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ZADEVA: USKLADITEV STALIŠČ GLEDE UPORABE FIDIC DOLOČIL IN DOLOČIL 
ZJN-2 
 
Spoštovani, 
 
skladno z dogovorom na včerajšnjem sestanku pri predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju 
vam še v pisni obliki posredujemo predlog za nujno uskladitev stališč med resorji glede 
različnega tolmačenja določil zakonodaje, ki je bazična pri izvajanju kohezijskih projektov. 
Kohezijski projekti stare finančne perspektive so končani ali pa so tik pred dokončanjem. 
Kontrole izvedb projektov različnih nivojev so intenzivne in neenotna razlaga določil lahko 
privede do izjemnih finančnih posledic za občine in državo.  
 
Najbolj pereč je problem, ko med izvajanjem projektov, kjer so upravičenci občine in so 
projekti sofinancirani s strani Kohezijskega sklada ter izvedba gradbenih del in nadzora 
podvrženi uporabi pravil FIDIC, se je izkazalo, da med deležniki v postopku izvajanja 
navedenih projektov obstajajo različna tolmačenja in stališča glede uporabe določil FIDIC 
oziroma določil ZJN-2 med samo izvedbo. 
 
V trenutku, ko je bila podpisana pogodba po določilih FIDIC, ni mogoče uporabljati 
tolmačenj, ki veljajo za klasične gradbene pogodbe, ki navadno sploh ne obsegajo nikakršnih 
določb o postopkovni ureditvi dodatnih del ali sprememb. FIDIC ne samo, da te določbe ima, 
ampak so ene od najpomembnejših določb v FIDIC-u in je naročnik k upoštevanju 
pogodbenih določil s podpisom pogodbe zavezan. Omenjenemu stališču sledijo tudi 
posredniška telesa. 
 
Osnovno izhodišče FIDIC-a je, da spremembe izvaja samo prvotni izvajalec in nihče drug. Če 
bi naročnik dodatna dela oddal novemu izvajalcu (kar je situacija, ki se lahko pripeti takoj, ko 
se odloči za enega od transparentih postopkov javnega naročanja), ima prvotni izvajalec do 
naročnika odškodninski zahtevek iz naslova izgubljenega dobička.  
 
S podpisom pogodbe po določilih FIDIC naročnik in izvajalec s soglasjem volj določita, na 
kakšen način se spremembe zahtevajo, obravnavajo in obračunajo. FIDIC s svoji določili npr. 
omogoča možnost sprememb projektne dokumentacije. 
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Ob tem pa naročniki / upravičenci trčijo ob domnevno neskladje z veljavno javno naročniško 
zakonodajo. Organ upravljanja je namreč zavzel stališče, da v primeru dodatnih / 
spremenjenih / nepredvidenih del ni mogoče upoštevati določil FIDIC, temveč je naročnik, 
kot javni proračunski uporabnik, za oddajo teh del zavezan k uporabi javno naročniške 
zakonodaje tudi za dela, ki so v sklopu pogodbene vrednosti. Pri čemer zaradi takega 
ravnanja odškodninsko odgovarja drugi pogodbeni stranki. 
 
Ob tem je potrebno opozoriti tudi, da ima naročnik za svetovanje in nadzor prav tako 
podpisano pogodbo po določilih FIDIC. Izbrani svetovalec oziroma inženir in izvajalec 
gradbenih del imata tako tudi medsebojne odnose urejene po pogodbenih določilih FIDIC, ki 
jih morata striktno upoštevati in spoštovati.  
 
Na podlagi navedenega predlagamo nujen skupni uskladitveni sestanek predstavnikov 
organa upravljanja (SVRK), posredniškega telesa (MOP), GZS - Združenja za svetovalni 
inženiring kot član FIDIC in ekskluzivnega zastopnika za Slovenijo ter predstavnikov združenj 
občin (SOS, ZOS). 
 
Lep pozdrav, 

                                  

                                            
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 
V vednost: 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, minister, 
gp.mgrt@gov.si 

- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Alenka 
Smerkolj, ministrica, gp.svrk@gov.si  

- Ministrstvo za okolje in prostor, Irena Majcen, ministrica, gp.mop@gov.si  
- Ministrstvo za javno upravo, Boris Koprivnika, minister, gp.mju@gov.si  
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