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ZADEVA: KOMENTAR ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA MNENJE DIREKTORATA ZA 
JAVNO NAROČANJE GLEDE UPORABE FIDIC DOLOČIL V POSTOPKIH JAVNEGA 
NAROČANJA 
Zveza: Dopis MJU št. 007-896/2015/6 z dne 13. 11. 2015 
 
Spoštovani! 
 
Združenje občin Slovenije se je seznanilo z mnenjem Ministrstva za javno upravo – Direktorata za 
javno naročanje glede tolmačenje javno naročniške zakonodaje – uporabe določil FIDIC v 
postopkih javnega naročanja. 
 
Kot naročniki po ZJN-2 se občine povsem strinjamo s stališčem, da pogodbena določila ne morejo 
in ne smejo nadvladati veljavne nacionalne zakonodaje. Vendar pa se ne strinjamo s 
predpostavkami, ki jih pristojno ministrstvo v svojem stališču podaja. Kot že samo ministrstvo 
navaja, je »Gradnja« rezultat dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično 
funkcionalno celoto, kar je navedeno v 7. točki 1. odstavka 2. člena ZJN-2. 
 
Vsekakor ni mogoče pavšalno določati vse spremembe gradbenih pogodb kot bistvene spremembe 
pogodb ter zavezanost za ureditev sprememb ob uporabi določil javno naročniške zakonodaje.  
Za doseganje cilja gospodarske in tehnične funkcionalne celote so v določenih primerih potrebne 
spremembe, ki jih omogočajo tako pogodbena določila FIDIC kot tudi Obligacijski zakonik in 
gradbene uzance. Naročnik, ki je zavezan k uporabi ZJN-2, pa mora ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje upoštevati, da ne dovoljuje spremembe, ki bi omogočila bistveno spremembo 
pogodbe, kateri sledi tudi  sodna praksa EU.  
 
Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 
Ob izvedbi javnih naročil mora naročnik slediti načelom, med katere sodi tudi načelo 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, saj mora naročnik zagotoviti gospodarno in učinkovito 
porabo javnih sredstev in uspešno doseči cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki 
urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.  
 
Načelo gospodarnosti zahteva, da morajo biti sredstva, ki jih institucija uporablja za izvajanje 
svojih dejavnosti, na voljo pravočasno, v primerni količini in primerni kakovosti ter za 
najprimernejšo ceno. 
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Pri tem se postavlja vprašanje, če v primeru manjših sprememb tehničnih specifikacij res pomeni 
spremembo pogodbe v tolikšni meri, da bi to povzročilo bistveno spremembo pogodbe. Prav tako 
je vsekakor vprašljivo načelo gospodarnosti, saj v primeru, da naročnik izvaja enega izmed 
postopkov navedenih v 24. členu ZJN-2, mora izvajalec dela ustaviti za dalj časa, saj izvedba 
postopka zahteva minimalni ocenjen čas približno dveh mesecev, če upoštevamo, da nihče izmed 
udeleženih ne uveljavlja pravnega varstva. Pri tem pa ni mogoče z gotovostjo trditi, da bi naročnik 
pridobil ponudbo, ki bi bila ugodnejša od izvajalčeve. Potrebno je namreč poudariti, da tudi FIDIC 
določila zahtevajo neke vrste pogajanj, saj je ob vsaki spremembi izdelana tudi analiza cene. Poleg 
tega ima izvajalec, v primeru ustavitve gradnje za čas izvedbe postopka skladno z določili ZJN-2 
pravico do stroškov stojnin in s tem povečanje pogodbene vrednosti. Prav tako je naročnik 
postavljen v situacijo, ko zaradi izvajanja postopka oddaje javnega naročila pride v situacijo, da ne 
bo pravočasno zaključil operacije in nastanek nevarnosti izvedbe operacije izven obdobja 
upravičenosti, vse to zaradi razloga izvajanja  postopka oddaje spremenjenih del po določilih ZJN-2 
ob tem pa to ni nujno povezano z načelom gospodarnosti. 
 
Hierarhija veljavne nacionalne zakonodaje 
Obligacijski zakonik gradbeno pogodbo določa kot posebno pogodbo in ne le kot podjemno 
pogodbo, s katero se izvajalec zavezuje k doseganju rezultata. Ob upoštevanju 7. točke 1. 
odstavka 2. člena ZJN-2 in določil Obligacijskega zakonika je torej povsem nedvoumno, da mora 
izvajalec zgraditi funkcionalno celoto. Ob tem pa se ne moremo izogniti dejstvu, da lahko zaradi 
različnih vzrokov (napredek tehnologije, pojav novih materialov in tehnik, spremembe dejanskega 
stanja…) v času izvajanja pride do situacije, ko je povsem in edino smotrno, da se v projektu 
izvede določene spremembe in prilagoditve, ki jih določajo tudi pogodbena določila FIDIC. Edino 
na ta način lahko naročnik/investitor ob zaključku gradnje pridobi objekt, ki bo funkcionalen in 
uporaben. Vsekakor pa te spremembe ne smejo biti v obsegu, ki bi pomenili bistveno spremembo 
pogodbe skladno z veljavno zakonodajo, prakso DKOM in prakso nacionalnega in EU sodišča. 
 
Več/presežna dela 
Obligacijski zakonik v svojem 473. členu določa, da če je prodajalec po vrsti določenih stvari dal 
kupcu po gospodarski pogodbi večjo količino, kot je bila dogovorjena, kupec pa ne izjavi v 
primernem roku, da presežek odklanja, se šteje, da je sprejel tudi ta presežek in ga mora plačati 
po enaki ceni. Obligacijski zakonik torej določa, da je prodajalec upravičen do plačila presežka 
količine, pri čimer ni zanemarljivo dejstvo, da je upoštevanju Obligacijskega zakonika zavezan tudi 
kupec, pa če tudi gre za kupca, ki je hkrati tudi naročnik po Zakonu o javnem naročanju. 
 
V primeru FIDIC RDEČE knjige se dela obračunavajo po dejansko izvedenih količinah. Čeravno 
FIDIC uporablja besedni izraz več del, pa je ta skladno z definicijo mogoče enačiti z presežnimi deli 
po definiciji Obligacijskega zakonika (473. člen OZ). Prav tako presežna dela opredeljuje peta točka 
9. uzance PGU, ki jih navaja kot količino izvedenih del, ki presegajo pogodbene količine del. 
Naročnik torej mora upoštevati veljavno zakonodajo in v primeru, da med izvedbo pride do 
količinskega odmika, izvajalcu tudi ta dela priznati in mu ji plačati, saj v nasprotnem primeru ne 
postopa skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da več/presežna dela tudi nastanejo, naročnik 
nima pravice, da teh del ne plača, saj je določen obračun dejansko izvedenih količin ob 
upoštevanju fiksne oziroma nespremenljive cene na enoto. Potrebno je namreč poudariti, da v 
primeru »FIDIC RDEČE KNJJIGE« oziroma gradbene pogodbe, kjer se dela obračunavajo po 
principu dejansko izvedenih količin, je kot fiksna cena, ki se ne sme spreminjati, podana cena na 
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enoto za posamezno postavko. Sama ponudbena vrednost oziroma po podpisu pogodbe 
pogodbena vrednost pa predstavlja način primerljivosti ponudbi in merilo za izbor. Gre torej za 
tehtano vrednost ob upoštevanju ponderja projektantske ocene predvidenih količin ob podani 
fiksni ceni na enoto. Naročnik pa mora ob nastanku več/presežnih del vsekakor upoštevati pravila, 
ki urejajo javne finance in porabo javnih sredstev. Naročnik za ta dela ne more izvajati postopka 
po 29. členu ZJN-2, saj ni izpolnjen pogoj nepredvidene okoliščine, prav tako se v tem primeru ne 
more in ne sme pogajati glede višine cene na enoto, saj bi s tem spreminjal ključni nespremenljiv 
podatek.  
 
Dodatne gradnje 
V primeru dodatnih gradenj pa gre za dela, ki niso kot taka vezana na funkcionalno celoto gradnje, 
temveč gre za gradnje, za katera je naročnik tekom izvajanja javnega naročila ugotovil, da bi jih 
bilo smotrno in smiselno izvesti.  
 
Gre torej za dela, ki z osnovno pogodbo niso bila dogovorjena in prav tako niso nujno potrebna za 
izpolnitev pogodbe, temveč njihovo izvedbo zahteva naročnik. Ta dela torej niso nujno potrebna za 
izpolnitev pogodbenih določil in je zanje potrebno določiti ceno oziroma ponudbeno vrednost ter v 
zvezi z njimi skleniti novo gradbeno pogodbo. 
 
V tem primeru gre namreč za dodatne gradnje, ki jih izključno naroča naročnik. Vsekakor mora 
naročnik v tem primeru upoštevati specifiko teh gradenj in izvesti ustrezen postopek oddaje 
javnega naročila. V primeru izkazanega dejavnika nepredvidene okoliščine postopek s pogajanji 
brez predhodne objave oziroma v primeru, da pogoji za ta postopek niso izpolnjeni pa drug 
ustrezen postopek. 
 
 
V skladu z navedenim se s tolmačenjem Ministrstva za javno upravo glede uporabe določil FIDIC v 
postopkih javnega naročanja nikakor ne moremo strinjati. Vztrajanje na brezkompromisnih in 
enostransko ziheraških tolmačenjih zakona brez interesa spoznati, kaj to prinaša v praksi, je 
neodgovorno in lahko prinese resne finančne posledice ter negospodarno ravnanje tako občinam 
kot državi. V Združenju občin Slovenije Vas zato zopet pozivamo k takojšnjemu uskladitvenemu 
sestanku. 
 
S spoštovanjem, 
 

                                                                                        
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Združenja občin Slovenije 
 

 


