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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja Vlade za spremembo pogodbe – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU – 1G, 65/14 in 
55/17) in 22. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list 
RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I in 52/16) je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji dne 
______ pod točko ___ dnevnega reda sprejela

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije izdaja soglasje za spremembo pogodbe, št. 4300-398/2018-1 
z dne 25. 10. 2018, za dodatna in več dela v skupni višini 635.639,06 EUR brez DDV.

2. Vlada Republike Slovenije izdaja soglasje za spremembo pogodbe, št. 4300-374/2018-1 
z dne 26. 9. 2018, za dodatna in več dela v skupni višini 265.546,97 EUR brez DDV.

                                                                                             dr. Božo Predalič,
                                                                                             generalni sekretar
Prejme:
–  Ministrstvo za obrambo.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Uroš Korošec, v.d. generalnega direktorja Direktorata za logistiko.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Sedmi odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki 
pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta 
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naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega 
organa, če tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov 
brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila.
Naročnik mora pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb 
znaša 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila.

Ker so izpolnjeni pogoji v sedmem odstavku 22. člena ZJNPOV, Ministrstvo za obrambo 
posreduje vlogo za soglasje za spremembo pogodbe za dodatna in več dela št. 4300-
398/2018-1 z dne 25. 10. 2018, v skupni višini 635.639,06 EUR brez DDV in pogodbe, št. 
4300-374/2018-1 z dne 26. 9. 2018, v skupni višini 265.546,97 EUR brez DDV.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 

in naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Skupna vrednost dodatnih in več del po pogodbi, št. 4300-398/2018-1 z dne 25. 10. 2018 
znaša 635.639,06 EUR brez DDV, kar predstavlja 26,66% pogodbene vrednosti. Vrednost 
dodatnih del znaša 399.603,30 EUR, kar predstavlja 16,76% pogodbene vrednosti. 
Vrednost več del znaša 236.035,76 EUR, kar predstavlja 9,90% pogodbene vrednosti.

Skupna vrednost dodatnih in več del po pogodbi, št. 4300-374/2018-1 z dne 26. 9. 2018 
znaša 265.546,97 EUR brez DDV, kar predstavlja 15,87% prvotne pogodbene vrednosti. 
Vrednost dodatnih del znaša 31.000,05 EUR, kar predstavlja 1,85% prvotne pogodbene 
vrednosti. Vrednost več del znaša 234.546,91 EUR, kar predstavlja 14,02% prvotne 
pogodbene vrednosti. Skupna vrednost te in predhodnih sprememb pogodbe znaša 29,55% 
prvotne pogodbene vrednosti.

Potrebna finančna sredstva ima Ministrstvo za obrambo – Generalštab Slovenske vojske 
zagotovljena na proračunski postavki 5902.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

1914 GŠSV 1914-11-0022
1914-09-0002 5902 901.186,03

eurov

SKUPAJ 901.186,03
eurov

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
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8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 
10/14) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa Vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                   mag. Matej Tonin                                                     
                                                                                                       minister

Poslano:
 naslovniku;
 GŠSV;
 DLO.
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Obrazložitev

Naročnik pošilja vlogo za izdajo soglasja za spremembo pogodb št. 4300-398/2018-1 z dne 
25. 10. 2018 in št. 4300-374/2018-1 z dne 26. 9. 2018 na podlagi sedmega odstavka 22. 
člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 
90/14-ZDU1I in 52/16; v nadaljevanju: ZJNPOV) zaradi dodatnih del in več del. Za obe 
pogodbi je naročnik za dodatna in več dela predhodno izvedel postopek s pogajanji brez 
predhodne objave.

ZJNPOV v 6. točki tretjega odstavka 22. člena določa, da se postopek s pogajanji brez 
predhodne objave uporabi za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotni projekt 
ali prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo 
naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo 
odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo, če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče 
tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne 
težave, ali če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega 
naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila (v nadaljevanju: dodatna dela). Četrti 
odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da vrednost dodatnih del ne sme presegati 30% zneska 
prvotnega naročila.

V nadaljevanju je v 7. točki tretjega odstavka 22. člena ZJNPOV določeno, da se postopek s 
pogajanji brez predhodne objave uporabi za dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo 
ponovitev podobnih gradenj ali storitev, kot so zajete v prvotnem naročilu, pod pogojem, da 
se oddajo istemu izvajalcu, kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo, če so te gradnje ali 
storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim naročilom, oddanim na podlagi 
postopka s predhodnim  ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s pogajanji po predhodni 
objavi ali konkurenčnem dialogu (v nadaljevanju: več dela).

Sedmi odstavek 22. člena ZJNPOV določa, da mora naročnik pred spremembo pogodbe, ki 
pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, 
ali povečanjem cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če 
tega nima, pa soglasje vlade, če je vrednost sprememb višja od 10.000 eurov brez DDV ali 
če vrednost sprememb predstavlja več kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora 
pridobiti soglasje tudi, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov 
brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila. 

Naročnik, Ministrstvo za obrambo, je izvedel postopek oddaje javnega naročila na področju 
obrambe in varnosti, po postopku s pogajanji po predhodni objavi št. MORS 58/2018-ON-
PSPs, za izbiro izvajalca za izgradnjo objekta gasilsko-reševalne službe na letališču Cerklje 
ob Krki. Dne 25. 10. 2018 je bila z najugodnejšim ponudnikom GIC GRADNJE, 
GRADBENIŠTVO, IZVAJANJE IN INŽENIRING D.O.O., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška 
Slatina (v nadaljevanju: izvajalec) sklenjena Pogodba o izgradnji objekta gasilsko-reševalne 
službe na Letališču Cerklje ob Krki, št. 4300-398/2018-1 v skupni vrednosti izvedenih del po 
pogodbi 2.384.927,74 EUR brez DDV. Dne 27. 8. 2019 je bil k pogodbi sklenjen aneks št. 1, 
št. 4300-398/2018-109, s katerim sta stranki pogodbe določili, da bo izvajalec del predmeta 
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pogodbe izvedel s podizvajalci kot navedeno v aneksu št. 1. Pri izvedbi del se je izkazalo, da 
je potrebno opraviti dodatna dela, ki so zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna za 
izvedbo naročila gradnje ter več dela, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj, za katera 
je zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov smiselno, da dodatna in več dela po novi ponudbi 
opravi obstoječi izvajalec, saj bi v nasprotnem prišlo do dodatnih stroškov naročniku.
Naročnik je za vsa dodatna in več dela predhodno pridobil potrditev podjetja, ki izvaja 
strokovni nadzor nad gradnjo objekta. Skupna vrednost dodatnih in več del znaša
635.639,06 EUR brez DDV, kar predstavlja 26,66 % pogodbene vrednosti, od tega znesek 
dodatnih del znaša 399.603,30 EUR, kar predstavlja 16,76% pogodbene vrednosti, skupni 
znesek več del pa znaša 236.035,76 EUR, kar predstavlja 9,90% pogodbene vrednosti.

Postopek oddaje javnega naročila na področju obrambe in varnosti po postopku s pogajanji 
po predhodni objavi je naročnik, Ministrstvo za obrambo, izvedel tudi za izbiro izvajalca za 
izvedbo GOI del za adaptacijo prostorov ASBE v Letalski bazi Brnik. Dne 26. 9. 2018 je bila z 
najugodnejšim ponudnikom VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana sklenjena 
Pogodba o adaptaciji prostorov ASBE v Letalski bazi Brnik, št. 4300-374/2018-1, v skupni 
vrednosti izvedenih del po pogodbi 1.672.451,56 EUR brez DDV. Dne 20. 11. 2019 je bil k 
pogodbi sklenjen aneks št. 1, št. 4300-374/2018-283 za izvedbo in plačilo nepredvidenih del 
v skupni vrednosti 50.709,15 EUR brez DDV ter za podaljšanje roka izvedbe del do 25. 1. 
2020. Dne 24. 1. 2020 je bil k pogodbi sklenjen aneks št. 2, št. 4300-374/2018-332 za 
izvedbo in plačilo dodatnih del v skupni vrednosti 178.077,16 EUR brez DDV ter podaljšanje 
roka izvedbe del do 25. 3. 2020. Pri izvedbi del se je izkazalo, da je potrebno opraviti 
dodatna dela, ki so zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna za izvedbo naročila 
gradnje ter več dela, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj, za katera je zaradi 
tehničnih in ekonomskih razlogov smiselno, da dodatna in več dela po novi ponudbi opravi 
obstoječi izvajalec, saj bi v nasprotnem prišlo do dodatnih stroškov naročniku. Naročnik je za 
vsa dodatna in več dela pridobil potrditev podjetja, ki izvaja strokovni nadzor nad gradnjo 
objekta. Skupna vrednost dodatnih in več del znaša 265.546,97 EUR brez DDV, kar 
predstavlja 15,87% prvotne pogodbene vrednosti, od tega znesek dodatnih del znaša 
31.000,06 EUR, kar predstavlja 1,85% prvotne pogodbene vrednosti, skupni znesek več del 
pa znaša 234.546,91 EUR, kar predstavlja 14,02% prvotne pogodbene vrednosti. Skupna 
vrednost te in predhodnih sprememb pogodbe znaša 29,55% prvotne pogodbene vrednosti. 
Naročnik je dne 23. 3. 2020 že pridobil soglasje Ministrstva za finance za vrednost dodatnih 
in več del v višini 265.546,97 EUR.

V primeru spremembe obeh pogodb skupni znesek dodatnih in več del presega 5% vrednosti 
prvotnega naročila, zato mora naročnik skladno z zgoraj navedenim sedmim odstavkom 22. 
člena ZJNPOV pridobiti soglasje vlade za sklenitev aneksov k pogodbama.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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