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1. UVODNE  GOTOVITVE 
 
Reka Soča predstavlja za somestje Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe z vidika pokrajine, 
naravnih virov in biotske raznovrstnosti dediščino skupne identitete, ki pa je prebivalci tega 
območja niso v popolnosti in zavestno izkoriščali. 
 
EZTS GO je 3. maja 2017 podpisal Pogodbo o dotaciji sofinanciranja, sklenjeno z Organom 
upravljanja Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, na 
podlagi katere je EZTS GO edini upravičenec za izvedbo projektov celostnih teritorialnih naložb 
(v nadaljevanju: CTN); V 3. odstavku 2. člena Pogodbe je določena dotacija sofinanciranja za 
projekt "Čezmejni park Soča-Isonzo"; 
 
Cilj projekta Soča-Isonzo je znova povezati reko z mesti in prebivalcem območja EZTS GO 
omogočiti rabo znatnega dela ozemlja, po katerem teče reka. Ta cilj je mogoče doseči z 
izvajanjem niza specifičnih ukrepov za ovrednotenje obstoječe dediščine, izboljšanje 
dostopnosti z namenom večjega privabljanja turistov na območja, namenjena rekreaciji, in 
oblikovanje prepoznavne blagovne znamke za učinkovitejšo komunikacijo, ki bo vključevala tudi 
obiskovalce od drugod. 
Projekt Soča-Isonzo bo vzpostavil skupno čezmejno mrežo kolesarskih in pešpoti, ki bo oblikovala 
čezmejni mestni park, katerega namen je povečanje privlačnosti območja za obiskovalce in 
turiste ter izboljšanje trajnostne mobilnosti lokalnih prebivalcev. To se bo odražalo s pozitivnimi 
ekonomskimi učinki na celotnem urbanem območju, promocijsko-komunikacijske aktivnosti pa 
bodo še dodatno prispevale k prepoznavnosti območja kot nove turistično-rekreacijske 
destinacije. 
 
Dne 11.05.2018 je skupščina EZTS GO sprejela sklep, da infrastrukturna dela razdeli v štiri 
sklope.  
 
Zadevni projekt se nanaša na Sklop 3 oziroma na Projekt za ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž 
državne meje (od športnega parka Solkan po ulici Degli Scogli in Kolodvorski poti, prek7o Trga 
Evrope/Transalpina do Erjavčeve ceste).  
 
 

1.1 Opredelitve 
 
Za namene poenostavitve in hitrega prikaza, kjer ni izrecno navedeno, imajo v nadaljevanju 
naslednji pomen:  

a) "Dokument", ta Programski izvedbeni dokument z ustreznimi tehničnimi specifikacijami 
(na kratko PrID), je namenjen oddaji naročila storitev v skladu s črko a) naslednjega 
odstavka 1.3 – Oddaja naročila za izvedbo del;  
b) "PrID", Programski izvedbeni dokument; 
c) "Izbrani izvajalec", gospodarski subjekt, ki se mu naroči storitev v skladu s črko a) 
naslednjega odstavka 1.3 – Oddaja naročila za izvedbo del; 
d) "Projekt", vse storitve in dejavnosti, povezane s projektiranjem del iz tega Dokumenta.  
 

 
 
 

1.2 Oddaja naročil za izvedbo Sklopa 3 
 
Za izvedbo projekta »Čezmejni park Soča-Isonzo – Sklop 3« je naročnik predvidel naslednje 
tehnično-upravne aktivnosti, ki bodo predmet naslednjih oddaj naročil, ob upoštevanju Zakonika 
o javnem naročanju (ZO 50/2016 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve):  
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a. RAZPIS 1: Oddaja naročila preko enotnega postopka javnega naročila za arhitekturne in 
inženirske storitve, ki vključujejo naslednje tehnične storitve:  

I. Projekt za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo, koordinacija varnosti v fazi 
projektiranja; 
II. izmere, sestava delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov za razlastitve; 
III. vodenje del in koordinacija varnosti v fazi izvedbe. 

 
b. RAZPIS 2: Aktivnosti izvedbe del in dobav; 
c. RAZPIS 3: Aktivnosti prevzema del v skladu s 102. čl. ZO 50/2016. 
 
Predmet tega Dokumenta je aktivnost iz točke a) RAZPIS 1. 
 

 
2. Opredelitev predmeta izvedbe del 

 
Predmet izvedbe del je ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž državne meje od Solkana do 
Erjavčeve ceste, preko Trga Evrope/Transalpina, ki je mesto z velikim zgodovinskim, kulturnim 
in simbolnim pomenom. Infrastruktura bo urejena tako na italijanskem kot na slovenskem 
ozemlju. 
 
Namen razpisa je torej izbira gospodarskega subjekta, ki ima kompetence in izkušnje na 
področju: 
 
- inženirskih storitev, še posebej v zvezi z arhitekturnim projektiranjem  
izvedb za ureditev kolesarskih poti (oznaka V.02); 
- inženirskih storitev, še posebej v zvezi z arhitekturnim projektiranjem  
izvedb za ureditev parkov, igrišč, trgov in odprtih prostorov (oznaka E.18);  
- inženirskih storitev, še posebej v zvezi z arhitekturnim projektiranjem  
izvedb razsvetljave javnih prostorov (oznaka E.18). 
 
Izbrani subjekt bo moral imeti na voljo delovno skupino z lastnostmi, navedenimi v razpisnih 
pogojih, in dokazati, da izpolnjuje zahteve glede strokovne ustreznosti, zahteve glede tehničnih 
zmogljivosti in posebne zahteve, tako kot določajo razpisni pogoji. Še zlasti pa mora delovna 
skupina vključevati vsaj enega strokovnjaka, vpisanega v italijansko zbornico, in enega 
strokovnjaka, vpisanega v slovensko zbornico. 
 

3. Tehnične zahteve in predpisi, ki jih je treba upoštevati 
 
Projekt izvedbe del mora biti izdelan v skladu z navodili iz ZO št. 50 z dne 18. aprila 2016 (v 
nadaljevanju Zakonik o javnem naročanju) in OPR št. 207 z dne 5. oktobra 2010, za še veljavne 
predpise, kakor tudi z ustreznimi slovenskimi predpisi, da se doseže celovitost v postopkovnem 
in tehnično-upravnem smislu, ter hkrati pridobijo vsa soglasja in mnenja, ki jih določa veljavna 
zakonodaja.  
Uporabljajo se slovenski urbanistični, gradbeni, varnostni predpisi itd. za infrastrukturo, 
izvedeno v Sloveniji, in navedeni italijanski predpisi za infrastrukturo, izvedeno v Italiji.  
Pravni okvir, v katerega sodi projekt, in torej projektiranje, mora upoštevati veljavne predpise 
Skupnosti ter nacionalne in regionalne predpise, še zlasti v zvezi s področij:  
- javna naročila; 
- varnost na gradbiščih in varnost pri delu; 
- varnost in higiena okolja;  
- varnost strojev in naprav; 
- varčevanje z energijo; 
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- Pravilnik o cestnem prometu; 
- krajinska dediščina. 
- odstranjevanje arhitekturnih ovir in dostopnost za invalide,  
poleg tehničnih standardov CEI - UNI – CNR, ki veljajo za to področje.  
 
 

4. Projekt 
 
Projektne smernice so obširno opisane v prilogi 2.2, Idejni projekt (IDP)/tehnične in ekonomske 
izvedljivosti. 
 
 

5. Poklicni profili 
 
Zagotovo nujni so naslednji poklicni profili: 
- usposobljen strokovnjak, vpisan v italijansko zbornico; 
- usposobljen strokovnjak, vpisan v slovensko zbornico; 
 
Kot dopolnitev navedene delovne skupine bodo za storitve s področja svojih kompetenc prisotni 
še drugi strokovnjaki, za katere bodo zahteve v skladu s prvim odstavkom 100. čl. Zakonika o 
javnem naročanju opredeljene v razpisni dokumentaciji.  
Strokovne zahteve izbranega izvajalca, zadolženega za projektiranje, bodo natančno 
opredeljene v razpisnih pogojih.  
 
Gospodarski subjekt mora navesti in jamčiti prisotnost naslednjih poklicnih profilov v vodstvu 
del, ki ga sestavljajo:  
- fizična oseba, zadolžena za vodenje del (strokovnjak, vpisan v italijansko ali slovensko 
zbornico);  
- fizična oseba, usposobljena za operativnega vodjo (strokovnjak, vpisan v slovensko zbornico, če 
je vodja del Italijan, in v italijansko zbornico, če je vodja del Slovenec).  
 

6. Ravni projektiranja in dodatni upravni vidiki 
 
Sestava Projekta za gradbeno dovoljenje in Projekta za izvedbo mora vsebovati vse elemente, ki 
jih določajo italijanski in slovenski pravni predpisi ter ob tem zagotoviti: 
a) zadovoljevanje potreb skupnosti;  
b) arhitekturno in tehnično funkcionalno kakovost in skladnost v okviru del; 
c) skladnost z okoljskimi in urbanističnimi predpisi in predpisi o varstvu kulturne in krajinske 
dediščine, kakor tudi upoštevanje predpisov s področja varovanja zdravja in varnosti;  
d) omejeno izraba tal;  
e) upoštevanje hidrogeoloških, potresnih in gozdnih omejitev, kakor tudi drugih obstoječih 
omejitev;  
f) prihranek energije in energetska učinkovitost, kakor tudi ocena življenjskega cikla in 
vzdržljivosti investicije;  
g) združljivost z obstoječimi arheološkimi najdišči;  
h) racionalizacijo aktivnosti projektiranja in pripadajočih preverjanj z napredno uporabo 
postopkov in posebnih elektronskih instrumentov, kot se uporabljajo za modeliranje v 
gradbeništvu in infrastrukturah;  
i) geološko, geomorfološko in hidrogeološko združljivost izvedbe; 
j) dostopnost in prilagodljivost v skladu z veljavnimi določili s področja arhitekturnih ovir.  
 
Izdelava dokončne dokumentacije (PGD) za dela, povezana s kulturno dediščino, in izvedbene 
dokumentacije (PZI) v teku del, kakor tudi koordinacija varnosti v fazi projektiranja, bodo 
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oddani istemu subjektu, da se zagotovi homogenost in skladnost postopka, tako kot določa 12. 
odstavek 23. čl. ZO 50/2016.  
Izbranemu projektantu bodo oddane tudi aktivnosti vodenja del in koordinacije varnosti v fazi 
izvedbe, prav tako zaradi zagotavljanja največje možne skladnosti pri izvedbi projekta. 
 
V skladu s prvim odstavkom 51. čl. javno naročilo obsega enoten in nedeljiv sklop zaradi 
dejstva, da so različni deli, ki ga sestavljajo (izmere, raziskave in projektiranje del), glede na 
krajinski, zgodovinski in pričevalni pomen tega območja, popolnoma soodvisni, in je treba potek 
različnih tehnično-znanstvenih vidikov izvajati ob tesnem in neprekinjenem sodelovanju.  
 
Treba je poudariti, da je zadolžitev za izvedbo dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD 
in PZI), ki je predmet oddaje javnega naročila, 
zadolžitev celovitega projektiranja, zato vključuje vse potrebne projektne elaborate za 
ustrezno izvedbo in njen potrditveni postopek za namene oddaje del, vključno z izvedbo, na 
podlagi razpoložljivih in postopoma pridobljenih podatkov, aktivnosti raziskav in izmer, ki so 
potrebne za opredelitev in utemeljitev predlaganih projektnih rešitev.  
 
Odgovorni projektant mora zato izdelati vse zakonsko predvidene elaborate, kot tudi 
dokumentacijo za pridobitev vseh mnenj, overitev, dovoljenj in soglasij, potrebnih za 
izvedljivost javnega naročila, vključno z dokumentacijo, potrebno za izvedbo koordinacijskega 
sestanka prostojnih služb.  
 

6.1 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
 
PGD opredeljuje, katera dela je potrebno izvesti v skladu z navodili, ki jih sprejme naročnik in 
določa tudi potrebne elemente za izdajo predpisanih dovoljenj in soglasij ter za dokončno 
določitev višine stroškov za izvedbo ter roke izvedbe, na podlagi cenikov, kot jih zagotovijo 
krajevno pristojne avtonomne dežele in pokrajine, po posvetu z območnimi enotami Ministrstva 
za infrastrukturo in promet.  
 
PGD obravnava inštalacije, ki so predmet izvedbe del za celoten kompleks in v celotnem 
kontekstu, v katerega je umeščen. Vsebuje podrobnejšo navedbo potrebnih tehničnih 
ureditvenih vsebin in opredeljuje interdisciplinarne povezave z obstoječim. Vsebuje celovito 
opredelitev tehnik, tehnologij za izvedbo in materialov. V njem so določeni načini izvedbe 
tehničnih postopkov. Vsebuje kulturne smernice in združljivost projekta s funkcionalnostjo, ki jo 
mora objekt imeti s celovitim poznavanjem dejanskega stanja. Določa prioritete, tipe in metode 
delovanja, zlasti glede potrebe po izvedbi varnih kolesarskih in pešpoti, ki se odlično vklapljajo v 
naravni in krajinski kontekst. 
PGD bo obsegal naslednje dokumente (navedba ni izčrpna): 
a) splošno poročilo, 
b) tehnična in specialistična poročila, 
c) izmere in fotografsko dokumentacijo, 
d) grafične elaborate, 
e) študijo okoljskih vplivov, če tako določajo veljavni predpisi oziroma okoljsko študijo 
izvedljivosti, 
f) izvedbene izračune za strukture in inštalacije, 
g) opisni pravilnik in pravilnik delovanja za tehnične elemente,  
h) popis in projekt reševanja medsebojnih vplivov,  
i) parcelni načrt za razlastitev,  
l) seznam cen na enoto in morebitne analize,  
m) okvirni izračun mer,  
n) posodobitev dokumenta s prvimi navedbami in določili za sestavo varnostnih načrtov,  
o) ekonomski okvir z navedbo stroškov za varnost, izračunanih na podlagi dokumenta iz črke n) 
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Poleg razlastitvenega parcelnega načrta, morajo biti izdelani katastrski in zemljiškoknjižni 
delitveni načrti, ki vsebujejo izmero za sestavo načrtov in tras, ponovne določitve mej/tras, 
sestavo katastrskih in zemljiškoknjižnih načrtov, vključno z ustreznim prikazom vsake parcele, 
razdelitev vseh parcel, čez katere poteka trasa, ki so predmet razlastitve, vključno z 
morebitnimi prepisi in izbrisi, vključno s katastrskim vpisom novih parcel, vključno s katastrskim 
in zemljiškoknjižnim predlogom, morebitna dodatna potrdila in morebitne nove topografske 
podatke za točke.  
 
Razlastitve se nanašajo samo na zemljišča, ki se nahajajo v Italiji. 
 
V času priprave projekta bodo predvideni koordinacijski sestanki vsakokrat, ko bi se pokazala 
potreba po skupni obravnavi specifičnih vprašanj v zvezi s projektom, vključno z morebitnimi 
predlogi za spremembe projekta v skladu z okvirnimi navodili tega Dokumenta. Na sestanke bodo 
lahko vabljeni institucionalni subjekti, katerih prispevek bi bil prav tako koristen za namene 
opredelitve projektnih smernic.  
 
Izdelani bodo vsi elaborati in dokumentacija za pridobitev vseh mnenj, overitev, dovoljenj in 
soglasij, potrebnih za izvedbo projekta.  
Praviloma, razen v primeru drugačne odločitve, ki jo edini odgovorni za postopek (EOP) lahko 
sporoči v teku projektnih aktivnosti, je predvidena pridobitev potrebnih mnenj in zavezujočih 
soglasij na koordinacijskem sestanku pristojnih služb na podlagi 14. in nadaljnjih členov Zakona 
241/90.  
Projektant je dolžan prvič predložiti elaborate za "dokončno" raven na koordinacijskem sestanku 
pristojnih služb, v skladu s 14. in nadaljnjimi členi Z 241/90, da pridobi potrebna zavezujoča 
mnenja in soglasja, pred dokončanjem projektiranja.  
EOP lahko opredeli seznam ustanov, ki se povabijo na koordinacijski sestnanek v zvezi s 
poglobljeno obravnavo projekta.  
 
Vsi pisni in grafični elaborati morajo biti izdelani v italijanskem in slovenskem jeziku. Vsi 
pisni in grafični elaborati morajo vsebovati logotip projekta, logotip EZTS GO ter upoštevati 
navodila za izvedbo celostne grafične podobe Programa Interreg V-A Italija Slovenija.  
 

6.2 Projekt za izvedbo (PZI) 
 
PZI predstavlja inženirsko izdelavo vseh del in v celoti ter v vseh podrobnostih opredeljuje dela, 
ki jih je potrebno izvesti ter na podlagi izvedenih poizvedb natančno opisuje tehnike, 
tehnologije za izvedbo, materiale za posamezne dele celote, določa načine izvajanja tehničnih 
postopkov, navaja kontrole, ki jih je potrebno opravljati na gradbišču v času izvajanja del. 
Sestavlja ga naslednja dopolnilna dokumentacija k PGD: 
a) splošno poročilo, 
b) tehnična in specialistična poročila, 
c) izmere in fotografska dokumentacija, 
d) grafični elaborati, 
e) izvedbeni izračuni za strukture in inštalacije, 
f) seznam cen na enoto in morebitne analize, 
g) izmera metričnega izračuna in ekonomski okvir,  
h) načrt za varnost in koordinacijo, 
i) časovnica, 
j) vzorec pogodbe in posebna določila razpisa, 
k) načrt za vzdrževanje del in njihovih posameznih delov. 
EOP lahko navedeni seznam dopolnjuje glede na kasneje nastale in nepredvidene okoliščine, ki 
bi nastale v fazi izvajanja storitev. Pri vseh projektnih elaboratih morajo biti navedena imena 
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pooblaščenih projektantov. Vse elaborate morajo podpisati pooblaščene osebe za dopolnitev 
specialističnih storitev, v znak sprejemanja celovite in brezpogojne odgovornosti. 
 
Vsi pisni in grafični elaborati morajo biti izdelani v italijanskem in slovenskem jeziku. Vsi 
pisni in grafični elaborati morajo vsebovati logotip projekta, logotip EZTS GO ter upoštevati 
navodila za izvedbo celostne grafične podobe Programa Interreg V-A Italija Slovenija.  
 

7. Ocena vrednosti del 
 
Parametrska ocena vrednosti del, ki vključuje izdatke za varstvo pri delu, znaša 449.460,00 eur.  
 
Za izračun honorarjev za samostojne strokovnjake za inženirske in arhitekturne storitve so v 
Ministrskem odloku z dne 17.06.2016 navedene naslednje kategorije del:  
 
KATEGORIJE 

DEL 
ID. DEL Strošek za kategorije 

(EUR) 
<<V>> 

Oznak
a 

Opis 

Prometa 
infrastruktur

a 

V.02 Ceste, tramvajske proge, 
železnice, železniški in 
tramvajski tiri, običajnega 
tipa, razen umetniških del, ki 
se plačajo posebej - kolesarske 
steze.  

€ 400.460,00 

Gradbeništvo E.18 Oprema z elementi, 
nabavljenimi na trgu, parki, 
igrišča, trgi in odprti javni 
prostori.  

€ 30.000,00 

Naprave IA.03 Električne naprave na splošno, 
naprave za razsvetljavo, 
telefonska napeljava, 
javljanje požarov, 
fotovoltaične naprave, oprema 
stavb in gradenj splošnega 
pomena - posamezne naprave 
za laboratorije in enostavni 
poskusni obrati.  

€ 19.000,00 

  Sešteto € 449.460,00 
 
 
 

8. Inženirske in arhitekturne storitve: roki in načini izvedbe 
 
Za celotno fazo projektiranja je predviden skupni čas 6 mesecev, ne glede na predvidene 
vmesne roke; v tem časovnem obdobju je predvidena tudi izvedba aktivnosti, povezanih s fazo 
ugotovitev stanja na lokaciji, izdelava načrta parcelacije za razlastitve ter delitvenih 
zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov.  
Za obe zgoraj navedeni fazi, izdelavo dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), je 
predvidena naslednja časovna razdelitev:  
- Izdelava dokončne dokumentacije za kulturno dediščino: 70 koledarskih in zaporednih dni, 
vključno s prvimi 30 dnevi, v katerih bodo opravljene tudi izmere, načrt parcelacije za 
razlastitve ter delitveni katastrski in zemljiškoknjižni načrti;  
- koordinacijski sestanek pristojnih služb in sprejem predlogov: 60 dni 
- Izdelava izvedbene dokumentacije: 30 dni 
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- Validacija: 30 dni. 
Projektni postopek bo od faze sklenitve pogodbe do validacije skupaj trajal največ 180 
koledarskih in zaporednih dni, razen v primeru zamud zaradi nepredvidljivih vzrokov. Skupno 
predvideno trajanje za sestavo dokončne dokumentacije (PGD), izmer, načrta parcelacije za 
razlastitve ter delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov in izvedbene dokumentacije 
(PZI) je 100 koledarskih in zaporednih dni.  
 
Po zaključku faze izdelave dokončne dokumentacije mora projektant počakati ugotovitve 
koordinacijskega sestanka v na podlagi 14. in nadaljnjih členov Zakona 241/90, da pridobi 
potrebna zavezujoča mnenja in soglasja pred izdelavo dokončne dokumentacije.  
 
Roki: 
1. v 70 koledarskih in zaporednih dneh od sklenitve pogodbe za izdelavo projektov mora 
projektant poskrbeti, da se edini odgovorni za postopek (EOP) uzročijo vsi projektni elaborati v 
zvezi z dokončno dokumentacijo (PGD), skladno s seznamom elaboratov, navedenim v tem 
dokumentu v predhodnih paragrafih, ki ga EOP lahko spremeni ali dopolni, z namenom 
predložitve pristojnim organom za pridobitev potrebnih soglasij; projektna dokumentacija mora 
biti izročena v 6 ustrezno podpisanih izvodih v papirni obliki, v 6 digitalnih kopijah v formatu 
pdf, ki vsebujejo elektronski podpis in v 6 digitalnih kopijah v formatih, ki jih je mogoče urejati 
(.dwg, .doc, .xls itd.).  
Vključen je tudi rok za sprejem predpisov, kot se določi na koordinacijskem sestanku pristojnih 
služb, in sicer največ 5 koledarskih in zaporednih dni. Ob nespremenjeni obveznosti udeležbe in 
polnega sodelovanja na sestankih in pri dejavnostih preverjanja projektiranja, tudi v času 
izvajanja projektnih aktivnosti (preverjanja v teku), se določi, da je oseba, zadolžena za 
projektiranje, dolžna najkasneje v 5 koledarskih in zaporednih dneh od datuma, ko so zapisnik o 
vmesnem preverjanju in morebitni z njim povezani predpisi posredovani zadolženi osebi za 
projektiranje, EOP predložiti samo spremenjeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo ob 
upoštevanju zgoraj navedenih določil v 3 ustrezno podpisanih izvodih v papirni obliki, v digitalni 
kopiji v pdf formatu z elektronskim podpisom in v digitalni kopiji v formatih, ki jih je mogoče 
urejati (.dwg, .doc, .xls itd.). Najkasneje v 5 koledarskih in zaporednih dneh od posredovanja 
zapisnika o končnem preverjanju osebi, zadolženi za projektiranje, je slednja dolžna EOP 
predložiti vso projektno dokumentacijo v končni različici v 3 ustrezno podpisanih izvodih v 
papirni obliki, v digitalni kopiji v pdf formatu z elektronskim podpisom in v digitalni kopiji v 
formatih, ki jih je mogoče urejati (.dwg, .doc, .xls itd.), skupaj z izjavo, izdano v skladu s 47. 
čl. OPR št. 445 z dne 28. decembra 2000, da:  

- (i) so podpisani elaborati v papirni obliki in digitalni elaborati z elektronskim 
podpisom skladni z elaborati, za katere je bila pridobljena odobritev ob 
predhodnih predložitvah;  

- (ii) so priloženi elaborati, ki jih je mogoče urejati, enaki tistim, iz katerih so 
izdelani podpisani elaborati v papirni in digitalni obliki iz točke (i).  

 
2. V istem roku bodo izvedene aktivnosti izvedbe meritev, načrta parcelacije za razlastitve ter 
delitveni katastrski in zemljiškoknjižni načrti. Elaborate bodo v želenem številu izvodov izdali 
zemljiškoknjižni uradi, katastrski uradi in notarji.  
3. V 30 koledarskih dneh od sprejema in končnega preverjanja PGD je projektant dolžan EOP 
izročiti vse projektne elaborate, povezane s PZI (3. stopnja projektiranja), skladno s seznamom 
elaboratov, navedenim v programskem izvedbenem dokumentu (PrID), ki ga EOP lahko spremeni 
ali dopolni. Projektna dokumentacija mora biti izročena v 6 ustrezno podpisanih izvodih v papirni 
obliki, v kopiji v pdf formatu z elektronskim podpisom in v digitalni kopiji v formatih, ki jih je 
mogoče urejati (.dwg, .doc, .xls itd.).  
4. Predvideno trajanje za aktivnosti vodenja del in koordinacije varnosti in zdravja pri delu v 
fazi izvedbe je enako rokom za izvedbo del po časovnici, priloženi izvedbeni dokumentaciji 
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(PZI), ki tečejo od datuma zapisnika o predaji del in se zaključijo ob predložitvi ter ob sprejemu 
EOP zaključne situacije in zaključnega prevzema.  
 

9. Vmesni nadzor aktivnosti 
 
Za namene zagotavljanja vseh možnih prizadevanj za hitro izvedbo projekta v skladu z danimi 
časovnimi roki, menimo, da je nujno, da projektant v predvidenih zadolžitvah, ob upoštevanju 
načinov izvedbe projektiranja:  
(i) omogoči neprekinjen nadzor vmesne situacije projektiranja;  
(ii) pravočasno ugotovi možne vzroke, ki lahko negativno vplivajo na projektiranje, in pripravi 
ustrezne korektivne ukrepe;  
(iii) pravočasno ugotovi potrebo po pridobitvi dodatnih informacij, tehničnih ali upravnih smernic 
in mnenj, glede na to, kar projektant že ima na voljo;  
(iv) v skladu z navedenim v tem dokumentu preverijo projektna določila z organi/službami 
naročnika, vključenimi v izvedbo predvidenih posegov;  
(v) olajša sestavo projekta, tako da se razvoju sledi "korak za korakom" in ob zagotavljanju 
stalnega posvetovanja s strokovnjakom; izvajalec, zadolžen za projektiranje, se obveže, da bo 
zagotovil redna, če je potrebno, pa tudi tedenska srečanja oziroma oglede na kraju samem, in 
sicer povsod tam, kjer bo to določil EOP, ob navzočnosti EOP oziroma strokovnjaka/ov, kot bodo 
sproti določeni. Na teh srečanjih mora izvajalec predložiti projektno dokumentacijo v nastajanju 
v elektronski in papirni obliki, tudi z namenom, da se zagotovi, da lahko EOP preveri pravilno 
izvajanje projektnih aktivnosti ob upoštevanju vmesnih in končnih rokov za predložitve.  
EOP lahko po lastni brezprizivni presoji in brez potrebe po upravičenosti zahteve izvajalca, 
zadolženega za projektiranje, po dodatnih plačilih, odredi bolj pogosta srečanja oziroma 
pripravo specifičnih srečanj, namenjenih reševanju posebnih projektnih, tehničnih ali upravnih 
vprašanj, poleg načrtovanja ciljno naravnanih srečanj z izvajalci, zadolženimi za preverjanje 
med izvajanjem zadevnega projektiranja.  
 
 
 

10. Izračun najvišjega začetno določenega skupnega zneska 
 
Najvišji začetno določeni skupni znesek (za katerega je predvideno zniževanje) znaša skupaj 
69.555,98 EUR, poleg izdatkov za varstvo pri delu, za katere ni predvideno znižanje, v višini 
264,71 EUR. Podroben izračun je naveden v prilogi 2.3.  
 
 

SKUPNI POVZETEK 
FAZE STORITEV Ocenjena vrednost 

CP+S 
Od tega stroški 

osebja 
PROJEKTIRANJE € 25.419,72 € 12.970,76 
NAČRT PARCELACIJE ZA RAZLASTITVE IN DELITVENI 
NAČRT 

€ 14.868,88 € 7.585,86 

IZVEDBA DEL € 27.267,38 € 14.602,73 
SEŠTETO € 67.555,98 € 35.159,35 
Izdatki za varnost, za katere ni predvideno znižanje € 264,71   
SKUPAJ € 67.820,69  
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11. Opredelitev zahtev za sodelovanje izvajalcev, izbranih za izvedbo tehničnih 
aktivnosti  

 
Ocenjena vrednost glede na višino zneska, bo naročilo zgoraj navedenih storitev izvedeno po 
merilu oddaje ekonomsko najbolj ugodne ponudbe v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
Zahteve za sodelovanje izvajalcev projektantov so določene v skladu s prvim odstavkom 157. 
člena v povezavi s 83. in 86. čl. Zakonika o javnem naročanju, kot je navedeno v nadaljevanju: 
a) izvedba inženirskih in arhitekturnih storitev, opravljenih v zadnjih desetih letih, v skladu s 
črko vvvv) 3. čl. Zakonskega odloka 50/16, v zvezi z deli, ki sodijo v vsakega od razredov in 
kategorij del, na katere se nanašajo storitve, ki so predmet naročila, opredeljene na podlagi 
seznamov, vključenih v veljavne tarife za samostojne poklice, za celotni znesek za vsak razred in 
kategorijo, ne nižji od 1 kratnika ocenjene vrednosti del, na katera se storitev nanaša, 
izračunano glede na vsakega od razredov in kategorij;  
b) izvedbi dveh inženirskih in arhitekturnih storitev, opravljenih v zadnjih desetih letih, v skladu 
s črko vvvv) 3. čl. Zakonskega odloka 50/16, v zvezi z deli, ki sodijo v vsakega od razredov in 
kategorij del, na katere se nanašajo storitve, ki so predmet naročila, opredeljene na podlagi 
seznamov, vključenih v veljavne tarife za samostojne poklice, za skupni znesek, ki ni nižji od 
0,40 ocenjene vrednosti del, na katera se storitev nanaša, izračunano glede na vsakega od 
razredov in kategorij in se nanašajo na tipologije del, primerljivih po obsegu in tehničnih 
lastnostih z deli, ki so predmet oddaje naročila;  
c) za sestavo načrta parcelacije za razlastitve, delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih 
načrtov in povezanih storitev; izvedba storitev sestave katastrskih in zemljiškoknjižnih načrtov, 
opravljenih v zadnjih desetih letih, za celotni znesek, ki ni nižji od 1 kratnika zneska ocenjene 
vrednosti, izračunane za storitev, in izvedba dveh storitev sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in 
katastrskih načrtov v zadnjih desetih letih, za skupni znesek, ki ni nižji od 0,40 zneska ocenjene 
vrednosti, izračunane za storitve, ki se nanašajo na tipologije del, primerljivih po obsegu in 
tehničnih lastnostih s storitvami, ki so predmet oddaje naročila;  
d) za izvajalce, organizirane v obliko družbe (družba strokovnjakov in inženirska družba) s 
povprečnim letnim številom tehničnega osebja, uporabljenega v zadnjih treh letih (vključno z 
aktivnimi družbeniki, zaposlenimi in svetovalci z letno pogodbo o koordinaciji in trajnem 
sodelovanju, vpisanimi v ustrezne strokovne sezname, če obstajajo, in imajo ID številko za DDV 
in podpišejo projekt, oziroma podpišejo poročila o preverjanju projekta oziroma spadajo v 
vodstvo del in so izdali račune ponudniku za več kot 50 odstotkov svojega letnega prometa, ki 
izhaja iz zadnje napovedi DDV, in sodelavci na projektu v primeru subjektov, ki niso izvajalci 
obrti in poklicev), v višini ocenjenega števila enot, in sicer 2, za izvedbo naročila;  
e) za strokovnjake posameznike in člane združenja je minimalno število enot tehnikov, v višini 
ocenjenega števila enot, in sicer 2, za izvedbo naročila, kar je mogoče doseči tudi s sestavo 
začasne skupine strokovnjakov.  
 
 

12. Izvedba del 
 
Na podlagi projekta za izvedbo (PZI) bo po preverjanju in validaciji objavljen razpis za sklenitev 
pogodbe za izvedbo del in dobav v skladu s črko ii prvega odstavka 3. čl. ZO 50/16.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Ufficio Permanente Gestione Progetti (UPGP) – Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP) - Permanent Office for Project Management (POPM) 
GECT GO / EZTS GO / EGTC GO 

13. Priloge: 
 
1. Načrt tehnične in ekonomske izvedljivosti 
2. Izračun ocenjene vrednosti arhitekturnih in inženirskih storitev (Ministrski odlok z dne 
17.06.2016) 
3. Navodila za elektronsko predložitev ponudb 
Priloga A - IZJAVA O STORITVAH, KI SO PREDMET RAZPISA 
Priloga B – IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
Priloga C – ČASOVNA PONUDBA - SKRAJŠANJE ČASA  
Priloga D - EKONOMSKA PONUDBA 
 


