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POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost 
Zap.št. Pogoj Dokazilo & izpolnjevanje pogoja 

5 

da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel novogradnjo 
treh (3) manj zahtevnih ali zahtevnih objektov, ki so skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani 
glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 
klasificirani pod CC-SI 1 – Stavbe, v investicijski vrednosti vsaj 1,3 mio EUR brez DDV vsak, pri 
čemer mora biti od tega vsaj ena novogradnja  manj zahtevnega ali zahtevnega objekta 
skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificiran glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju 
objektov (Uradni list RS, št. 37/18) klasificiranega pod CC-SI 12 – Nestanovanjske stavbe v 
investicijski vrednosti vsaj 1,5 mio EUR 

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, 
ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 
http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji za sodelovanje; 
C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila gradenj: izvedba 
gradnje določene vrste 

 
- Obrazec 5: REFERENCE IN KADER 
 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o 
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika.  

Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega 
ponudnika in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki in 

podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%. 

6 

V primeru ponudbe s podizvajalci mora ponudnik poleg zgornjih referenc izkazati reference 
podizvajalca glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, in sicer da je podizvajalec v obdobju 
zadnjih petih (5) let, izvedel vsaj: 
• en (1) istovrstni posel, ki mora biti po vrednosti (v EUR brez DDV) enak ali višji kot dela, ki jih 
prevzema v ponudbi. 
 
Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema 
v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v 
primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. 

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, 
ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 
http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji za sodelovanje; 
C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila gradenj: Izobrazba 
in strokovna usposobljenost 

 
- Obrazec 5: REFERENCE IN KADER 
 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o 
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika. 

Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega 
ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev 
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POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost 
Zap.št. Pogoj Dokazilo & izpolnjevanje pogoja 

7 

Da vodja gradnje izpolnjuje šesti (6) odstavek 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 
61/17 in 72/17 – popr.) (v primeru, da vodja gradnje ni državljan RS, bo naročnik kot ustrezno 
štel, dovoljenje ali članstvo v ustrezni organizaciji v državi članici EU, kjer ima posameznik 
sedež) in je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za predložitev ponudb kot vodja gradnje 
oziroma odgovorni vodja del sodeloval pri novogradnji treh (3) manj zahtevnih ali zahtevnih 
objektov, ki so skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe 
Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) klasificirani pod CC-SI 1 – Stavbe, v 
investicijski vrednosti vsaj 1,3 mio EUR brez DDV vsak, pri čemer mora biti od tega vsaj ena 
novogradnja  manj zahtevnega ali zahtevnega objekta skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificiran 
glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 
klasificiranega pod CC-SI 12 – Nestanovanjske stavbe v investicijski vrednosti vsaj 1,5 mio 
EUR 

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, 
ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 
http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji za sodelovanje; 
C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila gradenj: Izobrazba 
in strokovna usposobljenost 

 
- Obrazec 5: REFERENCE IN KADER 
 
 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o 
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika. 
Na poziv naročnika bo moral ponudnik naročniku, v roku, ki ga bo 
določil naročnik, predložiti naslednja dokazila:  
Ustrezno dokazilo o zaposlitvi.  
Ustrezna dokazila iz katerih bo razvidno, da posameznik lahko 
izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje skladno z Gradbenim zakonom. 
Referenčna potrdila vodje gradnje, in sicer za vsak posamezni 
referenčni posel.  

8 

Da v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu s partnerji oziroma 
podizvajalci, vsak izmed njih razpolaga z vodjo del, ki izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim 
zakonom za vodjo del in ki je zaposlen pri ponudniku/podizvajalcu za polni delovni čas ali za 
krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1. 

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, 
ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 
http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji za sodelovanje; 
C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila gradenj: Izobrazba 
in strokovna usposobljenost 

 
- Obrazec 5: REFERENCE IN KADER 
 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o 
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika. 

Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega 
ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer vsak 

od njih imenuje vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. 

 


