so omejena največ za obdobje treh let od dneva sklenitve pogodbe. 

 

VAROVANJE PODATKOV 

 

12. člen 

(1) Izvajalec se zavezuje, da ne bo razkrival naročnikovih zaupnih informacij. Za zaupno 

informacijo se šteje vsaka informacija v kakršnikoli obliki (pisni, ustni ali elektronski), za 

katero izvajalec izve v odnosu z naročnikom. Takšno informacijo lahko izvajalec razkrije samo: 

- če ima za razkritje izrecno pisno dovoljenje naročnika ali 

- če tako zahteva pristojno sodišče, oblastveni ali nadzorni organ. 

Izvajalec potrjuje, da se zaveda svoje odškodninske in kazenske odgovornosti v primeru kršitve 

obveznosti varovanja zaupnih informacij. 

Obveznost varovanja zaupnih informacij velja tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe. 

Obveznost varovanja zaupnih podatkov v celoti obvezuje tudi morebitne podizvajalce in vse partnerje 

v morebitni skupni ponudbi. 

(2) Zaupne podatke iz prejšnjega člena sme izvajalec uporabiti zgolj za namen izvršitve 

obveznosti, sprejetih na podlagi te pogodbe. Stranki  sta sporazumni, da je iz namena 

uporabe izključena vključitev teh podatkov v katerikoli drug dokument, nadaljnje 

distribuiranje, shranjevanje, reproduciranje oziroma kakršnakoli drugačna oblika 

razpolaganja, ki ni nujno potrebna za izvedbo predmeta naročila. 

 

(3) Izvajalec je dolžan svoje zaposlene, ki sodelujejo pri izvrševanju obveznosti po tej pogodbi 

obvestiti, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi podatki ali zaupnimi podatki, ki so 

jih dolžni varovati po določbah veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, varstvu 

poslovnih skrivnosti in določbah te pogodbe.  

 

(4) Oseba, ki je zaposlena pri izvajalcu in opravlja delo na lokaciji naročnika, kjer obstaja 

nevarnost, da bo prišla v stik z zaupnimi podatki, mora imeti pri sebi ustrezno pooblastilo 

izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji. 

Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da izvaja ustrezne organizacijske, tehnične in logistično-

tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo zaupni podatki v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

(5) V primeru kršitve določb tega razdelka o zaupnosti podatkov se izvajalec zavezuje plačati 

naročniku ne glede na dejansko škodo, ki je nastala naročniku, pavšalno odškodnino v znesku 
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5.000, 00 EUR v 8 dneh od prejema pisnega poziva naročnika. Če bi bila dejanska škoda višja 

od pavšalne odškodnine, ima naročnik pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine. 

Če se o višini nastale škode stranki ne moreta sporazumeti, o njej odloči stvarno pristojno 

sodišče v Ljubljani. 

(6) V primeru, da splošni pogoji izvajalca vsebujejo določila, ki so v nasprotju s tem okvirnim 

sporazumom ali posamično pogodbo sklenjeno za posredovanje pri prodaji nepremičnin na 

podlagi te pogodbe, prevladajo določila oziroma po 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

11. člen 

 

Okvirni sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge stranke, 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, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku je nična. 

 

 

SOCIALNA KLAVZULA 

 

12. člen 

 

Pogodba bo prenehala veljati, če bomo seznanjeni, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 

pogodbe o izvedbi tega javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

 

SKRBNIKI POGODBE 

 

13. člen 

 

(1) Skrbnik pogodbe za naročnika je: g. Imperl Matej 

 

(2) Skrbnik pogodbe  za izvajalca zavarovanja je:  

___________________, e-pošta: ________________________. 
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(3) Posrednik zavarovalnega posla po tej pogodbi je NOVA PERSPEKTIVA d.o.o., 

Kidričeva cesta 11, 8290 SEVNICA, tel. št.: 031/626-230, fax: 07/81-41-244, e-pošta: 

nova.perspektiva@siol.net. 

 

(4)  Skrbniki te pogodbe so pooblaščeni urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te 

pogodbe. 

 

(4)  Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnika v roku treh dni 

po njegovi zamenjavi. 

 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 

 

(1)  Pogodba je sklenjena in postane veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank pod 

pogojem, da izvajalec v pogodbenem roku izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. Če izvajalec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži v roku, se 

šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Zavarovanja se začno 1. 1. 2018 ob 0.00 uri in zaključijo ob 24.00 

uri dne 31.12.2021. 

 

(2)  Za razmerja, ki s to pogodbo niso urejena (odškodninska odgovornost, pravice naročnika v 

zvezi s stvarnimi/pravnimi napakami, garancija, razveza pogodbe, razveljavitev pogodbe in drugo), se 

uporabljajo določila veljavnega Obligacijskega zakonika, v kolikor ni v tej pogodbi drugače določeno. 

 

(3)  Izvajalec bo moral v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti ustrezno potrdilo o 

pozavarovanju predmetne ponudbe, v skladu z internim pravilnikom izvajalca. 

 

15. člen 

 

(1)  Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna 

rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem. 

 

(2)  Izvajalec se zavezuje, da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika prenesel na 

tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz 

pogodbe ali na podlagi te pogodbe.  
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(3)  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. 

 

(4) Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s sklepanjem zavarovalnih polic za vse predmete 

zavarovanj, določene v 2. členu te pogodbe, najkasneje v roku 15 dni po predložitvi 

potrebnih podatkov in jih takoj izročil naročniku.  

   

(5) Ta pogodba je sklenjena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka 

prejme po 2 (dva) izvoda, 2 (izvoda) prejme zavarovalni posrednik. 

 

 

 

 

Številka:       Številka:    

Datum:                     Datum.    

  

 

izvajalec:       naročnik: 

 

__________________________________   KŠTM Sevnica    

                     Direktorica: 

                              Mojca Pernovšek 
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PONUDBENI PREDRAČUN, končna ponudba 

 

 

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na seznam subjektov iz zavarovalno 

tehnične specifikacije in opisa predmeta javnega naročila znaša, za izvedbo javnega naročila 

»ZAVAROVANJE PREMOŽENJA, VOZIL IN ODGOVORNOSTI V OBDOBJU OD LETA 2018 do 2021 po 

pogajanjih ponujamo končno ponudbeno ceno: 

 

 

 

Ponudbena cena-štiriletna premija Vrednost v evrih  

Skupna končna vrednost brez DPZP  

Vrednost DPZP  

skupaj z DPZP  

 

 

z besedo: _________________________________________________ EUROV in __/100. 

 

 

Zgoraj navedena ponudbena vrednost znaša ____ % znižanje, glede na ponudbeno ceno, dano v 
inicialni ponudbi ( _____________________________________).  
 

 

Kraj in datum: 
Ime in priimek: _____________________(podpis) 

(žig in podpis) 

 

 

 

Obvezna priloga: 

Izpolnjen ponudbeni predračun (EXCELL tabela) 
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ZAVAROVALNO TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

(ponudnik priloži ponudbi) 
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OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKOD 

(ponudnik priloži ponudbi) 

 

 

 

 

 

Opomba: Ponudnik priloži ponudbi obrazce za prijavo škod za vse vrste zavarovanj. 


