
 
           OBR-1 

Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo skladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnik ČISTA NARAVA D.O.O.za 
storitev: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV DRUŽBE 
ČISTA NARAVA D.O.O. 
 
in podaja naslednjo izjavo: 

PODATKI O PONUDNIKU 
 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko 
objave JN______________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 
dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. 
 
Podatki o gospodarskem subjektu: 
 
Podjetje oziroma ime 
 

 

Zakoniti zastopnik 
 

 

Davčna številka 
 

 

Številka transakcijskega računa 
 

 

Matična številka 
 

 

Naslov 
 

 

Pooblaščenec za vročanje po ZUP (ime, naslov), v 
primeru, da ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji) 

 

Številka telefona, faxa 
 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 
 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 
 

 

Odgovorna oseba za podpis: 
 

 

Ponudnik nastopa s podizvajalci: 
(ustrezno obkroži) 

 

              DA                            NE 

Ponudnik oddaja skupno ponudbo: 
 (ustrezno obkroži) 

 

              DA                            NE 

 
 
Datum:    Žig:    Podpis ponudnika: 
____________       ______________________ 
 
Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba) in prijavljeni podizvajalci 
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OBR-2 
Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo izvedeno skladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnik ČISTA NARAVA 
D.O.O. za storitev: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O. 
 
 

PREDRAČUN 
 
 

 
 

Zap. št. 

 
 

Zavarovalna vrsta 

 
Letna zavarovalna 

premija v EUR (brez 
davka) 

 

 
3-letna zavarovalna 

premija v EUR 
(brez davka) 

1. Požarno zavarovanje 
 

  

2. Strojelomno zavarovanje 
 

  

3. Zavarovanje računalniške opreme 
 

  

4. Vlomsko zavarovanje 
 

  

5. Zavarovanje splošne odgovornosti 
 

  

6. Zavarovanje poklicne odgovornosti 
 

  

7. Zavarovanje vozil 
 

  

1.-7. SKUPAJ PREMIJA BREZ DAVKA 
 

  

8. 8,5% DPZP 
 

  

(1.-7.) + 8 SKUPAJ PREMIJA Z DAVKOM 
 

  

 
 
 
 
 
 
Letna premija je oblikovana na način in pod pogoji, kot izhaja iz Navodil za izpolnjevanje ponudb in iz 
ponudbenega predračuna ponudnika. Lahko se zviša ali zniža le zaradi uskladitve z vrednostjo 
obstoječega premoženja ali na novo prevzetih ali izločenih osnovnih sredstev v sorazmerju z 
zavarovalnim obdobjem kakor tudi zaradi spremembe števila zaposlenih.  
 
 

 
Datum:   Žig:     Podpis ponudnika: 
___________        ____________________ 
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           OBR-3 
Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo izvedeno skladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnik ČISTA NARAVA 
D.O.O. za storitev: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O. 
 
in podaja naslednjo izjavo: 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 

1. S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:  

 sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je 
izvedba zavarovalnih storitev;  

 so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo 
izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno 
odgovornost;  

 nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-
1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z 
goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna 
goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in 
uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen 
KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin 
(235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba 
informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga 
finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen 
KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev 
(244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-
1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in 
odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. 
člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje 
podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril 
za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države 
naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi 
s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 

 da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bomo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77. a člena ZJN-3 oziroma 81.a člena ZJNVETPS;  

 nismo kršili veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava; 

 nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim 
ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-3, v tem ali 
predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij 
nismo zagotovil. 
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 da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali za začetek 
postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in 
da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali 
smo v katerem koli podobnem položaju. 

 da nam ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004 - ZOPOKD-UPB1, 65/2008 - ZOPOKD-B);  

 da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS št. 45/2010; ZIntPK);  

 

2. Ustrezno izpolnite in obkrožite:  

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, 
oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _______________ številka 
__________________.  

B.Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona 
__________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka 
_______________ izdano pri _____________________________ dne _________ in smo člani naslednje 
organizacije: _________________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora 
biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).  

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko 
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.  

3. Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

 dokazilo ali zapriseženo izjavo za poklicno sposobnost 

4. S podpisom te izjave tudi potrjujemo (in smo seznanjeni):  

- da imamo pravočasno in v celoti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in 
kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja;  

- da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nimamo evidentiranih neporavnanih obveznosti;  

- da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nimamo blokiranega transakcijskega računa,  

- da bomo na poziv naročnika v primeru izbora v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju 
javnega naročila v roku 8-ih dni posredovati podatke o:  

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;  

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so z njim povezane družbe, skladno s 6. točko 14. člena (ZintPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/11);  

 da ponudnik z naročnikom ni povezan, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZintPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/11).  

Kraj in datum:                                                                                             Žig in podpis: 
 
______________________                                      
 
 
Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba) in prijavljeni podizvajalci 
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           OBR-4 
Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo izvedeno skladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnik ČISTA NARAVA 
D.O.O. za storitev: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O. 
 
 
in podaja naslednjo izjavo: 
 
 

IZJAVA  ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
 
 
 
Zakoniti zastopnik (ime in priimek ):    __________________________________ 
EMŠO:      __________________________________ 
Stalno prebivališče:       __________________________________ 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi 
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 50/12-UPB2; v 
nadaljevanju: KZ-1):  

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno 
omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim 
poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. 
člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in 
uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji 
(231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali 
modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev 
poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba 
notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno 
sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje 
denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev 
(244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva 
(246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev 
(249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje 
podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za 
nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen 
KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 
 

   
(kraj, datum) žig (Podpis zakonitega zastopnika 

ponudnika) 
 
Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba) in prijavljeni podizvajalci. 
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           OBR-5 
Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo izvedenoskladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnikČISTA NARAVA 
D.O.O. za storitev: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O. 
 
 
in podaja naslednjo izjavo: 

 
 

POOBLASTILO OZ. SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – 
ZA FIZIČNE OSEBE 

 
 
 
Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam družbo ČISTA 
NARAVA D.O.O. da za preverjanje pogojev v postopku oddaje javnega naročila – ZAVAROVANJE 
PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O., od 
Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 
 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO: __________________________________________________________ 

DATUM ROJSTVA: _______________________________________________ 

KRAJ ROJSTVA: _________________________________________________ 

OBČINA ROJSTVA: _______________________________________________ 

DRŽAVA ROJSTVA: ______________________________________________ 

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 

 (ulica in hišna številka) __________________________________________ 

 (poštna številka in pošta) _________________________________________ 

DRŽAVLJANSTVO: _______________________________________________ 

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _____________________________ 

 
   

(kraj, datum)  (podpis 
pooblastitelja/zakonitega 

zastopnika) 
        
 
Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba) in prijavljeni podizvajalci  
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OBR-6 
Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo izvedeno skladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnik ČISTA NARAVA 
D.O.O. za storitev: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O. 
 
in podaja naslednjo izjavo: 
 
 

SOGLASJE OZ. POOBLASTILO PRAVNE OSEBE ZA PRIDOBITEV POTRDILA O 
NEKAZNOVANOSTI IZ KAZENSKE EVIDENCE 

 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena 
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-3 (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 
19/10 in 18/11).  
 
_____________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam družbo ČISTA 
NARAVA D.O.O., da v postopku oddaje javnega naročila št. _____________objavljenega na Portalu 
NMV pod št. Ob-________________ z dne ________________, za potrebe preverjanja izpolnjevanja 
pogoja iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske 
evidence o nekaznovanosti družbe. 
 
 
Podatki o pravni osebi: 
 
Polno ime družbe: ____________________________________________________________ 
Sedež družbe: _______________________________________________________________ 
Občina sedeža družbe: ________________________________________________________ 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ________________________________________ 
Matična številka družbe : ______________________________________________________ 
 
 
 
Kraj : ____________________ 
Datum : __________________ 
 
 
 
 
                                      Ime in priimek zakonitega zastopnika : ________________________ 
      
   (podpis zakonitega zastopnika) 
 
 
 
Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba) in prijavljeni podizvajalci. 
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OBR-7 
Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo izvedeno skladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnik ČISTA NARAVA 
D.O.O. za storitev: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
DRUŽBE  ČISTA NARAVA D.O.O. 
 
in podaja naslednjo izjavo: 
 
 
 

SOGLASJE OZ. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNE 
EVIDENCE AJPES 

 
 
Potrdilo se pooblaščencu - družbi Čista narava d.o.o., izda za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 
1. alinee 4. odstavka 42. člena ZJN-3, v postopku oddaje javnega naročila št. ……………………, 
objavljenega na Portalu NMV pod št. Ob-________________ z dne ________________________. 
 
 
 
 
Kraj in datum: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
Ime in priimek zakonitega zastopnika ali odgovorne osebe: 
 
_______________________________________________ 
 
(Podpis zakonitega zastopnika / odgovorne osebe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba) in prijavljeni podizvajalci. 
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           OBR-8 

Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo izvedeno skladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnik ČISTA NARAVA 
D.O.O. za storitev: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O. 
in podaja naslednjo izjavo: 
 
 
 

SOGLASJE OZ. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ DAVČNE EVIDENCE 
MINISTRSTVA ZA FINANCE, DAVČNA UPRAVA RS, DAVČNI URAD  

 
_______________________________________ 

(naziv pristojnega DU) 
 

 
Potrdilo se pooblaščencu družbi Čista narava d.o.o izda za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 3. 
in 4. alineje  4. odstavka 42. člena ZJN-3, v postopku oddaje javnega naročila št. ……………………, 
objavljenega na Portalu NMV pod št. objave JN06718/2020-W01 z dne 28.10.2020. 
 
 
 
 
Kraj in datum: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
Ime in priimek zakonitega zastopnika ali odgovorne osebe: 
 
_______________________________________________ 
 
(Podpis zakonitega zastopnika / odgovorne osebe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba) in prijavljeni podizvajalci. 
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           OBR-9 
Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo izvedeno skladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnik ČISTA NARAVA 
D.O.O. 
 
in podaja naslednjo izjavo: 
 
 

IZJAVA O  IZVEDENIH  SORODNIH PROJEKTIH 
 
 
Izjavljamo, da smo bili v zadnjih treh letih izvajalec pri izvedbi najmanj treh zavarovanj premoženja, ki 
so po naravi enakovredna razpisanim:  
 
 
 
Naročnik Kontaktna oseba Tel. št. kontaktne osebe Trajanje 

izvedbe 
  

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Datum:   Žig:     Podpis ponudnika: 
___________        _____________________ 
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           OBR-10 

Ponudnik:  
 
_____________________________________________________________________________, oddaja 
ponudbo za javno naročilo izvedeno skladno z ZJN-3, ki ga izvaja naročnik ČISTA NARAVA 
D.O.O. za storitev: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O. 
in podaja naslednjo izjavo: 
 
 
 
 

IZJAVA O IZVEDBI STORITVE 
 
 
 
 
 
Izjavljamo, da zagotavljamo vse razpisane vrste zavarovanja in da bomo z zavarovancem sklenili 
zavarovalne police v skladu s razpisno dokumentacijo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:   Žig:     Podpis ponudnika: 
___________        _____________________ 
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OBR št. 11 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO 
IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
Na osnovi javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH 
INTERESOVDRUŽBEČISTA NARAVA D.O.O.«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 
28.10.2020 pod številko objave JN006718/2020-W01 
 
se zavezujemo, da bomo v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila »ZAVAROVANJE 
PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INETERESOV DRUŽBEČISTA NARAVA D.O.O.« naročniku 
predložili originalno  finančno zavarovanje v višini 10 % od skupne (štiriletne) pogodbene vrednosti (z DPZP) 
v skladu s priloženim vzorcem. 
 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
Žig in podpis: 
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VZOREC 

 
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO  POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________ 
 
Naziv banke (izdajatelja garancije): 
Kraj in datum: 
Upravičenec: 
 
Garancija št.................... 
 
V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH 
INTERESOV DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O., sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te 
garancije)DRUŽBO ČISTA NARAVA D.O.O. in izvajalcem ..................................................... (naziv izvajalca), je 
izvajalec dolžan opraviti storitve predmeta javnega naročila po pogodbi o izvajanju javnega naročila št. 
........................ (op. se izpolni naknadno ob predložitvi finančnega zavarovanja) v skupni 
vrednosti...................................... EUR (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, 
mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu 
vašega prvega pisnega zahtevka plačali………. ……. EUR, to je 10 % od skupne (štiriletne) pogodbene 
vrednosti (z DPZP) pogodbe, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, 
količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. 
 
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev, dobavljeno blago 
tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 
 
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati: 
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. original Garancije št.................... 
 
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.  
Ta garancija velja najkasneje do ................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost 
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v 
primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in 
banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
To garancijo lahko uveljavlja izključno naročnik družba ČISTA NARAVA D.O.O.. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko (zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v ..................... 
 
Banka (Zavarovalnica)        (žig, podpis) 
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OBR-13 
 

VZOREC POGODBE 
 

ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice, ki jo 
zastopa direktor Branko ŠROK (v nadaljnjem besedilu: naročnik/sklenitelj), ID za DDV:SI39046923, 
matična številka: 1197380,  
in 
____________________________________________, ki ga zastopa 
_______________________________  
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ID za DDV: ______________, matična številka: 
__________,TRR:________________ 
 

skleneta naslednjo 
 

P O G O D B O    
ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik/sklenitelj skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3; 
Uradni list RS, št. 91/2015) izvedel javno naročilo št. JN006718/2020-W01, za Zavarovanje 
premoženja in premoženjskih interesov družbe ČISTA NARAVA D.O.O., Tešanovci 20, 9226 
Moravske Toplice,za obdobje štirih let. 
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku/sklenitelju izvedel razpisane storitve po predračunu oziroma 
ponudbi, št.____________. Razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca in zavarovalne police so sestavni 
del pogodbe. Sestavni del pogodbe so tudi Splošnimi pogoji zavarovalnice, ki ne smejo biti v nasprotju z 
določili pogodbe in dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. 

2. člen 
Pogodbena vrednost vseh zavarovalnih storitev, ki so predmet tega naročila za obdobje enega leta, znaša 
_________________ eurov letno. (z besedo: _____________________________). 
Pogodbena vrednost vseh zavarovalnih storitev, ki so predmet tega naročila za celotno obdobje, t.j. od dne 
______________ do ________________ znaša _________________ eurov (z besedo: 
_____________________________) .  
Pogodbena vrednost vključuje 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov in se ne sme zviševati. Vsebuje vsa 
doplačila in stroške, spreminja se lahko le zaradi sprememb vrednosti premoženja in višine jamstva.  

Osnova za izračun premije so posredovani knjigovodski podatki o nabavnih vrednostih premoženja 
naročnika in obsegi dogovorjenih jamstev v tekočem zavarovalnem letu. 
Naročnik/sklenitelj si pridržuje pravico do morebitne spremembe količine storitev v odvisnosti od potreb, ki jih bo 
imel med letoma in bo pri izvajalcu naročil tisto količino in vrsto storitev, ki jo bo v času izvajanja pogodbe 
dejansko potreboval. 

3. člen 
 

Na osnovi izvedenega razpisa bo zavarovalnica kot najugodnejši ponudnik sklenila zavarovalno pogodbo 
z naročnikom v skladu s predračunom zavarovalne premije štev. 
……………………………………………………………………., z 
dne…………………………………….., ki je sestavni del te pogodbe. 
 
Zavarovalnica bo sklenila zavarovalne police in pogodbo z naročnikom za vsa zavarovanja v javnem 
razpisu in sicer za:  

- požarno zavarovanje 
- zavarovanje strojeloma 
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- zavarovanje računalniške opreme 
- vlomsko zavarovanje 
- zavarovanje splošne odgovornosti 
- zavarovanje poklicne odgovornosti 
- zavarovanje vozil. 

 
 

Pogodba se sklepa za dobo 4. let od __________________ do ____________________ . Zavarovanje bo 
sklenjeno po individualnih policah, ki so priloga te pogodbe. 
 

4. člen 
Izvajalec jamči, da bodo zavarovalne storitve izvedene strokovno, ažurno in kakovostno, v skladu z 
veljavnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo, ter da bo ravnal kot dober strokovnjak. 
 

5. člen 
Ponudnik se strinja, da bo sprejel v zavarovanje morebitno med letom pridobljeno ali odtujeno sorodno 
premoženje naročnika pod enakimi cenami in pogoji kot v tem razpisu, ob pogoju, da rizik ne predstavlja 
povečane nevarnosti kot je bila ob sklenitvi pogodbe, v nasprotnem primeru imata obe stranki  možnost 
postopati v skladu z zakonskim določilom iz OZ opredeljenim v 938. členu. Med letom nabavljena nova 
sredstva, zgrajeni ali adaptirani objekti (nove investicije) ter vsi stanovanjski objekti ali ostala oprema, ki 
bodo naknadno pridobljeni so avtomatsko vključeni v zavarovanje. 
Naročnik bo plačal letno premijo v dvanajstih enakih brezobrestnih obrokih, in sicer vsak mesec po 
en obrok. Izvajalec bo račune in obračune za premije pošiljal naročniku do 10. v tekočem mesecu za 
tekoči mesec, z rokom plačila 30 dni od dne prejetega računa. 

6. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe predložil naročniku finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z dobo veljavnosti pogodbe in še 
trideset (30) koledarskih dni po izteku veljavnosti pogodbe. 
V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik vnovči finančno 
zavarovanje in od pogodbe odstopi brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred 
unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti in mu 
določil rok za izpolnitev. 

7. člen 
Vnovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku 
škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom iz vnovčenega finančnega zavarovanja. 

8. člen 
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi z opravljenimi storitvami, se zaveže plačati pogodbeno 
kazen v višini 2 promila od celotne obračunske pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več 
kot 10 % celotne pogodbene vrednosti. 
Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih storitev nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik 
upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca. 
Naročnik bo za uveljavljanje pogodbene kazni izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom osem dni od 
dneva izstavitve računa, čeprav ob kršitvi roka izvedbe izvajalca na to ni posebej opozoril 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom 
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

9. člen 
Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem predmeta te pogodbe. V kolikor naročnik ugotovi, da 
izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe, lahko naročnik izvajalca pisno 
opozori na nepravilnosti in določi rok za odpravo teh nepravilnosti. V kolikor izvajalec v tem roku ne 
odpravi nepravilnosti, naročnik lahko takoj pisno odstopi od pogodbe in unovči ustrezna finančna 
zavarovanja. 
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10. člen 
Zavarovalnica se zaveže, da bo v primeru, če bo pri izvajanju te pogodbe obdelovala osebne podatke 
naročnika/zavarovanca, ravnala skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 
94/2007 – ZVOP-1, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami). 
Zavarovalnica zagotavlja, da ima vzpostavljen postopek in ukrepe za varovanje in obdelovanje osebnih 
podatkov, kot jih predpisuje 24. Člen, v povezavi s prvim odstavkom 25. člena ZVOP-1. 

11. člen 
Izvajalec bo izdal ločene zavarovalne police po zavarovalnih vrstah. Izvajalec bo naročniku dostavil 
račun za vsak posamezni mesec v skladu z izdanimi zavarovalnimi policami. Račun potrdi odgovorna 
oseba naročnika.  

12. člen 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: ŠROK Branko, direktor. 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je : ________________________________ 
 

13. člen 
"Protikorupcijska klavzula: 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 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: 
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 izvajala 
pogodbe ali njegovega podizvjalca. 
 

14. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja 
predmeta te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o: 
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z 
njim povezane družbe, 
ki jih je naročnik, v skladu z določili šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji 
za preprečevanje korupcije, v kolikor le ta zahteva. 

15. člen 
Spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni 
stranki. 
Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. 
Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči 
neveljavno določilo. 
Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali 
izvedbo, da je seznanjen  z razpisnimi zahtevami in pogoji in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu 
razumljivi in jasno pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

16. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno 
pristojno okrožno sodišče v Murski Soboti. 
Za pogodbena razmerja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 

17. člen 
Pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec 
naročniku predloži finančno zavarovanje v roku, višini in z veljavnostjo, kot je določeno. 
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V kolikor izvajalec ne predloži pravočasno finančnega zavarovanja, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli 
sklenjena. 
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank te pogodbe, 
kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb. 
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po dva izvoda. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
NAROČNIK:                                                         IZVAJALEC: 
(žig in podpis pooblaščene osebe)              (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
___________________________                                          _____________________________ 
 
Datum:_____________________                                        Datum: ______________________ 

 


