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1 Predmet in podatki o javnem naročilu
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 47.
členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to
dokumentacijo, objavljeno na spletni strani Občine Rogatec, po postopku naročila male
vrednosti za predmet javnega naročanja:
OPRAVLJANJE STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V OBČINI ROGATEC S
SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE DVEH LET (2019 IN
2020)
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe z zagotavljanjem prevoznosti cest v
zimskem obdobju v letu 2019 in 2020 in zajema pluženje in odmetavanje snega ter
posipavanje. Zimsko službo je potrebno opravljati skladno z navedbami v prilogi Seznam
relacij s prioritetami izvajanja zimske službe po posameznih sklopih, v kolikor bodo izvajalci
izvajali zimsko službo na cesti, ki ni navedena v seznamu, naročnik v tem delu njegove
storitve ne bo poravnal.
Pri izvajanju zimske službe je zelo pomemben hiter odzivni čas, v ta namen pa tudi redno
spremljanje vremenskih razmer, spremljanje stanja zapadlih padavin, ter pravočasni začetek
opravljanja del, pa tudi njihovo dokončanje (prevoznost mora biti zagotovljena vsak čas, v
kolikor pa to ni mogoče, pa do ur, v katerih se prebivalci odpravljajo v šolo ter na delo ter
iz šole/z dela).
Javno naročilo je razdeljeno na sklope, in sicer:
• Sklop 1: Rogatec, Brezovec
• Sklop 2: Donačka Gora, Tlake, Viča vas
• Sklop 3: Naselje Tlake
• Sklop 4: Sveti Jurij, Log
• Sklop 5: Žahenberc, Sp. Log
• Sklop 6: Florijanski most - Strmec
Vsak od sklopov je zaključena celota, za katero posamezen ponudnik odda svojo ponudbo,
pri čemer morajo ponudniki v izvajanje prevzeti vsa dela iz tega sklopa. Ponudniki lahko
oddajo ponudbo tudi za več sklopov.
Naročnik ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za več sklopov, opozarja, da bodo morali v
primeru, da bodo kot najugodnejši ponudnik izbrani v več sklopih, v vseh sklopih zagotavljati
kvalitetno in pravočasno izvajanje zimske službe in da dejstvo, da dela izvajajo v različnih
sklopih, ne more biti opravičljiv razlog za nekvalitetno izvajanje storitev.
Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral po posameznem sklopu, in sicer tako, da bo
skladno z merilom ocenjeval le tiste ponudbe, ki bodo prispele za posamezen sklop.
Ponudnik, ki odda ponudbo za en sklop, in ponudnik, ki odda ponudbo za več sklopov, sta
glede možnosti, da bosta v posameznem sklopu izbrana kot najugodnejši, v enakovrednem
položaju.
Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, bo naročnik z izbranimi ponudniki
sklenil okvirni sporazum za posamezne sklope. V obdobju trajanja okvirnega sporazuma
bodo izvajalci izvajali le storitve, ki jih bo naročnik dejansko potreboval in za katere bo
naročnik imel zagotovljena finančna sredstva, saj so predmet javnega naročila storitve, ki jih
naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti.
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Ponudniki morajo sami najti lokacijo za odlaganje snega ter za to pridobiti vsaj ustno soglasje
lastnikov. Za morebitne poškodbe na objektih oziroma drugo škodo, ki jo povzroči izvajalec
pri opravljanju zimske službe, odgovarja izvajalec sam.
Naročnik ponudnikom svetuje, da si pred oddajo ponudbe ogledajo teren, saj ponudniki
oddajajo ponudbo pod predpostavko, da so seznanjeni z vsemi okoliščinami, pomembni za
izvajanje predmeta javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenih storitev in ga prilagoditi
dejanskim potrebam, ki so odvisne od vremenskih razmer. Ponudniki nimajo nobenih pravic
iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenih storitev manjši od
predvidenega.
Ponudnik s predložitvijo ponudbe v predmetnem postopku javnega naročanja pristaja na
pogoj, da ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v
navedeni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega
naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik, kot skrben strokovnjak moral oziroma lahko
predvidel.
Variantne ponudbe niso dovoljene.
Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in zahtevami glede predmeta javnega
naročila, kot so razvidne iz razpisne dokumentacije in prilog.
Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te
razpisne dokumentacije!
V tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je v nadaljnjem besedilu za okvirni
sporazum uporabljena beseda pogodba.
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2 Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb, odpiranje ponudb, ESPD
Ponudbe morajo biti do roka za predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Rok za oddajo ponudb je 26. 11. 2018 do 10.00 ure.
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s
statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni
bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v
informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana
ponudba.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran
v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je
zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA
(www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC
NLB (www.nlb.si).
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?za
devaId=5162
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 26. 11. 2018 ob 10:01 uri v informacijskem sistemu eJN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek «Predračun« naloži izpolnjen obrazec
Ponudbeni predračun – povzetek v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju
ponudb, obrazec Predračun-popis del pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru
razhajanj med podatki v Ponudbeni predračun - naloženim v razdelek »Predračun«, in
celotnim Predračunom-popis del - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni
štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob zgoraj navedenem času
prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter
omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek
»Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so
oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
»Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo
razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne
informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da
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bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki
dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani
Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno
vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD –
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali
pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan
ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane
ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila
Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na spletnih straneh naročnika:
https://obcina.rogatec.si/
Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih
naročil najkasneje do dne 19. 11. 2018 do 08:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril
preko Portala javnih naročil najkasneje do 20. 11. 2018 do 15:00 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.
4 Oblika, jezik in stroški ponudbe
Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno v točki 2 te razpisne dokumentacije.
Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže
izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano
pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih
dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma
ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali
pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik
svoj sedež. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika
morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega
tolmača.
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije.
Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je
izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.
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Označeni deli ponudbene dokumentacije naj bodo podpisani s strani zakonitega zastopnika
ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in
obsega. Ponudba je popolna tudi, če je podpisana elektronsko.
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 prijave izrecno strinjajo.
5 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 15. 1. 2019. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe
se ponudba izloči.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno
dodatno obdobje. ponudbe.
6 Skupna ponudba
Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in
pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati
vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.
V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu.
Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:
• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti
soglašajo,
• izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
• določbe glede načina plačila preko nosilca posla,
• navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi
partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z
naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev
in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po
odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.
7 Ponudba 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
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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
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 mogel 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.
8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov
Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso
vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so
s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot
zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli oznako »ZAUPNO« ali
»POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali
dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa
oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.
Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet
vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz
specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe)
oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali
ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost
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označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik
ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik,
ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«
umakne sam.
Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za
zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.
9 Posredovanje podatkov naročniku
Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju
javnega naročila v 8 dneh od prejema poziva posredovati podatke o:
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
10 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe
V skladu z 90. 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 osmih (8) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko
naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti
podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.
11. Merilo za izbor
Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi ekonomsko
najugodnejše ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ceno podano v ponudbi
za posamezni sklop.
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere
navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati.
V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega
izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil
podizvajalcem.
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12 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje
razloge za izključitev:
12.1. Predhodna nekaznovanost
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če
je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje
ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj,
ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno
besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa
s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži(jo) izpolnjena
pooblastila
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe in Pooblastilo za
pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe
12.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco
poslovnih subjektov iz ZIntPK
12.2.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski
subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa
s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
12.2.2.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).
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa
s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
12.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki
Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe
neplačane zapadle 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 dan
ali prijave, ki znašajo 50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan
oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali
prijave.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa
s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
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-

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

12.4. Izrek globe v zvezi s plačilom za delo
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če
mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe 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.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa
s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
12.5. Pretekla slaba izvedba
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnji
pogodbi o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcij , ker so se
pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa
s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
12.6. Dajanje zavajajočih razlag in nepredložitev dokazil
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je kriv dajanja resnih
zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za
izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne
more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa
s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
12.7. 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.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa
s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
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POGOJI ZA SODELOVANJE
12.8. Registracija dejavnosti
Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
12.9. Tehnična sposobnost
Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku
dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, in sicer s predložitvijo ustreznih
dogovorov ali drugih zagotovil teh subjektov, iz katerih to dejstvo nedvomno izhaja.
Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmogljivosti, zlasti mehanizacijo in opremo, za
kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo javnega naročila, skladno z zahtevami
dokumentacije za izvedbo javnega naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov
s področja predmetnega javnega naročila.
Ponudnik sposobnost za kvalitetno izvedbo izkazuje na naslednji način:
-

zagotavlja najmanj naslednje tehnične zmogljivosti: traktor (razen sklop 6),
tovornjak (sklop 6), plug za sneg ter vso ostalo potrebno opremo za izvedbo
javnega naročila.

V kolikor nastopa s podizvajalcem, lahko ta kriterij izpolnjuje ponudnik sam ali pa njegov
podizvajalec. V kolikor nastopa v skupni ponudbi, je dovolj, da pogoj izpolnjuje samo en
izmed partnerjev skupne ponudbe.
Izjava gospodarskega subjekta, da izkazuje zahtevane tehnične pogoje.
Naročnik si pridržuje pravico, da si stroje in opremo ogleda na licu mesta.
Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
12.10. Zavarovanje odgovornosti
Izvajalec mora imeti ves čas trajanja del po tej pogodbi zavarovano odgovornost iz naslova
opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Naročnik ima pravico kadarkoli v času
trajanja te pogodbe s strani izvajalca zahtevati predložitev kopije veljavne zavarovalne police.
V kolikor izvajalec svoje obveznosti po tej pogodbi izvaja s podizvajalci mora imeti vsebinsko
enako zavarovanje tudi vsak izmed podizvajalcev ali pa mora zavarovalna polica izvajalca
vključevati tudi odgovornost podizvajalcev. V zadnjem primeru mora biti na zavarovalni
polici določeno, da so vključeni tudi vsakokratni podizvajalci zavarovalca.
Izvajalec je v skladu z zakonom neposredno odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti povzročijo pri njem zaposleni ljudje
uporabnikom javnih cest in drugim osebam.
Dokazilo: Izbrani ponudnik bo moral predložiti fotokopijo veljavne zavarovalne police.
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12.11. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili
Ponudnik mora izvesti predmet javnega naročila v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke
in navodili strokovnega nadzora in naročnika. Ponudnik se zavezuje, da bo pri izvedbi
javnega naročila upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev ter Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD
Pogoj mora izpolniti vsak izmed partnerjev.
12.12. 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.
Pogoj mora v primeru v primeru skupne ponudbe izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi podizvajalci.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
13. Pravna podlaga
V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno
upoštevati:
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, 14/18 v nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,
60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju: ZPVPJN);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019; Uradni list
RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11)
- vsa veljavni zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
14. Pouk o pravnem sredstvu
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali
prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi,
povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se
nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne
dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji
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ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila
o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15.
člen ZPVPJN. 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.
15. Vsebina ponudbene dokumentacije
Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale dokumente
zahtevane v Navodilih ponudnikom, vse priloge, izpolnjen predračun v prilogi »Predračunpopis del« ter izpolnjen vzorec pogodbe.
Martin MIKOLIČ, l.r.
župan
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PRILOGE
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PONUDBENI PREDRAČUN - povzetek
Ponudnik:_____________________________________________________________
V postopku oddaje javnega naročila »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s
sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2019 in 2020)«, objavljen na Portalu
javnih naročil pod št. objave JN007647/2018-W01, z dne 5.11.2018 podajamo ponudbeno
ceno za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega ponudbenega predračuna.
Ponudnik izpolni tabelo za tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo.
SKLOP 1: ROGATEC-BREZOVEC
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: __________________ EUR
SKUPAJ: ____________________EUR
+9,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: ________________EUR

SKLOP 2: DONAČKA GORA –TLAKE, VIČA VAS
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: __________________EUR
SKUPAJ: ____________________EUR
+9,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: ________________EUR
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SKLOP 3: NASELJE TLAKE
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: __________________EUR
SKUPAJ: ____________________EUR
+9 ,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: ________________EUR

SKLOP 4: SV. JURIJ IN LOG
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: __________________EUR
SKUPAJ: ___________________ EUR
+9,5% DDV: __________________EUR
VSE SKUPAJ: ________________EUR

SKLOP 5: ŽAHENBERC-SPODNJI LOG
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: __________________EUR
SKUPAJ: ___________________EUR
+9,5% DDV: __________________EUR
VSE SKUPAJ: _______________EUR
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SKLOP 6: FLORIJANSKI MOST-STRMEC
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: __________________EUR
SKUPAJ: ____________________ EUR
+9,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: _________________EUR

PONUDBENI POGOJI:
1. Veljavnost ponudbe je najmanj do 15. 1. 2019.
2. V ponudbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno.
3. Cena je fiksna in nespremenljiva do končanja vseh pogodbenih obveznosti.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v
primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni
stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek Predračun oddajo le
ta obrazec, priloga: predračun - popis del se odda v razdelek Druge priloge

Kraj in datum:

Podpis in žig ponudnika:

Obvezna priloga: Izpolnjen predračun-popis del
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P O N U D B A, št. _____________
Ponudnik:
______________________________________________________________________
Naročnik: OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Predmet naročila: »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo
okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2019 in 2020)«
Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil,
JN007647/2018-W01, z dne 5.11.2018, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo
ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
o Samostojno
o Skupno ponudbo
(Ustrezno obkrožite)
V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.
2. Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik
Davčna številka in pristojna finančna uprava

Številka transakcijskega računa
Matična številka
Naslov
Številka telefona
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
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3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo)
Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:
Št. Firma partnerja v skupni ponudbi
1
2
3
Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu
pod točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).
4. Nastopanje s podizvajalci
Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite)
DA
NE

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti izpolnjen:
- obrazec Podizvajalci v ponudbi - podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila
(če podizvajalec zahteva neposredno plačilo)
- izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca
Ponudnik, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži obrazca.

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika
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Ponudnik:
_______________________________
PODIZVAJALCI V PONUDBI
Naziv podizvajalca
Naslov
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Vrsta del, ki jih bo izvedel
podizvajalec
Količina del
Vrednost del brez DDV
Okvirni roki in kraj
izvedbe del
Ocenjen delež
podizvajalca pri celotni
izvedbi naročila
Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani
naročnika:
DA

NE ( ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s
podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve
terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Datum: ____________________

Žig in
podpis podizvajalca:
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA
FIZIČNE OSEBE1
Pooblastitelj(ica)
____________________________________________________________________
daje soglasje naročniku Občini Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, da skladno 75. členom
ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila
»Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za
obdobje dveh let (2019 in 2020)« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih
sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz.
zakonita zastopnica 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:

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.
1

23

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA
PRAVNE OSEBE
Pooblastitelj
____________________________________________________________________
daje soglasje naročniku Občini Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, da skladno 75. členom
ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila
»Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za
obdobje dveh let (2019 in 2020)« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih
sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz.
zakonita zastopnica ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
FIRMA (NAZIV)
OSEBE

PRAVNE

SEDEŽ PRAVNE OSEBE
OBČINA SEDEŽA PRAVNE
OSEBE
MATIČNA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA VPISA V SODNI
REGISTER

Kraj:

Žig:

Podpis:

Datum:
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IZJAVA PO 35. ČLENU ZIntPK
V postopku za izvedbo javnega naročila »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2019 in 2020)«
ponudnik: …………………………………………………………
izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).
Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja,
ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne
sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji
opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti
zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali
organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.
V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega
naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz.
preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju oz. kapitalu.
Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:
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VZOREC POGODBE
OBČINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4, 3252 ROGATEC,
ki jo zastopa župan Martin MIKOLIČ,univ.dipl.inž.
(v nadaljevanju naročnik)
ID št. za DDV: SI 47348429
matična številka: 5883938
in
______________________________________,
ki jo zastopa ____________________________
(v nadaljevanju izvajalec)
ID št. za DDV: _______________
matična številka:_____________
skleneta naslednjo
OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 430-0009/2018
za opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma
za obdobje dveh let (2019 in 2020), za sklop __________________
Uvodne ugotovitve
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da sklepata pogodbo po javnem naročilu za izbiro izvajalca po postopku naročila male
vrednosti na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18:
ZJN-3) z namenom sklenitve pogodbe za opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec
za obdobje dveh let (2019 in 2020), za SKLOP ___________________________________,
objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN007647/2018-W01, z dne 5.11.2018, ter na podlagi
odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________;
- da izvajalec naročniku zagotavlja izvedbo vseh dejavnosti potrebnih za izpolnjevanje prevzetih
obveznosti po tej pogodbi in jamči, da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za
izvajanje svojih dejavnosti ter za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi;
- da je izvajalec seznanjen s pogoji za uspešno, pravilno in pravočasno izvedbo predmeta javnega
naročanja, in nanje nima nobenih pripomb;
Predmet pogodbe
2. člen
Okvirni sporazum, v nadaljevanju pogodba, se sklene za obdobje od 1.1.2019 do 15.3.2019, od
15.11.2019 do 15.3.2020 ter od 15.11.2020 do 31.12.2020, vendar lahko naročnik v primeru zimskih
vremenskih razmer od izvajalca zahteva opravljanje storitev zimske službe tudi izven obdobja redne
zimske sezone, torej s pričetkom izvajanja storitev zimske službe že pred 15. novembrom oziroma
tudi po 15. marcu.
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti.
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Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma
izvajal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna
sredstva.
Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno, kvalitetno ter pravočasno z
upoštevanjem zakonov in predpisov za varno delo.
Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki
jo bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi
nestrokovno in nepravilno opravljene storitve.
Izvajalec se tudi obvezuje:
− prevzeta dela rednega zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest opravljati po programu,
sestavljenem na podlagi normativov in standardov za redno zimsko vzdrževanje cest,
strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v
skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju
z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,
− da omogoča strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela,
− da izvaja dodatna opravila izven tega sporazuma, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje
javna korist,
− da pred pričetkom posameznih opravil obvesti nadzornika o pričetku in lokaciji del,
− da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te pogodbe,
− da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali
poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,
− da je zavarovan za odgovornosti za škodo iz dejavnosti zimskega vzdrževanja cest, poti in
javnih površin, kar pomeni, da bo imel sklenjene zavarovalne police za obdobje trajanja zimske
službe, od 1.1.2019-15.3.2019, ter od 15.11.2019-15.3.2020 in od 15.11.2020-31.12.2020
− za stanje prevoznosti cestne mreže in objektov na cestah je izvajalec odgovoren samo za obseg
del iz dogovorjenega programa, ki ga je naročnik potrdil in zagotovil za ta dela tudi finančna
sredstva,
− dajati tolmačenje o izvršenih pogodbenih delih ter podati kratko poročilo o opravljenih delih,
− izvajalec bo predstavniku naročnika omogočal vpogled v izvajanje pogodbenih storitev in
upošteval njegova navodila.
− pisno in pravočasno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na
vsebinsko izvršitev nalog.
− izvajalec nosi odgovornost za morebitno povzročeno škodo z njegove strani in poskrbi za
postopek sanacije povzročene škode (npr. škoda na elementih ceste oz. opremi, poškodba
ograje, avtomobila na parkirišču,…)
− po koncu izvajanja zimske službe, najkasneje do 1. aprila, je potrebno odstraniti ostanek
posipnih materialov.
Pogodbena vrednost

3. člen
Cene, po predračunu številka ____________, z dne ________, brez DDV so za obdobje trajanja
okvirnega sporazuma fiksne. Davek na dodano vrednost mora biti obračunan skladno z
vsakokratnimi določili Zakona o davku na dodano vrednost.
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Skupna predračunska vrednost po predračunu iz prvega odstavka tega člena znaša
________________EUR in zajema 9,5 % davek na dodano vrednost v
višini_____________EUR.
Naročnik bo imel sredstva zagotovljena v vsakoletnem proračunu Občine Rogatec, proračunska
postavka/konto: 421331; 421332; 421333/408993, 4025030, 4089930.
Obračun del in način plačila
4. člen
Obračun del se vrši po dejansko izvršenih količinah, ki jih je izvajalec dolžan naročniku dokazati
tedensko, s predložitvijo dnevnika izvajanja zimskega vzdrževanja, podpisanega s strani g. Antona
Roškarja, ki je koordinator del in nadzornik kvalitete in količine opravljenega dela s strani
naročnika.
Izvajalec bo naročniku za opravljena dela rednega vzdrževanja izstavljal mesečne račune, do 10. v
mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu
Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta posamezni naročnik in izvajalec
dolžna medsebojno poravnati.
V primeru, da naročnik ugotovi, da storitev ni opravljena oziroma ni opravljena v dogovorjenem
obsegu in kvalitetno in tudi po pozivu naročnika izvajalec teh del ne opravi oziroma jih ne opravi
v dogovorjenem obsegu in kvaliteti, izvajalec ni upravičen do plačila za to storitev.
Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek 30. dan od dneva uradnega prejetja (preko sistema Eračuni) potrjene situacije s strani nadzornika z vsemi zahtevanimi prilogami, na transakcijski račun
izvajalca, št.: _________________________, odprt pri __________________.
V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.
5. člen
Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.
ALI
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci.
1.
[naziv in polni naslov],
2.
Zakoniti zastopnik podizvajalca
Matična številka: [številka],
Davčna številka: [številka],
TRR: [številka],
Predmet del: [opis],
Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],
Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (brez DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.
3.
[naziv in polni naslov]
Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.
Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije
svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil.
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Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo izvajalec od izvajalca zahteval, da mu
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke:
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za
izključitev ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega
odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje
v desetih dneh od prejema predloga.
Prepoved cesije

6. člen
Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o
odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.
Odgovornost za škodo
7. člen
Izvajalec jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili predpisov, ki
urejajo izvajanje zimske službe in skladno z določili Obligacijskega zakonika.
Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem pogodbenih del
povzroči naročniku ali tretjim osebam. Kot škoda je mišljena predvsem škoda, ki je nastala zaradi
nerednega ali nevestnega opravljanja zimske službe ter škoda, ki jo povzročijo pri izvajalcu
zaposlene osebe naročniku ali tretjim osebam.
O napakah in/ali pomanjkljivostih, ki jih naročnik opazi, je dolžan brez odlašanja pisno obvestiti
izvajalca. Po usklajenih ugotovitvah o posredovanih napakah in/ali pomanjkljivostih stranki
pogodbe skupaj določita primeren rok za odpravo le-teh.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki jo izvajalec pri izvajanju storitev po tej pogodbi povzroči
drugim osebam pri opravljanju dejavnosti. Zato se izvajalec zavezuje vstopiti v vse pravde in nositi
vse stroške, ki iz tega utegnejo izhajati.
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Zavarovanje

8. člen
Izvajalec mora imeti ves čas trajanja del po tej pogodbi zavarovano odgovornost iz naslova
opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Naročnik ima pravico kadarkoli v času
trajanja te pogodbe s strani izvajalca zahtevati predložitev kopije veljavne zavarovalne police.
V kolikor izvajalec svoje obveznosti po tej pogodbi izvaja s podizvajalci mora imeti vsebinsko
enako zavarovanje tudi vsak izmed podizvajalcev ali pa mora zavarovalna polica izvajalca
vključevati tudi odgovornost podizvajalcev. V zadnjem primeru mora biti na zavarovalni polici
določeno, da so vključeni tudi vsakokratni podizvajalci zavarovalca.
Izvajalec je v skladu z zakonom neposredno odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem pogodbenih obveznosti povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom javnih cest
in drugim osebam.
Prekinitev del, razdrtje pogodbe ter odstop od pogodbe
9. člen
V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem
opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.
Naročnik lahko enostransko odstopi od pogodbe, brez kakršnekoli odgovornosti za povrnitev
škode, ki je zaradi enostranskega odstopa nastala izvajalcu, v primerih če izvajalec:
- ne izpolnjuje več pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z ZJN-3,
- neupravičeno prekine, ne izvaja ali ustavi dela,
- ne rešuje reklamacij v skladu z določili te pogodbe,
- ne izstavlja računov v skladu z določili te pogodbe,
- tudi po naročnikovem opozorilu ne izpolnjuje določil te pogodbe.
V tem primeru mora izvajalec povrniti naročniku vso morebitno nastalo škodo. Za morebitno
nastalo škodo bo naročnik izstavil račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osmih dni.
O odstopu od pogodbe mora pogodbena stranka drugo stranko pogodbe obvestiti pisno z navedbo
razloga ali razlogov zaradi katerih odstopa od pogodbe. Odstop od pogodbe velja z dnem, ko druga
pogodbena stranka prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe.
Pooblaščeni predstavniki strank
10. člen
Predstavnik naročnika in skrbnik sporazuma na strani naročnika je Anton Roškar.
Predstavnik izvajalca in oseba, odgovorna za izvajanje tega sporazuma s strani izvajalca je
_______________________, tel: _________________, e-pošta: _____________________.
O morebitnih spremembah pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki predhodno pisno
obvestita.
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Protikorupcijska klavzula

11. člen
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu
predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.
Omejitve poslovanja

12. člen
Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali
njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot
5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal
svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali
vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po
prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali
preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju
oziroma kapitalu.
Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi
veljala omejitev poslovanja z naročnikom po tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična,
sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.
Socialna klavzula

13. člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
Končna določila
14. člen
V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči
o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.
15. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le
če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.
16. člen
Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.
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17. člen
Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali
sporazumno. Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni
predpisi Republike Slovenije.
Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora
pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.
18. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en, naročnik pa tri izvode.
Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s 1.1.2019.
Sestavni del pogodbe je:
- ponudba _________ z dne __________,
- razpisna dokumentacija,

Številka:
Dne:

Številka:
Dne:

NAROČNIK:

IZVAJALEC:
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Ponudnik: ……………………………………
PREDRAČUN-popis del, št. _____________
Javno naročilo je razdeljeno na več zaprtih sklopov2. Sklop je del javnega naročila, ki tvori
zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno. Ponudnik lahko poda ponudbo za en ali več
zaprtih sklopov.
Upoštevane so okvirne letne količine. Okvirni sporazum se sklene za obdobje dveh let, leto 2019
in leto 2020.
Sklop 1: Rogatec, Brezovec

Zap. št.

Opis dela

Enota

Predvidena
letna
količina

1

2

3

4

1.

pluženje ceste

ura

125

2.

posipavanje ceste

ura

40

3.

pluženje in posipavanje ceste

ura

10

4.

SKUPAJ LETNO BREZ DDV

5.

DDV 9,5%

6.

SKUPAJ LETNO Z DDV

Cena enote v
EUR brez
DDV

Cena letno v
EUR brez
DDV

5

6=5x4

Cena enote v
EUR brez
DDV

Cena letno v
EUR brez
DDV

5

6=5x4

Sklop 2: Donačka Gora, Tlake, Viča vas

2

Zap. št.

Opis dela

Enota

Predvidena
letna
količina

1

2

3

4

1.

pluženje ceste

ura

250

2.

posipavanje ceste

ura

70

3.

pluženje in posipavanje ceste

ura

20

Zaprti sklop pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse predmete naročanja v okviru posameznega sklopa, drugače je izločen

iz izbora za posamezen sklop.
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4.

SKUPAJ LETNO BREZ DDV

5.

DDV 9,5%

6.

SKUPAJ LETNO Z DDV

Sklop 3: Naselje Tlake

Zap. št.

Opis dela

Enota

Predvidena
letna
količina

1

2

3

4

1.

pluženje ceste

ura

80

2.

posipavanje ceste

ura

20

3.

pluženje in posipavanje ceste

ura

10

4.

SKUPAJ LETNO BREZ DDV

5.

DDV 9,5%

6.

SKUPAJ LETNO Z DDV

Cena enote v
EUR brez
DDV

Cena letno v
EUR brez
DDV

5

6=5x4

Sklop 4: Sveti Jurij, Log

Zap. št.

Opis dela

Enota

Predvidena
letna količina

Cena enote
v EUR brez
DDV

1

2

3

4

5

1.

pluženje ceste

ura

200

2.

posipavanje ceste

ura

70

3.

pluženje in posipavanje ceste

ura

20

4.

SKUPAJ LETNO BREZ DDV

5.

DDV 9,5%

6.

SKUPAJ LETNO Z DDV

Cena letno v
EUR brez
DDV
6=5x4
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Sklop 5: Žahenberc, Sp. Log

Zap. št.

Opis dela

Enota

Predvidena
letna količina

Cena enote
v EUR brez
DDV

1

2

3

4

5

1.

pluženje ceste

ura

80

2.

posipavanje ceste

ura

130

3.

pluženje in posipavanje ceste

ura

10

4.

SKUPAJ LETNO BREZ DDV

5.

DDV 9,5%

6.

SKUPAJ LETNO Z DDV

Cena letno v
EUR brez
DDV
6=5x4

Sklop 6: Florijanski most - Strmec

Zap. št.

Opis dela

Enota

Predvidena
letna
količina

1

2

3

4

1.

pluženje ceste

ura

5

2.

posipavanje ceste

ura

20

3.

pluženje in posipavanje ceste

ura

5

4.

posipni material - pesek

m3

40

5.

posipni material - sol

m3

20

6.

SKUPAJ LETNO BREZ DDV

7.

DDV 9,5%

8.

SKUPAJ LETNO Z DDV

KRAJ

ŽIG

Cena enote
v EUR brez
DDV

Cena letno v
EUR brez
DDV

5

6=5x4

GOSPODARSKI SUBJEKT
ime in priimek zakonitega zastopnika

DATUM

in podpis
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SEZNAM RELACIJ S PRIORITETAMI IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE PO
POSAMEZNIH SKLOPIH

1. SKLOP: ROGATEC- BREZOVEC
ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

JP 858790 PEŠPOT KAPELAŽERAK

BENCINSKI SERVIS - KURILNICA

JP 858870-KAPELA-LORGERKUČIŠ-VNUČEC

2.

LZ 858120 VRTEC –
STIPLOVŠEK (Strmolska)

OBRTNA CONA

JP 858010 PREVOLŠEK-ČOBIČ (
Celjska)

3.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA

JP 858100 - KOCENOVA
UL.GERŠAK-KUNEJ

JP 85808 POT CELJSKIH
GROFOV-OSET- SPUDIČ

4.

AVTOBUSNA POSTAJA

LC 858160 - LERCHINGERJEVA
UL.

LC 358090 –POKOPALIŠČE –
ŠTURBEJ- KRAJEK

5.

LZ 358100-AMBULANTA –
OBČINA( Steklarska)

LC 858090 - OBRTNIŠKA UL.

HEBL – VIHER - BREZJE

6.

LC 358090 - SLOMŠKOVA UL.

KRIŽANEC (REZANC)

7.

LC 358090 – KITAK BRANKO

KITAK-KITAK

8.

JP 858470 TRŠKE GORCE NOVA CESTA – R III - 689

LUŽAR – POREDSKI - ARTIČ

9.

JP 858080 – SONČNA UL.

PARKIRIŠČA STARA ŠOLA,
DVOREC STRMOL,
POKOPALIŠČE

10.

JP 858090 – ŠORLIJEVA UL.

POT K RIBNIKU – BOŽAK POLAJŽER

11.

JP 358140 - ULICA BRATOV
ŠANDA

12.

LZ 358110 – MAJSTROVA UL.

13.

JP 858140 -TEPEŠEV GRABEN

14.

JP 858130 – VINSKA POT

15.

JP 858080 – STRMA UL.

16.

JP 858040 – HOFMANOVA UL.

17.

JP 858140 – TEPEŠEV GRABEN

18.

JP 858170 – OB SOTLI

19.

KOSERNIK - ŠTURBEJ

20.

PLOČNIKI (Rogatec – Gorenje,
Rogatec – Brezovec, Trg)
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DVOREC STRMOL – OKOLICA ŠOLMAN

21.

2. SKLOP: DONAČKA GORA-TLAKE, VIČA VAS

ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

LC 358070(FL. MOST –
TLAKE) - LUPINŠEKI

LC 358040 – KITAK IZIDOR

RC II 432 - VANTUR

2.

LC 358040 (RUDIJEV DOM)GORNJA VAS

LC 358040 KRIŽIŠČE – RUDIJEV
DOM

RC II 432 –BREŽNIK

3.

LC 358040 RUDIJEV DOMKRIŽIŠČE

RC II 432 -ŠMIT

4.

RC II 432 GALUN, MIMIČ

5.

RC II 432 –PINJUŠIČ

6.

RC II 432- LONČARIČ

7.

RC II 432 - STRMEC – ŠTABUS

8.

RC II 432 - KRUŠIČ

9.

RC II 432 - PLAVČAK

10.

RC II 432 – PERKOVIČ

11.

RC II 432 – REBIČ, FRIC

12.

RC II 432 - RORŠEK

13.

LC 358070 - KRIVCI

14.

LC 358070 - FRIC

15.

LC 358070 - VREŠ

16.

LC 358070 - DROVENIK

17.

LC 358070 - FRIC-DEVCEČANČALA

18.

DEVCE - KOVAČIČ

19.

LC 358040 – SV. DONAT
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3. SKLOP: NASELJE TLAKE

ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

LC 358070 FL. MOST –
ŠOLA DONAČKA GORA

LC 358040 GAS. DOM TLAKE

LC 358070 – 358040 HRIBERŠEK

2.

ŠOLA DONAČKA GORA

RC II 689 - KORAŽIJA
(JEŽIŠJE)

LC 358040
PLAVČAKI,PELEKI,TRANSFORMATOR

3.

ŠOLA ROGATEC

RC II 689 – CIGLENCA - ŠKRBADJEK

4.

MUZEJ NA PROSTEM

5.

KONJENIŠKI KLUB IN PARKIRIŠČE

4. SKLOP : SV. JURIJ IN LOG

ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

G2 –107 - 358023 – HUSTIČ –
ZG. LOG

RC II 689 – VREŠ (ČAPOZ)

RC II 689 – ŠERCI VRABIČ DUCMANI

2.

LC 358023 - CERIJE

RC II 689 - RAPASNO

G2 –107 - BORŠIČ VILI

3.

CERIJE – BELE ZORA SEKUJATEK

RC II 689 – S. JURIJ – BUKŠEK BELE

G2 –107 - VIDINA – NOVAK MIKOLIČ

4.

CERIJE – SPLUVEK - KORES

RC II 689 – GJAČE –KRIVEC POLAJŽER

LC 358023 - VIKENDI

5.

CERIJE - VODUŠEK

RC II 689 – VALANT - LINKECI

LC 358023 - CUREKI

6.

VODUŠEK - GUNEJ

LC 358030 – BELE – MIKOLIČ

LC 358023 – PLAVČAK SL.

7.

RC II 689 – 358042
ŽAHENBERC – ZG. LOG

LC 358023 – KUBALE

LC 358042 - KALIŠJE

8.

LC 358041 – ZG.LOG – SV.
ROK

LC 358023 - PECIGOS

LC 358042 – LIPEKI

9.

LC 358041 – OSVALDIČ – SV.
ROK

LC 358023 - PAVLOVIČ

LC 358042 – FIDERŠEK (BELČKA)

10.

GASILSKI DOM – HALUŽAN –
ŠOLA

VODUŠEK – ZAVRŠKI
(REZBAR)

LC 358042 – KUBALE (DARINKA)

11.

G2 – 107 - ŽELEZNIŠKA
POSTAJA

LC 358042 – SV. ROK POKOPAKIŠČE

LC 358042 - DOKLČ
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12.

G2 – 107- 35808 DOBOVECTLIČNO LOG

G2 – 107- MEJNI PREHOD

LC 358042 – KRIŽANEC
(ŠKORJANEC)

13.

LC 358042 - PODKRIŽNIK

14.

LC 358042 – POTOČNIK

15.

LC 358042 – JOZLEKI – DOLF

16.

LC 358042 - PILDEKI

17.

LC 358042 – CAJZEK

18.

LC 358042 - ŠKRBINCI

19.

G2 – 107 - ARTIČ MICIKA

20.

G2 – 107 - CESAR - PEZDERŠEK

21.

G2 – 107 - POLAJŽER PLEMENITAŠ

22.

G2 – 107 - LINIKA

23.

G2 -107 - ADELA

24.

LC 35808 – ARTIČ IVO

25.

LC 35808 – ARTIČ - NOVAK

26.

LC 35808 – BLAGOVJEKPOTOČNIK

27.

LC 35808 – LIPOVEC (LD)

28.

LC 35808 – NJIVICE

5. SKLOP: ŽAHENBERC – SP. LOG

ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

LC 358010 – ŽAHENBERC DO
G2 - 107

LC 358010 – POTOČNIK IRENA

LC 35010 - PEČELEK

2.

LC 358030 – KUTERNIK –
ŽAHENBERC

LC 358030 – VIDEKI KRIŽANEC

LC 358010 - CMOKI, BELE,
KUČIŠ

3.

LC 358030 – PLAVČAK - KORES

LC 358010 – POTOČNIK
(KOLAREK)

4.

LC 358030 – PLAVČAK KIDRIČI

LC 358010 – KITAK (GRADNSKI)

5.

LC 358010 - TREBŠE

6.

LC 358 010 – ŠMIT
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7.

LC 358 010 – GAJŠEK – BUKŠEK
GUST

JP – javna pot
LC – lokalna cesta
LZ – lokalna zbirna cesta
RCIII 689 – regionalna cesta (Kuzminci – Žetale –Rogatec)
RCII 438 – regionalna cesta (Rogatec – Majšperk)
G2 107 glavna cesta (Šentjur - Dobovec)

6. SKLOP: FLORJANSKI MOST – STRMEC

Dodatne informacije glede relacij za zimsko vzdrževanje lokalnih cest: Anton Roškar,
tel: 03/812 10 00.
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