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POVZETEK
Skozi čas se je gradbena pogodba precej razvila. V preteklosti je gradbeno pogodbo oziroma dogovor
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ABSTRACT
Through time the construction contract evolved massively. In the past it was enough to have a verbal
agreement and handshake, which presented today's construction contract. Nowadays is construction
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1

UVOD

1.1

Opredelitev področja raziskovanja
Predmet raziskovanja so vse gradbene pogodbe v letu 2017, ki so bile sklenjene na podlagi izvedenih
javnih razpisov v letu 2017, objavljenih v Uradnem listu SR Slovenije v letu 2017. Javni razpisi so bili
izvedeni v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS št. 91/2015).
Zakon o javnih naročilih določa pravila v postopkih javnega naročanja, ki jih morajo upoštevati
naročniki v zvezi z javnimi naročili. S tem zakonom so se v pravni red RS prenesle direktive EU. Prav
tako zakon določa načela, na katerih mora temeljiti javno naročanje in sicer: na načelu prostega pretoka
blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz PDEU in na načelih
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti
javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju
okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo
v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in
delovnega prava.
Zavezanci za izvajanje zakona so organi Republike Slovenije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
druge osebe javnega prava, javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem
področju in subjekti, ki jim je za to dejavnost pristojni organ Republike Slovenije podelil posebne ali
izključne pravice.

1.2

Namen in cilji raziskovanja
Namen analize gradbenih pogodb, ki so bile sklenjene v letu 2017, je bil pridobiti neke smiselne
zaključke, ki bodo lahko pomagali v prihodnosti. Iskal sem odgovor na vprašanje, ali se katera od
pogodb ujema z vzorcem pripravljenem na GZS, oziroma kolikšno je procentualno ujemanje posamezne
pogodbe z vzorcem. Prav tako sem iskal pogodbe, kjer so uporabili FIDIC pogoje gradbenih pogodb.
Ni me zanimalo samo število takšnih pogodb, ki vsebujejo FIDIC pogoje, ampak tudi katere so te
pogodbe, oziroma ali med njimi obstajajo kakšne povezave, bodisi glede na vrednost, predmet pogodb,
način financiranja…
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2 GRADBENA POGODBA
Gradbena pogodba je podjemna pogodba med naročnikom in izvajalcem. S to pogodbo se obe stranki
zavežeta, da bosta pri izdelavi nekega objekta opravili vsaka svojo vlogo. Prav tako pa pripravita načrt
kako bo delo potekalo. Vloga izvajalca pri pogodbi je, da bo opravil gradbena dela na točno določenem
zemljišču po v naprej dogovorjenem urniku in načrtu. Vloga naročnika pri tej pogodbi je, da bo za
korektno opravljeno delo izvajalca plačal dogovorjeno ceno. [3]
Od ostalih pogodb se gradbena pogodba razlikuje v tem, da se naročnik odloči, da bo plačal za nekaj,
kar v bistvu sploh še ne obstaja. Izvajalec pa mu mora to stvar na pravi način prodati oziroma prepričati
naročnika v to, zakaj je on pravi naslov, da opravlja to delo.
Da pride do sklenitve gradbene pogodbe, so potrebne različne aktivnosti. Za gradnjo objekta mora
naročnik najprej urediti vso projektno in investicijsko dokumentacijo, da se lahko odloči o investiciji.
Ko ima urejeno vso dokumentacijo in se odloči za izvajanje investicije objavi razpis. Na razpis se lahko
prijavijo vsi izvajalci, ki ustrezajo pogojem objavljenega razpisa. Naročnik na podlagi različnih
dejavnikov izbere sebi najustreznejšega oziroma najugodnejšega izvajalca ,s katerim skupaj sestavita in
podpišeta gradbeno pogodbo za izvajanje del. [1]

Slika 1: Proces sklenitve gradbene pogodbe, izdelal N. Kneževič, februar 2018
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2.1

Splošne smernice stroki

Osnovne zahteve takšne pogodbe nudijo naročniku stalen vpogled nad izvajanjem del ter uporabljenimi
materiali. Vseh stvari v pogodbi ni potrebno posebej obdelati, kot na primer praktične stvari, saj imamo
zato splošne smernice stroki, katerih naj bi se izvajalec držal. Med take smernice štejemo posebne
gradbene uzance ter splošne FIDIC pogoje gradbenih pogodb. Pravni temelj pri sklepanju gradbenih
pogodb pa predstavlja Obligacijski zakonik (OZ), ki je v veljavi od 1.1. 2002.
2.1.1 Obligacijski zakonik (OZ)
V obligacijskem zakoniku je določeno obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje med gospodarskimi
subjekti), ki predstavlja zavezo med obema strankama. Prva stranka opravi dejavnost drugi stranki, ta
od nje zahteva, da svoje delo opravi, prva pa od druge zahteva plačilo za opravljeno dejavnost.
12. poglavje obligacijskega zakonika predstavlja poglavje gradbena pogodba. Tam je od 649. do 665.
člena opisano, kako naj bi se pravno pravilno sestavljala gradbena pogodba, da je skladna z veljavno
zakonodajo. [9]
Poglavje je v Zakonu o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 z
dne 7. 5. 2007). Št. 310-09/91-1/39 razdeljeno na 4 oddelke [5]:
1. Oddelek sestavlja 10 členov in opisuje splošne določbe gradbenih pogodb. V njih so opisani
pojmi, kot sta gradbena pogodba in gradba ter dolžnosti in pravice izvajalca kot tudi naročnika.
Tukaj gre predvsem za obligacije, ki se tičejo nadzora nad delom, nujnih nepredvidenih del,
cene del in spremembe le teh.
2. Oddelek predstavlja gradbena pogodba s posebnim določilom, v 659. členu – opisujejo ceno
določeno s klavzulo ključ v roke. Opisane so dolžnosti izvajalca do naročnika, le te se
razlikujejo od pogodbe, kjer je cena določena na enoto mere.
3. Oddelek sestavljata 2 člena, ki opisujeta odgovornosti za napake. Člena vsebujeta uporabo
pravil podjemne pogodbe ter uporabo pravic iz odgovornosti za napake na kasnejše uporabnike.
4. Oddelek je sestavljen iz 4 členov, ki opisujejo odgovornosti izvajalca in projektanta za solidnost
gradnje. Vsebuje podroben opis odgovornosti, izključitve odgovornosti, dolžnosti in izgube
pravic. [5]
2.1.2 Posebne gradbene uzance
Posebne gradbene uzance oziroma PGU so uzakonjeni poslovni običaji in so po vsebini podobne
splošnim mednarodnim FIDIC pogojem gradbenih pogodb. V primerjavi z obligacijskim zakonikom so
PGU podrobnejše v zvezi s pravili s področja gradbeništva. Vloga PGU je, da podajajo natančna in
konkretna določila za sestavo gradbene pogodbe. Pred uveljavitvijo OZ, PGU niso imele takšnega
pomena kot ga imajo danes. 12. člen OZ določa, da se za vrednotenje medsebojnih obveznosti in pravic
med pogodbenimi strankami uporabljajo uzance, kljub temu da se stranki za njihovo uporabo niso
posebej dogovorile s pogodbo. V primeru, da stranki v pogodbi v celoti izključijo uporabo uzanc, se le
te ne uporabljajo. [4]
V praksi se pogosto pogodbene stranke ne zavedajo, da veljajo določbe OZ. Pravice in dolžnosti obeh
strank morajo biti jasno določene, drugače lahko pride do marsikaterih nestrinjanj, različnih mnenj, v
najslabšem primeru pa do dolgih, težkih in finančno neprijaznih sodnih procesov. [4]
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2.1.3 FIDIC
FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) predstavlja mednarodno zvezo svetovalnih
inženirjev, ki ima sedež v Švici. Trenutno ima FIDIC včlanjenih 81 držav oziroma nacionalnih združenj.
FIDIC podobno kot PGU ureja pogodbene odnose. Pri nas se pri pogodbah vedno pogosteje, pri
mednarodnih pa je obvezno, da se pogodbe urejajo na podlagi splošnih pogojev, ki jih določa FIDIC.
V Sloveniji se je FIDIC začel uporabljati pred 30 leti, ko so ga predlagale mednarodne finančne
institucije. V zadnjih letih se pri nas uporabljajo splošna določila FIDIC predvsem za infrastrukturne
projekte, ki so financirana še iz sredstev EU, večinoma iz kohezijskih skladov. [10]
V slovenskem jeziku je trenutno na voljo 10 FIDIC priporočil. Med njimi so najpomembnejši naslednji:
-

-

-

RDEČA KNJIGA FIDIC vsebuje opis pogojev gradbenih pogodb za vsa dela na področju
gradbeništva, ki so načrtovana s strani naročnika. Pri pogodbah, ki se navezujejo na rdečo knjigo,
izvajalec izvaja le gradnjo (Build). Opisana so temeljna načela in pomembnejša določila splošnih
pogodbenih pogojev, vsebina gradbenih pogodb ter posebnosti, ki se lahko pojavijo v gradbenih
pogodbah. [10]
RUMENA KNJIGA FIDIC vsebuje opis pogojev gradbenih pogodb za vsa dela na področju
gradbeništva, ki so načrtovana s strani izvajalca. Pri pogodbah, ki se navezujejo na rumeno knjigo,
izvajalec poleg gradnje izvede še načrtovanje oziroma projektiranje izvedenih del. (Design &
Build). Opisana so temeljna načela, vsebina gradbenih pogodb in kratka razlaga razlikovanja od
Rdeče knjige. [10]
SREBRNA KNJIGA FIDIC vsebuje opis pogojev pogodb v zvezi z dobavo inženirske ter gradbene
storitve in pa opis pogodbe na ključ. [10]

2.2

Vrste gradbenih pogodb
Gradbene pogodbe se v praksi v glavnem delijo le na dve vrsti. Poznamo gradbene pogodbe na ključ in
gradbene pogodbe na enoto mere. V ta namen je GZS pripravila in objavila brezplačna vzorca obeh
pogodb. Razlikujeta se glede načina oblikovanja pogodbene cene. [8]
2.2.1 Gradbena pogodba na enoto mere
Ocenjena vrednost pogodbe je dogovorjena na način, da se pri obračunavanju upoštevajo dejanske
količine in fiksne enotne cene iz ponudbenega predračuna. To pomeni, da se vsa več oziroma manj dela
upoštevajo in obračunajo po fiksnih cenah iz ponudbenega predračuna. To pomeni, da izvajalec ne
prevzame tveganja, če pri izvajanju del pride do več del kot je bilo predvideno iz projektantskega
(naročnikovega) popisa del. Če pa je potrebno manj del, se pa le-ta ne bodo obračunala in posledično
plačala.
Pogodbena vrednost za vsa dela po SKD/F Gradbeništvo ne sme vključevati davka na dodano vrednost
po 76.a členu ZDDV-1. DDV je v tem primeru dolžan odvesti in plačati naročnik.
Če med izvajanjem pride do spremembe stopnje DDV, tveganje prenaša naročnik.
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V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del
za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev,
preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, PID in POV dokumentacije, sodelovanja na tehničnem
pregledu in drugih stroškov. [6]
2.2.2 Gradbena pogodba na ključ
Pri gradbeni pogodbi na ključ je pogodbena cena fiksna in nespremenljiva za celoten čas trajanja
pogodbe. To pomeni, da izvajalec prevzame tveganje, če pri izvajanju del pride do več del kot je bilo
predvideno iz projektantskega (naročnikovega) popisa del, ker za ta dela ne bo dobil plačila. Če pa je
potrebno manj del pa je izvajalec v boljšem položaju.
Enako kot pri pogodbi na enoto mere pogodbena vrednost za vsa dela po SKD/F Gradbeništvo ne sme
vključevati davka na dodano vrednost po 76.a členu ZDDV-1.
Če med izvajanjem pride do spremembe stopnje DDV, tveganje prenaša naročnik. [7]

2.3

Vsebina gradbene pogodbe

Oblika in vsebina gradbene pogodbe ni nikjer točno določeno predpisana. Dovolj je že zapis, da se
sprejme ponudba del, ki vsebuje opis del, ceno in rok dokončanja del. Vsekakor pa je boljše, da je
pogodba sestavljena čim podrobneje tako za izvajalca kot tudi za naročnika, saj se s tem lahko oba bolj
zavarujeta.
2.3.1 Določitev pogodbenih strank
Določita se naročnik (investitor) pogodbenih del in izvajalec pogodbenih del, z matičnimi in davčnimi
številkami, naslovi, računi ter pravnim zastopstvom obeh. [6]
2.3.2 Predmet pogodbe
Predmet pogodbe je izvajanje del na podlagi zahtev naročnika in ponudbe izvajalca. Zahteve naročnika
so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je bila sestavni del povabila k oddaji ponudb na javnem
razpisu. V javnem razpisu je objavljena tudi projektna dokumentacija, ki je na voljo : projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI) ter popis del.
Pri predmetu pogodbe se po navadi določi, kdaj in kako bodo opredeljena dodatna dela. To so dela, ki
niso zajeta pri osnovnem predmetu pogodbe. Nastanejo lahko zaradi spremembe projektne
dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali pa se med potekom del izkaže,
da jih je potrebno izvesti (čeprav so dela nujna ali ne). Za dodatna dela skleneta naročnik in izvajalec
aneks k pogodbi. [6]
2.3.3 Dokumentacija naročnika in pridobitev vseh soglasij za izvedbo
Naročnik zagotavlja, da je vsa priskrbljena projektna dokumentacija ter druga dokumentacija, ki je
predstavljala podlago, za izdelavo ponudbe, pravilna in strokovna.
Izvajalec mora v dogovorjenem roku po uvedbi v delo in po prejetju projektne dokumentacije (tudi v
primeru sprememb in dodatkov) v primeru, da ta ni predana v roke izvajalca ob uvedbi v delo, obvestiti
naročnika o vseh pomanjkljivostih ali nejasnostih glede projektne dokumentacije. S tem lahko od
naročnika zahteva spremembe oziroma navodila za korekten začetek izvajanja del. [6]
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Dovoljenja, ki so potrebna za izvedbo del po pogodbi, je naročnik dolžan pridobiti na svoje stroške,
razen če ni v pogodbi določeno drugače. Če se naročnik tega ne drži, je dolžan izvajalca zavarovati pred
morebitnimi posledicami, ki lahko nastanejo izvajalcu. Prav tako lahko izvajalec zahteva podaljšanje
roka za izvedbo ter povrnitev dodatnih stroškov, če so le-ti pri tem nastali. [6]
2.3.4 Pogodbena cena
Pogodbena cena se določi glede na to, kako je bila opredeljena v razpisni dokumentaciji. Cena se lahko
skozi obseg trajanja pogodbe ne spreminja in ostane fiksna ali pa je oblikovana s klavzulo, da se pri
obračunu upoštevajo dejanske količine s fiksnimi cenami na enoto iz ponudbenega predračuna. Znesek
se zapiše najprej v EUR brez DDV, nato pa še skupaj z DDV. [6]
Pogodbena cena za dela po SKD/F Gradbeništvo ne vsebuje davka na dodano vrednost po 76.a členu
ZDDV-1. V tem primeru je naročnik dolžan plačati DDV.
V tem delu pogodbe se opredeli tudi način spremembe pogodbene cene. Le-ta se lahko spremeni pri
obeh načinih določitve pogodbene cene za dodatno naročena dela s strani naročnika.
V primeru dodatnih del mora izvajalec naročniku poslati ponudbo, ki vsebuje ceno, rok izvedbe del ter
rok veljavnosti ponudbe. Za dodatno naročena dela obe stranki skleneta aneks. V aneksu se določi cena
dodatnih del ter rok izvedbe teh del, kar po navadi pomeni podaljšanje roka izvedbe po osnovni pogodbi.
[6]
2.3.5 Obračun del
V tem delu pogodbe bosta naročnik in izvajalec določila način obračuna del in izstavljanje začasnih
situacij. Obračun del in izstavljanje začasnih situacij se lahko izvede:
a) na podlagi knjige obračunskih izmer – izvajalec izvedena dela obračunava z mesečnimi
situacijami, na podlagi popisa del, ki so bila izvedena in opreme, ki je bila dobavljena ter
zmontirana v mesecu, za katerega izstavlja situacijo.
b) na podlagi stopnje dokončanosti – izvajalec izvedena dela obračunava z mesečnimi situacijami,
na podlagi stopnje dokončanosti del v mesecu, za katerega izstavlja situacijo.
c) izvajalec izvedena dela obračunava s faznimi situacijami npr. : 1. faza pripravljalna dela – 15
%, 2. faza izkopi, odvoz materiala na deponijo – 25 %, položitev komunalnih vodov – 25 %, 3.
faza izravnava terena in asfaltiranje – 25 %, 4. faza zaključna dela, zunanja ureditev - 10 %.
Skupaj: 100%. Procenti predstavljajo plačilo od pogodbene vrednosti. [7]
Izvajalec je dolžan poslati obračun izvedenih del tako nadzorniku kot naročniku po elektronski pošti ali
na kakšen drug način, za katerega se stranki dogovorijo. [7]
Naročnik z vpisom v gradbeno knjigo določi nadzornika, ki mora potrditi vsa dela, ki se bodo izvajala.
Nadzornik ima največkrat na voljo 5 delovnih dni po prejetju situacije, da jo potrdi ali opozori na razne
nepravilnosti. Če v tem času nadzornik ne poda nobenih negativnih komentarjev, se situacija smatra kot
potrjena in jo mora naročnik plačati v pogodbenem roku za plačilo situacije.
Če se nadzornik s situacijo ne strinja, je dolžan izvajalcu in naročniku podati točna poročila, kaj je
narobe v situaciji. V primeru, da nadzornik izvedena dela že potrdi z vpisom v gradbeno knjigo, ne sme
več podajati nobenih pripomb.
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Po 26. členu Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št: 59/10
s spremembami in dopolnitvami) se vsi računi izdajajo v elektronski obliki (e-račun). [7]
2.3.6 Končna situacija
Ko se izdela končni obračun lahko izvajalec izstavi končno situacijo. Pogodbena določila zahtevajo, da
naročnik po končni situaciji ne izplača izvajalca, dokler mu ta ne preda finančnega zavarovanja, za
odpravo napak v garancijskem roku (3 ali 5 let). [7]
2.3.7 Rok plačila in način plačila
V tem delu se določi rok plačila situacije in način plačila. Proračunski porabniki se morajo držati roka
plačila in sicer trideseti (30.) dan od prejema situacije. Če naročnik ne izvede plačila v določenem roku,
mu lahko izvajalec zaračuna zamudne obresti.
Obe stranki se dogovorita, da se lahko plačila izvajajo tudi v obliki kompenzacije, cesije ali asignacije,
za kar mora biti sklenjena finančna pogodba. [7]
2.3.8 Obveznosti pogodbenih strank
V tem delu se določijo obveznosti izvajalca in naročnika.
Izvajalec potrjuje seznanjenost s pogoji in lokacijo poteka del. S pogoji je bil seznanjen pisno preden je
oddal ponudbo in jih mora upoštevati pri določanju vseh rokov za izvajana dela. Izvajalec se obvezuje
voditi gradbeni dnevnik, dela izvesti strokovno, varno, vestno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili
naročnika…
Glavna obveza naročnika je da poravna dogovorjeno pogodbeno vrednost v dogovorjenih rokih in po
načinu, ki je določen v sami pogodbi. Prav tako pa so njegove obveznosti, da pred samim izvajanjem
del pravočasno preda vso potrebno dokumentacijo izvajalcu, in da ga pravočasno uvede v delo. V
primeru ne imenovanja gradbenega nadzora v pogodbi, ga mora izbrati naknadno, ter o izbiri izvajalca
nadzora obvestiti izvajalca. Naloga nadzornika je, da v imenu naročnika izvajalcu daje navodila o
izvajanju strokovnih del in da nadzoruje potek izvajanja del, izbiro materiala ter skrbi za roke izvajanja
posameznih del, določene s terminskim planom. [6]
2.3.9 Roki za izvedbo del
Gradbena pogodba opredeljuje več mejnikov, katere se morata držati obe pogodbeni stranki. Mejniki so
sledeči:
-

Podpis pogodbe – datum veljavnosti pogodbe
Uvedba v delo
Pričetek del
Dokončanje del
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Slika 2: Prikaz mejnikov, ki jih opredeljuje gradbena pogodba, izdelal N. Kneževič, april 2018

V tem delu pogodbe so določeni roki za izvedbo pogodbenih del. Določi se rok za pričetek del po uvedbi
izvajalca v delo. Predvideni rok za izvedbo del je opredeljen že v razpisni dokumentaciji in prične teči
s pričetkom del oziroma s pričetkom veljavnosti pogodbe.
Izvajalec je z izvajanjem del dolžan pričeti z dnem, ki je določen v pogodbi. [6]
Uvedba izvajalca v delo obsega izročanje gradbišča, kjer se je treba držati določb Posebnih gradbenih
uzanc, ki zagotavljajo izvajalcu pravico dostopa na gradbišče. Prav tako je izvajalcu potrebno izročiti
en potrjen izvod PGD projektne dokumentacije in pa PZI projekte dokumentacije. Poleg projektne
dokumentacije mu je potrebno izročiti tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki vsebuje številko,
datum izdaje ter izdajatelja dovoljenja oziroma več dovoljenj, če je to zahtevano s strani zakonodaje. Če
se zgodi, da pride do spremembe gradbenega dovoljenja, je izvajalec uveden v delo, ko dobi
pravnomočno spremenjeno gradbeno dovoljenje. Naročnik je dolžan izročiti varnostni načrt ter
imenovati koordinatorja za varnost pri delu. Izvajalcu mora zagotoviti, da so v mejah izvajanja del
zagotovljeni priključki na komunalne in energetske vode. Prav tako pa mora zagotoviti sredstva za
financiranje izvajanja del ter sredstva za plačilo vseh obveznosti, ki so navedene v pogodbi.
O uvedbi izvajalca v delo se sestavi zapisnik o uvedbi v delo, kjer je zapisan datum o uvedbi, predaja
dokumentacije, nadzor nad gradnjo, rok pričetka del ter drugi zaznamki. [6]
2.3.10 Podaljšanje roka za zaključek del
Izvajalec lahko uveljavlja pravico do podaljšanja roka v primerih če:
-

pride do zamude pri uvajanju v delo,
pride do dogodkov zaradi višje sile,
naročnik prekine izvajanje del,
pride do težkih vremenskih razmer,
pride do arheoloških najdb, ki upočasnijo gradnjo,
naročnik naroči dodatna dela ali kakšne drugačne večje spremembe,
naročnik ne izpolnjuje dogovorov v skladu s pogodbo,
ali iz kakršnih koli drugih razlogov, ki podaljšujejo rok dokončanja del in niso nastali po krivdi
izvajalca.
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Izvajalec je dolžan pisno obvestiti in obrazložiti naročniku, zakaj je potrebno podaljšati pogodbeni rok
za dokončanje del. To mora storiti čim prej oziroma najkasneje v tridesetih (30) dneh po odkritju vzroka,
ki lahko pripelje do podaljšanja del, drugače ostane brez pravice podaljšanja roka. Prav tako izvajalec
predlaga število dni podaljšanja pogodbenega roka. Sprememba roka se med obema strankama uredi z
aneksom k prvotni pogodbi. [6]
2.3.11 Pogodbena kazen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča del v dogovorjenem pogodbenem roku, ima naročnik
pravico zaračunati pogodbeno kazen. Le-ta znaša največkrat 1 ‰ pogodbene vrednosti za vsak zamujen
dan, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. V primeru, da je nastala škoda zaradi zamude
izvajalca po njegovi krivdi večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da izvajalcu zaračuna
povzročeno škodo.
Pogodbena kazen se zaračuna od pogodbenega roka dokončanja del do dneva, ko so bili objekt oz. dela
prevzeta. [6]
2.3.12 Garancije in garancijski rok
Izvajalec mora imeti v času izvajanje gradnje zavarovano gradbišče, se pravi celoten objekt, ki je v
gradnji, vso opremo in okolico gradbišča. ZGO-1 določa obvezno zavarovanje za vse izvajalce, tudi
manjše – podizvajalce pri vseh vrstah gradenj.
Izvajalec je dolžan naročniku izročiti garanciji :
-

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del
garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del je dolžan izvajalec predložiti takoj po uvedbi izvajalca v
delo. Višina garancije znaša največkrat 10 % pogodbene vrednosti. Garancija se predloži v obliki bančne
garancije, menice, zavarovalne police.. in je veljavna še do 60 dni od izteka pogodbenega roka izvedbe.
V primeru, da pride do podaljšanja pogodbene roka izvedbe, je potrebno predložiti dodatno garancijo
do izteka novega pogodbenega roka. [6]
Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi je dolžan izvajalec predložiti po prejemu podpisanega
zapisnika o primopredaji del. Garancija znaša do 10 % pogodbene vrednosti in velja do preteka
garancijskega roka – po navadi 3 do 5 let od prevzema del. [6]
2.3.13 Podizvajalci
Izvajalec je moral podizvajalce, s katerimi bo izvajal pogodbena dela, navesti že v ponudbi. Naročnik
je le-te lahko preveril ali izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. Naročnik
lahko izvaja pogodbena dela le s tistimi, ki jih je naročnik potrdil. Le-ti so navedeni v pogodbi z vsemi
svojimi podatki (naslov, matična in davčna številka, številka transakcijskega računa), opredeljen je
predmet izvajanja del ter vrednost del, ki jih bo izvedel posamezen podizvajalec.
Če se pri izvajanju del pokaže potreba, da bi bilo potrebno najeti še druge podizvajalce, mora izvajalec
del o tem obvestiti naročnika, ki se mora strinjati za vsakega posameznega podizvajalca del.
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V skladu z določbami ZJN-3 se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo podizvajalcem, za katere je
izvajalec v ponudbi priložil izjavo, v kateri zahtevajo, da jim naročnik neposredno izvede plačilo za
opravljena dela, naročnik neposredno nakaže plačilo za izvedena dela. Le-ta morajo biti posebej
prikazana (s situacijo ali računom podizvajalca) ter potrjena in predložena k situaciji glavnega izvajalca
del. [6]
2.3.14 Predstavniki obeh strank
V tem delu pogodbe so navedeni odgovorni vodja del s strani izvajalca ter pooblaščeni predstavnik
izvajalca in pooblaščeni predstavnik naročnika. Pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strani sta
pooblaščena, da zastopata pogodbeni strani v vseh zadevah in vprašanjih v zvezi z izvajanjem te
pogodbe.
Prav tako je v tem delu naveden še odgovorni nadzornik s strani naročnika. [6]
2.3.15 Končne določbe
V končnih določbah se opredeli, kdaj je pogodba sklenjena, v kolikih izvodih je sestavljena, možnost
spremembe pogodbe, kje se rešujejo morebitni spori, ki jih same ne bosta mogli sporazumno rešiti. Prav
tako mora biti obvezno navedena še protikorupcijska klavzula. [6]
Sledi še podpis obeh pogodbenih strank s krajem in datumom podpisa.
3

ANALIZA POGODB

3.1

Nabor pogodb
Glavni predmet raziskave predstavljajo gradbene pogodbe, ki so bile sklenjene v letu 2017 med javnimi
naročniki in izbranimi izvajalci. Opraviti je bilo potrebno analize teh pogodb glede pogodbenih pogojev
oziroma parametrov teh pogodb. Pred samim postopkom analiziranja sem potreboval nabor pogodb. S
portala javnih naročil sem si prenesel celotno zbirko pogodb za nekaj let nazaj. [2] Da sem lahko določil
nabor pogodb, ki sem jih v raziskavi analiziral, sem opravil selekcijo:
-

Izmed vseh pogodb sem izbral le gradbene pogodbe.
Izmed gradbenih pogodb sem izbral pogodbe, ki so bile sklenjene v letu 2017.
Glede velikega števila gradbenih pogodb sem v dogovoru z mentorjem izločil gradbene
pogodbe, kjer je bila pogodbena vrednost manjša od 2,500.000 € (dva in pol milijona evrov).
Da bi bil nabor popoln sem izločil še anekse k pogodbam, nekatere so bile večkrat navedene ali
pa so imele zapisane napačne pogodbene vrednosti in podobno.
Prav tako sem izločil še vse koncesijske pogodbe, ki so se v glavnem nanašale na gradnjo javne
razsvetljave, vendar je način financiranja teh gradenj in plačilo urejeno na drugačen način
(koncesija na dvajset (20) let) kot pri drugih gradbenih pogodbah.

Po končani selekciji je nabor gradbenih pogodb, pripravljenih za analizo predstavljalo 42
(dvainštirideset) pogodb.
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3.2

Analiza
Za analizo izbranih gradbenih pogodb sem najprej določil parametre, na katere bom pozoren pri
posameznih pogodbah. Sledil je pregled vseh pogodb in izpis izbranih parametrov. Na začetku sem si
sicer pripravil možne opcije za izbrane parametre, vendar se mi je s pregledovanjem pogodb, baza opcij
za posamezne parametre tudi večala.
Ko sem imel izpisane vse parametre, sem pripravil pregledne tabele, v katerih sem izbrane parametre
pogodb primerjal s tistimi iz vzorca gradbene pogodbe, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica
Slovenije. Rezultat preglednih tabel je bil delež ujemanja pogodb z vzorcem GZS. Delež ujemanja
pogodb predstavlja število parametrov posamezne pogodbe, ki se ujemajo s parametri iz vzorca GZS
napram vsem parametrom, ki so bili primerjani. Rezultat ujemanja pogodb z vzorcem je podan v
odstotkih.
3.2.1 Atributi ter parametri in možne opcije za posamezne parametre v pogodbah
Najprej sem iz vsake pogodbe izpisal atribute pogodb, ki so predstavljali osnovne podatke o pogodbi.
Atributi predstavljajo tiste podatke o pogodbah katere ni možno oziroma jih je nesmiselno primerjati z
vzorcem GZS. Atributi večinoma nimajo možnih opcij oziroma je le teh neskončno. Atributi so bili:
predmet oziroma naslov pogodbe, naročnik, izvajalec, financer ali sofinancer, če je ta prisoten,
pogodbena vrednost, obseg del, rok dokončanja del in tip pogodbe.
Predmet
pogodbe

Način opredelitve roka
dokončanja del

Naročnik /
sofinancer

Sklic na OZ / PGU

Izvajalec

Pogodbena
vrednost

GRADBENA
POGODBA

Način plačila
Zadržana sredstva

Rok izvedbe
del

Pogodbena kazen

Tip pogodbe

garancije
Škoda

Slika 3: Atributi ter parametri gradbene pogodbe, izdelal N. Kneževič, april 2018

3.2.1.1 Atributi
Predmet pogodbe opisuje dela, ki se bodo izvajala na podlagi razpisa naročnika in ponudbe izvajalca.
Več o predmetu pogodbe v poglavju 2.3.2 Predmet pogodbe.
Naročnik je ena od pogodbenih strank, ki je kasnejši uporabnik in plačnik izvajanega dela. Naročnik si
ne lasti pravice izvajalcu ukazovati, kako naj izvajana dela opravlja, ker sam ni strokovna oseba ampak
lahko od izvajalca zahteva, da izvede vsa gradbena dela, ki so potrebna za zgraditev objekta. Obveznost
naročnika je, da izvajalcu plača izvedena gradbena dela.
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Izvajalec je ena od pogodbenih strank, ki se s podpisom gradbene pogodbe zaveže, da bo zgradil
oziroma prenovil objekt. Njegova naloga je, da za objekt opravi vsa v pogodbi predpisana gradbena
dela. Izvajalec dela opravlja samostojno in si ne pridržuje pravice zahtevanja kakršnihkoli navodil od
naročnika za gradbena dela, ki morajo biti opravljena. Za svoje delo je odgovoren sam kot strokovna
oseba. [4]
Financer oziroma sofinancer je pogodbena stranka, ki je v gradbenih pogodbah lahko prisoten ali pa
ne. V primeru, da je prisoten, je njegova naloga, da financira oziroma poravna celotno oziroma del
pogodbene vrednosti. Če poravna celotno pogodbeno vrednost, smatramo tako stranko kot financerja
projekta. V velikih primerih večjih javnih naročil, ko je naročnik država, je sofinancer občina, v kateri
se gradbena dela izvajajo ali pa obratno, če je naročnik občina, je sofinancer država.
Pogodbena vrednost je dogovorjena vrednost, katero mora plačati naročnik izvajalcu za opravljeno
delo. Tako v teoriji kot v praksi prevladuje mnenje, da določitev višine pogodbene vrednosti ni vedno
nujna vsebina gradbene pogodbe. Če stranki v pogodbi višine plačila ne določita, se ne smatra pogodbe
neveljavne oziroma, da njena vsebina ni popolna. V primeru da gradbena pogodba nima določene cene,
se za razložitev omenjenega dogovora uporablja O.Z. in sicer 642. člen. Ta pa pravi, da se cena določi
glede na čas, ki je po navadi potreben za takšno delo in glede na ceno, ki se običajno uporablja za takšna
gradbena dela. [4]
Obseg del predstavljajo vsa dela, ki se bodo izvajala in so zapisana v predmetu pogodbe. Imamo (2)
dve možni opciji za ta parameter. Prva je projektiranje in gradnja, označuje se kot tip (a). V tem primeru
se glede na pogodbo izvajalec zaveže, da opravi tako projektiranje objekta kot tudi izgradnjo le-tega.
Druga opcija je gradnja in se označuje kot tip (b). V tem primeru se glede na pogodbo izvajalec zaveže,
da bo opravljal le gradbena dela.
Rok izvedbe del predstavlja časovno obdobje, v katerem mora izvajalec dokončati vsa pogodbeno
dogovorjena dela. Roki so seveda različni pri vseh pogodbah, saj so se pri vsaki pogodbi izvajala različna
dela. Na trajanje del vpliva tako zahtevnost del, lokacija del, naravni pogoji, pritiski naročnikov, itd.
Rezultate za ta atribut sem podajal v mesecih od podpisa pogodbe ali uvedbe izvajalca v delo. Več o
roku za izvedbo del v poglavju 2.3.9 Roki za izvedbo del.
Določanje tipa pogodb. Kot že omenjeno Gospodarska zbornica Slovenije pozna (2) dva tipa pogodb:
pogodba na enoto mere ter pogodba s klavzulo ključ v roke. Več o teh pogodbah in razlikah med njima
v poglavju 2.2 Vrste gradbenih pogodb.
3.2.1.2 Parametri
Ko sem imel zbrane vse osnovne podatke o posameznih pogodbah, sem lahko izpisal nadaljnje
parametre, ki sem jih nato primerjal s parametri iz vzorca GZS:
Prvi izmed njih je bil preverjanje načina opredelitve roka dokončanja del. Zanimal me način
podajanja časa, ki ga potrebujejo izvajalci za dokončanje posameznega projekta v pogodbah. Ta čas
prične teči v večini primerov od dneva podpisa pogodbe ali od uvedbe izvajalca v delo. Zato sem
pozornost usmeril tudi na to če je v pogodbah omenjena uvedba izvajalca v delo.
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Možne opcije za opredelitev roka dokončanja del so bile:
-

Podan je datum dokončanja del
Podan je čas, ki ga ima izvajalec za dokončanje del od dneva uvedbe izvajalca v delo
Podan je čas, ki ga ima izvajalec za dokončanje del od dneva podpisa pogodbe

Naslednji obravnavan parameter je bil ali so bili del pogodbe tudi FIDIC pogoji gradbenih pogodb.
Možni opciji pri tem parametru sta bili DA (pogodba vsebuje FIDIC pogoje gradbenih pogodb) oziroma
NE (pogodba ne vsebuje FIDIC pogojev gradbenih pogodb). Več o FIDIC pogojih gradbenih pogodb v
poglavju 2.1.3 FIDIC.
Sledil je parameter, ali sta v pogodbi navedena tudi Obligacijski zakonik in Posebne gradbene uzance
oziroma ali je pogodba skladna z omenjeno zakonodajo. Možni opciji pri tem parametru sta bili DA ali
NE. Prav tako sem izpisal, kje v pogodbi sta bila omenjena ali OZ ali PGU.
Eno izmed glavnih vprašanj te naloge je bilo, ali je katera pogodba narejena točno po vzorcih pogodb,
ki so jih objavili pri GZS, kar predstavlja naslednji parameter. Možni opciji za ta parameter sta bili DA
ali NE.
Sledil je parameter način plačila po pogodbi. Tukaj sem preverjal rok, ki ga ima naročnik za plačilo ter
način, kako je izvajalec obračunaval izvedena dela. Prav tako sem namenil pozornost zadržanim
sredstvom, če so se le - ta pojavila. Pozoren sem bil tudi na to, ali se je v primeru zadržanih sredstev
pojavila tudi garancija za dobro izvedbo del.
Naslednji parameter je bil pogodbena kazen za zamude oziroma penali v gradbenih pogodbah. Preverjal
sem, kolikšno vrednost mora izvajalec plačati naročniku v primeru zamude na dan in kolikšna je
maksimalna vrednost, ki jo lahko naročnik zaračuna izvajalcu kot pogodbeno kazen. Prav tako sem
preverjal način podajanja pogodbene kazni.
Preverjal sem še, ali je v pogodbah opredeljena in na kakšen način upoštevana škoda, ki jo utrpi naročnik
zaradi zamude pri dokončanju del. Možne opcije za ta parameter so naslednje:
-

-

-

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in
bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni
tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve
zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.
Za poplačilo škode lahko naročnik vnovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo, če zadostuje
pokritju vseh stroškov.
Izvajalec mora imeti v skladu z ZG0-1 zavarovano svojo odgovornost za škodo. V primeru, da pride
do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti, za katero je odgovoren izvajalec, mora na svoje stroške
nadomestiti, popraviti ali postaviti in dokončati dela, ki morajo biti opravljena v skladu s
pogodbenimi določili in navodili predstavnika naročnika.
Škoda v pogodbi ni obravnavana.
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Sledil je parameter garancije. V tem parametru sem pregledoval, ali vsebuje posamezna pogodba
bančno garancijo oziroma garancijo za dobro izvedbo del in ali vsebuje obravnavana pogodba garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi ne več kot pet (5) let. Pregledal sem tudi posamezne višine teh
garancij ter garancijsko dobo.
Zadnji obravnavan parameter so posebnosti. V tem parametru so omenjene posebnosti pogodbe, če jih
je le - ta vsebovala. Kot posebnosti sem štel, da se izvajalcu obračuna DDV, čeprav se mu po veljavni
zakonodaji ne bi smel, če se pojavijo kakšni popusti, če je pogodba sestavljena v več sklopih, če so
nejasne pogodbene kazni in podobne nejasnosti oziroma stvari, ki izstopajo od ostalih pogodb.
3.2.2 Parametri v vzorcih pogodb GZS
Ko sem imel iz vseh pogodb izpisane posamezne parametre, sem le - te primerjal s parametri, ki so
opisani v dveh vzorcih pogodb, ki so ju pripravili na GZS. Primerjal sem vse parametre razen atributov
oziroma osnovnih podatkov o pogodbah ter parametra, ali je pogodba narejena po vzorcu GZS.
Način opredelitve roka dokončanja del je v vzorcu GZS obravnavan naslednje. V pogodbi mora biti
določen rok v dnevih za zaključek del. Prav tako mora biti točno določen še rok za uvedbo izvajalca v
delo. Izvajalec ima pravico tudi, da rok za zaključek del podaljša. Več o tem v poglavjih 2.3.9 Rok za
izvedbo del ter 2.3.10 Podaljšanje roka za zaključek del. [6]
FIDIC v vzorcu gradbene pogodbe: GZS vzorec ne zahteva, da je pogodba narejena po splošnih FIDIC
pogojih gradbenih pogodb.
Pogodba skladna z zakonodajo Obligacijskega zakonika in Posebnih gradbenih uzanc. V vzorcu je
opisano, da za posamezna vprašanja, ki niso navedena v pogodbi, se za razlago in presojo le-teh,
uporabljata tako Obligacijski zakon kot Posebne gradbene uzance. [6]
Plačilo po pogodbi. V vzorcu pogodbe je edin možen način obračunavanja del tak, da se izdajajo
začasne situacije. Naročnik je dolžan plačati vsako situacijo, katere ni zavrnil, v 30. (tridesetih) dneh od
prejema le - te. Zadržani znesek plačila v vzorcih ni posebej obravnavan. Omenjena so le na računu,
kjer mora izvajalec poleg zneska za plačilo prikazati tudi zadržana sredstva. [7] V tem delu je torej
vzorec GZS nejasen!
Pogodbena kazen v gradbenih pogodbah. V primeru, da se izvajalec ne drži pogodbenega roka pri
izvedbi del, ima naročnik pravico, da za vsak zamujeni dan zahteva plačilo pogodbene kazni. Pogodbena
kazen je lahko dogovorjena na 3 načine:
-

v znesku EUR
v % od skupne pogodbene vrednosti
v ‰ od skupne pogodbene vrednosti, ampak z omejitvijo do največ % skupne pogodbene
vrednosti [6]

Škoda je v vzorcih pogodb obravnavana kot načelo popolne odškodnine. V primeru, da izvajalec
povzroči kakršnokoli škodo naročniku in je ta že presegla dogovorjen znesek pogodbene kazni, ima
naročnik pravico, da zahteva dodatno plačilo izvajalca pogodbeni kazni in sicer plačilo za vso škodo, ki
je bila povzročena. [6]
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Garancije v vzorcih GZS. V vzorcih GZS so garancije s strani izvajalca opisane kot finančna
zavarovanja. Finančna zavarovanja mora izvajalec izdati kot bančno garancijo ali enakovredno
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (kot menico ali izvršnico). Vzorec opisuje 2 vrsti bančnih garancij:
-

-

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki mora biti predano največ v
petnajstih (15) dneh po prejemu podpisane pogodbe. Opredeljena mora biti točna višina zavarovanja
v % skupne pogodbene vrednosti z DDV oziroma znesku v EUR.
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki mora biti predano naročniku največ
v (20) dneh po prejemu podpisanega primopredajnega zapisnika. Opredeljena morata biti višina, ki
znaša 5% skupne pogodbene vrednosti in trajanje garancije, ki znaša 3 leta od datuma predaje del
naročniku. [6]

3.2.3 Pregledne tabele
Izdelal sem tri (3) pregledne tabele, v katerih sem primerjal parametre posamezne pogodbe s parametri
iz vzorca, ki je bil pripravljen s strani Gospodarske zbornice Slovenije. Pogodbe v tabelah so razdeljene
glede na pogodbeno vrednost od največje do najmanjše. Tabele so podane kot priloge v A3 formatu.
Razlikujejo se glede na pogodbeno vrednost:
-

TABELA 1: Pogodbena vrednost pogodb znaša več kot deset (10) milijonov evrov.
TABELA 2: Pogodbena vrednost pogodb znaša med štiri (4) in deset (10) milijonov evrov.
TABELA 3: Pogodbena vrednost pogodb znaša med dva in pol (2,5) in štiri (4) milijone evrov.

Tabele so sestavljene iz osnovnih podatkov pogodb in iz parametrov, na katere sem bil pozoren in katere
sem primerjal s parametri iz vzorca GZS. Izbrane parametre sem glede na to, ali so v skladu z vzorcem,
obarval z zeleno oziroma z rdečo, če niso v skladu z vzorcem. V primeru, da je manjše odstopanje, sem
ga obarval z rumeno. Na koncu sem procentualno prikazal, koliko se posamezna pogodba ujema z
vzorcem GZS, oziroma koliko se ujemajo njeni parametri. Za vsako tabelo sem prav tako izračunal
povprečno ujemanje z vzorcem GZS. Vsaka tabela je bila sestavljena iz treh (3) delov pogodb. V prvem
delu pogodb so prikazane pogodbe, ki niso narejene s pomočjo FIDIC pogojev gradbenih pogodb. V
drugem delu so obravnavane pogodbe, ki so v skladu s FIDIC-om. V zadnjem delu so prikazane
pogodbe, ki so glede na obseg del tipa (a), oziroma vsebujejo poleg gradnje še projektiranje del, ki se
bodo izvajala. Za vsak del sem poračunal skupno vsoto pogodb, ki ta del sestavljajo.
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TABELA 1:
V prvi tabeli so obravnavane največje pogodbe, ki so bile izdelane v letu 2017. Njihova pogodbena
vrednost znaša več kot deset (10) milijonov evrov. Takšnih pogodb je bilo le sedem (7). Od tega tri (3),
ki ne vsebujejo FIDIC-a s skupno pogodbeno vrednostjo 66.840.205,35 EUR, ena (1) pogodba s FIDICom ter s pogodbeno vrednostjo 47.258.901,75 EUR in tri (3) pogodbe, ki imajo poleg gradnje vključeno
še projektiranje s skupno pogodbeno vrednostjo 77.114.814,17 EUR. Skupna vrednost del, katerih
pogodbena vrednost znaša nad deset (10) milijonov evrov, znaša 191.213.921,27 EUR.

POGODBENE VREDNOSTI POGODB nad 10 milijonov evrov
60.000.000,00 €
50.000.000,00 €
40.000.000,00 €
30.000.000,00 €
20.000.000,00 €
10.000.000,00 €
0,00 €

Slika 4: Pogodbene vrednosti pogodb nad 10 milijonov evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018
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TABELA 2:
V drugi tabeli so obravnavane pogodbe, katerih pogodbena vrednost znaša med štiri (4) in deset (10)
milijonov evrov. Takšnih pogodb je bilo petnajst (15). Od tega deset (10), ki niso narejene po FIDIC-u
s skupno pogodbeno vrednostjo 55.785.425,67 EUR. Tri (3) pogodbe so v skladu s FIDIC-om s skupno
pogodbeno vrednostjo 14.083.471,86 EUR. Dve (2) pogodbi pa sta takšni, ki vsebujeta poleg gradnje še
projektiranje. Njuna skupna pogodbena vrednost znaša 13.546.468,81 EUR. Skupaj je bilo za pogodbe,
katerih pogodbena vrednost znaša med štiri (4) in deset (10) milijonov evrov namenjeno 83.415.366,34
EUR.

POGODBENE VREDNOSTI POGODB med 4 in
10 milijonov evrov
12.000.000,00 €
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €

Slika 5: Pogodbene vrednosti pogodb med 4 in 10 milijonov evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018
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TABELA 3:
V zadnji tabeli so prikazane pogodbe, katerih pogodbena vrednost znaša med dva in pol (2,5) ter štiri
(4) milijone evrov. Pogodb, ki so ustrezale tem zneskom, je bilo dvajset (20). Od tega jih trinajst (13) ni
vsebovalo FIDIC-a, skupna pogodbena vrednost le-teh znaša 40.575.030,83 EUR. Pet (5) pogodb je v
skladu s FIDIC-om s skupno pogodbeno vrednostjo 15.922.360,32 EUR. Dve (2) pogodbi pa sta takšni,
ki vsebujeta poleg gradnje še projektiranje. Njuna skupna pogodbena vrednost znaša 5.819.747,09 EUR.
Skupaj je bilo za pogodbe, katerih pogodbena vrednost znaša med dva in pol (2,5) ter štiri (4) milijone
evrov namenjeno 62.317.138,24 EUR.

1. del: POGODBENE VREDNOSTI POGODB med
2,5 in 4 milijone evrov
4.500.000,00 €
4.000.000,00 €
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €

Slika 6: 1. del: Pogodbene vrednosti pogodb med 2,5 in 4 milijone evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018
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2. del in 3. del: POGODBENE VREDNOSTI
POGODB med 2,5 in 4 milijone evrov
4.000.000,00 €
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €

Slika 7: 2. del in 3. del: Pogodbene vrednosti pogodb med 2,5 in 4 milijone evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018

3.3

Rezultati analize

3.3.1 Rezultati atributov oziroma osnovnih podatkov pogodb
Atribute ali osnovne podatke, ki so bili najprej izpisani iz vseh pogodb sem primerjal z atributi oziroma
osnovnimi podatki iz ostalih pogodb.
Prvi atribut je predstavljal predmet pogodbe. Ker predmet pogodbe predstavlja dela, ki se bodo izvajala
po podpisu te pogodbe, se predmeti med seboj niso mogli ujemati. So si bili pa podobni, saj je bilo izmed
dvainštirideset (42) pogodb:
-

Osemnajst (18) rekonstrukcij, sanacij ter modernizacij objektov ter cest,
Petnajst (15) izgradenj novih objektov ter cest,
Pet (5) izvedb gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in
Štiri (4) ureditev območij
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PREDMET POGODBE
4
5
18

15

Rekonstrukcija/sanacija/modernizacija

Izgradnja novega objekta

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela

Ureditev območja

Slika 8: Predmet pogodbe, izdelal N. Kneževič, maj 2018

Drugi atribut v pogodbah je predstavljal naročnik. Naročniki so bili glede na rezultate razdeljeni v tri
(3) tipe in sicer: občina, javno podjetje oziroma ustanova in ministrstvo, ki predstavlja državo. Najbolj
pogost naročnik je bilo Ministrstvo za infrastrukturo, ki je v analiziranih pogodbah delovalo kot naročnik
kar štirinajstkrat (14x), enkrat (1x) pa tudi kot sofinancer in skupno za izvajanje pogodbenih del
namenilo 120.739.589,69 EUR.

TIP NAROČNIKA
9
15

18
Ministrstvo

Občina

Javna ustanova/podjetje

Slika 9: Tip naročnika, izdelal N. Kneževič, maj 2018
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Tretji atribut je predstavljal izvajalec. Izvajalci so bili v pogodbah zelo različni, je bilo pa nekaj izjem,
kjer so se podjetja pojavile večkrat. Podjetja, ki so se kot izvajalec, soizvajalec ali podizvajalec v
pogodbah pojavila večkrat so:
-

Petkrat (5x) CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Štirikrat (4x) GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in
vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Trikrat (3x) KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o.
Trikrat (3x) JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
Trikrat (3x) CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Trikrat (3x) KOLEKTOR CPG d.d.
Trikrat (3x) TELEG-M d.o.o.
Trikrat (3x) DEMA PLUS d.o.o.

Četrti atribut je predstavljal financer oziroma sofinancer. Pogodbe v večini niso bile financirane
oziroma sofinancirane. Financer oziroma sofinancer se je pojavil le v štirih (4) obravnavanih gradbenih
pogodbah.
Peti atribut je predstavljala pogodbena vrednost. Skupaj je bilo za analizirane gradbene pogodbe
namenjeno 336.946.425,85 EUR. Pogodbena vrednost pogodb, ki so bile analizirane, se je gibala med
dva in pol (2,5) milijona evrov ter petdeset (50) milijonov evrov. Najnižja pogodbena vrednost je znašala
2.637.631,28 EUR. Za najdonosnejšo pogodba pa je bilo potrebno odšteti 48.181.799,62 €.

Število pogodb glede na pogodbeno
vrednost
2.500.000 € - 4.000.000 €

4.000.000 € - 10.000.000 €

>10.000.000 €

0

5

10

15

20

25

Slika 10: Število pogodb glede na pogodbeno vrednost, izdelal N. Kneževič, maj 2018

Šesti atribut je predstavljal obseg del, ki je določen, da se izvede v pogodbi. Kot je bilo pričakovano je
bilo več pogodb tipa (b) oziroma so pod izvedenimi deli vsebovala le gradnjo. Med dvainštiridesetimi
(42) pogodbami je bilo kar petintrideset (35) pogodb, kjer se je izvajala le gradnja. Ostalih sedem (7)
pogodb je bilo takšnih, kjer je bilo s strani izvajalca poleg gradnje izvedeno tudi projektiranje oziroma
so bile pogodbe tipa (a).
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Sedmi atribut je predstavljal rok izvedbe del. Roki dokončanja del se med seboj razlikujejo, saj so se
pri vsaki pogodbi izvajala različna dela. Ker so v pogodbah izvedena dela različnih zahtevnostih in
obsegov ta atribut ni smiseln za primerjanje z ostalimi pogodbami. Rok je bil v vseh pogodbah podan
ali z datumom ali s količino dni oziroma mesecev od podpisa pogodbe ali pa s količino dni oziroma
mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Najkrajši rok je znašal dva (2) meseca, najdaljši pa šestintrideset
(36) mesecev.
Osmi in zadnji osnovni atribut, ki so ga vsebovale pogodbe je določanje tipa pogodb. Predvidevala sta
se dva (2) tipa pogodb in sicer pogodba na enoto mere ter pogodba s klavzulo »ključ v roke«. Vendar se
je med analiziranimi pogodbami pojavila tudi ena pogodba, ki je bila sestavljena iz kombinacije obeh
tipov pogodb.

TIPI POGODB
1

5

36
"ključ v roke"

enota mere

kombinacija obeh

Slika 11: Določanje tipa pogodb, izdelal N. Kneževič, april 2018

3.3.2 Rezultati parametrov
Rezultate predstavljajo analizirani parametri. Glavni rezultat pa predstavlja njihovo ujemanje s
parametri iz vzorca Gospodarske zbornice Slovenije.
3.3.2.1 NAČIN OPREDELITVE ROKA DOKONČANJA DEL:
Prvi analiziran parameter je bil način opredelitve roka dokončanja del v posameznih pogodbah. Načini
opredelitve so bile glede na obravnavane pogodbe dokaj enakomerno razporejeni. V analiziranih
pogodbah se je največkrat pojavil način, kjer je bil podan čas, ki ga ima izvajalec za dokončanje del od
dneva podpisa pogodbe – šestnajstkrat (16x). Sledil je način, kjer je bil podan datum dokončanja del –
štirinajstkrat (14x). Najmanjkrat pa se je pojavil način, kjer je bil podan čas, ki ga ima izvajalec za
dokončanje del od uvedbe izvajalca v delo – dvanajstkrat (12x).
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NAČIN OPREDELITVE ROKA DOKONČANJA
DEL
14
16

12
Datum dokončanja del

Čas od uvedbe izvajalca v delo

Čas od podpisa pogodbe

Slika 12: Način opredelitve roka dokončanja del, izdelal N. Kneževič, marec 2018

3.3.2.2 UVEDBA IZVAJALCA V DELO:
Prav tako sem bil pozoren na uvedbo izvajalca v delo. Izvajalec je moral biti v pogodbah uveden v delo
v devetintridesetih primerih (39), v treh (3) pogodbah pa uvedba izvajalca v delo ni omenjena. Od teh
treh (3) pogodb sta bili dve takšni, ki sta vsebovali pogoje po FIDIC-u in zato sklepam, da je uvedba
izvajalca v delo opredeljena v teh pogojih. Pri pogodbi Izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture KS
Veliki Podlog - Naselji Jelša in Gorica uvedba izvajalca v delo ni omenjena, prav tako pogodba ni
narejena s pomočjo gradbenih pogojev iz FIDIC-a.
3.3.2.3 FIDIC:
Tretji analiziran parameter je bil, ali pogodba vsebuje FIDIC ali ne. Vseh pogodb, ki so bile sestavljene
s pomočjo FIDIC pogojev gradbenih pogodb je bilo šestnajst (16). Pri nekaterih izmed teh pogodb niso
opisani parametri, kot so določanje pogodbene vrednosti, pogodbena kazen, upoštevanje škode ter
garancije. Razlog v tem je verjetno zato, ker so parametri določeni v FIDIC knjigah in jih ni bilo smisla
navajati še v pogodbah. Se pa teh parametrov, ki niso opisani v pogodbah zaradi FIDIC-a, posledično
ne da analizirati. Rezultate sem prikazal po treh (3) sklopih in sicer glede na pogodbeno vrednost od dva
in pol (2,5) milijona do štiri (4) milijone, od štiri (4) milijone do deset (10) milijonov ter nad deset (10)
milijonov.
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Pogodbe dva in pol (2,5) milijona do štiri (4) milijonov

FIDIC DA/NE

NE

DA

0

2

4

6

8

10

12

14

Slika 13: FIDIC pri pogodbah od 2,5 do 4 milijonov evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018

Pogodbe od štiri (4) milijonov do deset (10) milijonov

FIDIC DA/NE

NE

DA

0

2

4

6

8

10

Slika 14: FIDIC pri pogodbah od 4 do 10 milijonov evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018
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Pogodbe nad deset (10) milijonov

FIDIC DA/NE

NE

DA

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Slika 15: FIDIC pri pogodbah nad 10 milijonov evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018

3.3.2.4 OBLIGACIJSKI ZAKONIK IN POSEBNE GRADBENE UZANCE:
Sledilo je preverjanje ali so pogodbe v skladu z določili, ki jih predpisujeta obligacijski zakonik ter
posebne gradbene uzance. Vse gradbene pogodbe, ki so bile analizirane, so bile v skladu z veljavnimi
predpisi.
3.3.2.5 UPORABA VZORCA GZS:
Vprašanje je bilo koliko število pogodb je narejeno po pripravljenem vzorcu Gospodarske zbornice.
Točno enake pogodbe, ki bi sledila vzorcu po členih med obravnavanimi pogodbami ni bilo. Zato pa
sem dodatno naredil analizo ujemanja analiziranih pogodb z vzorcem GZS.
Primerjali so se parametri pogodb ter parametri, katere vsebuje vzorec, kar je že predstavljeno v poglavju
3.2.3 Pregledne tabele.
3.3.2.6 NAČIN PLAČILA:
S tem parametrom se je pregledoval rok plačila ter zadržana sredstva, če so se le-ta v pogodbah pojavila.
V vseh obravnavanih pogodbah se je izvedeno delo obračunavalo na način izdanih začasnih situacij.
Rok plačila začasne situacije je bil pri enainštiridesetih (41) pogodbah trideseti (30.) dan po prejemu
situacije. Pogodba Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta "Medgeneracijsko središče Murska
Sobota" je izstopala, saj je imela rok plačila petinštirideseti (45.) dan po prejemu situacije.
3.3.2.7 ZADRŽANA SREDSTVA:
Zadržana sredstva so se pojavila v dvaindvajsetih (22) pogodbah. V večini primerov je šlo za zadržanje
pri vsaki situaciji. Vrednost se je gibala med štiri (4) in deset (10) procentov vrednosti situacije.
Nekajkrat pa se je pojavilo tudi, da je naročnik zadržal od dva (2) do deset (10) procentov skupne
pogodbene vrednosti.
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Pozoren sem bil tudi, ali so se kdaj zadržana sredstva pojavila v kombinaciji z garancijo za dobro
izvedbo del. Gradbenih pogodb, ki so imele poleg garancije za dobro izvedbo del še zadržana sredstva,
je bilo kar devetnajst (19).
3.3.2.8 POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO:
Penali oziroma pogodbena kazen je bila določena v večini primerov v ‰ od skupne pogodbene vrednosti
za vsak zamujeni dan, ampak z omejitvijo do največ do % skupne pogodbene vrednosti. Vrednosti so se
gibale med ena (1) in pet (5) promilov na dan, ter do maksimalno med pet (5) in dvajset (20) odstotkov
skupne pogodbene vrednosti. V nekaj primerih pogodbena kazen ni bila opredeljena. Pojavil pa se je
poseben primer, ki je imel poleg pogodbene kazni za vsak zamujeni dan, opredeljeno še pogodbeno
kazen v primeru izstopa naročnika od pogodbe zaradi izvajalčevih napak v vrednosti petdeset (50)
procentov skupne pogodbene vrednosti. Ta pogodba je bila Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v
Ajdovščini - 1. faza. Pogodbena kazen je prikazana v odvisnosti od pogodbene vrednosti:

POGODBENA KAZEN V ‰

6

5

4

3

2

1

0
€2.500.000,00 €2.750.000,00 €3.000.000,00 €3.250.000,00 €3.500.000,00 €3.750.000,00 €4.000.000,00

POGODBENA VREDNOST
Slika 16: Pogodbena vrednost pri pogodba od 2.5 do 4 milijonov evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018
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POGODBENA KAZEN V ‰
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€4.000.000,00 €5.000.000,00 €6.000.000,00 €7.000.000,00 €8.000.000,00 €9.000.000,00 €10.000.000,00

POGODBENA VREDNOST
Slika 17: Pogodbena kazen pri pogodbah od 4 do 10 milijonov evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018
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POGODBENA KAZEN V ‰

5

4

3

2

1

0
€10.000.000,00 €17.000.000,00 €24.000.000,00 €31.000.000,00 €38.000.000,00 €45.000.000,00 €52.000.000,00

POGODBENA VREDNOST
Slika 18: Pogodbena kazen pri pogodbah nad 10 milijonov evrov, izdelal N. Kneževič, april 2018
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3.3.2.9 UPOŠTEVANJE ŠKODE:
Škoda je bila v pogodbah obravnavana na tri načine. Največkrat in to kar v petintridesetih (35) primerih
je v pogodbah določeno, da je ob nastanku škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s
strani izvajalca, naročnik upravičen do plačila razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo. V
eni pogodbi je lahko naročnik za poplačilo škode vnovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo. V
enem primeru pogodba narekuje izvajalcu, da mora ta imeti zavarovano odgovornost za škodo in v
primeru, če se ta pojavi, pokriti vse stroške, ki so nastali. V petih (5) pogodbah upoštevanje škode ni
opredeljeno. Vse pogodbe, katere nimajo opredeljene škode, so narejene s pomočjo FIDIC pogojev
gradbenih pogodb.

UPOŠTEVANJE ŠKODE
5
1

Plačilo razlike do celotne odškodnine

1

Vnovčitev finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo
Zavarovana odgovornost za škodo, ob pojavu
kritje vseh stroškov
35

Ni opredeljeno

Slika 19: Upoštevanje škode, izdelal N. Kneževič, maj 2018

3.3.2.10 GARANCIJE:
Garancije, ki sem jih pregledoval v pogodbah, sta garancija za dobro izvedbo del ter garancija za
odpravo napak v garancijski dobi. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi se je pojavila v vseh
analiziranih pogodbah. Njena vrednost je znašala:
-

10 % v triindvajsetih (23) primerih
5 % v sedemnajstih (17) primerih
8% v enem primeru
Ni točno določena v enem primeru

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi je bila prav tako prisotna v vseh gradbenih pogodbah.
Njena vrednost je znašala:
-

5 % v petintridesetih (35) primerih
3 % v treh (3) primerih
2 in manj % v dveh (2) primerih
Ni točno določena v dveh (2) primerih
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Garancijska doba se je gibala različno glede na dela, ki so se izvajala po pogodbah. Doba se je gibala
med enim (1) leto in desetimi (10) leti. V štirih (4) pogodbah garancijska doba ni opredeljena. Vse
pogodbe, katere nimajo opredeljene garancijske dobe, so narejene s pomočjo FIDIC pogojev gradbenih
pogodb.
V spodnjem grafu je prikazana odvisnost med garancijsko dobo in vrednost garancije za dobro izvedbo.

GARANCIJSKA DOBA V LETIH
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2.500.000,00 €

VREDNOST GARANCIJE V EUR
Slika 20: Garancijska doba/vrednost garancije, izdelal N. Kneževič, maj 2018

3.3.2.11 POSEBNOSTI:
Kot posebne pogodbe sem štel naslednje:
-

-

-

PRENOVA ŠTUDENTSKEGA DOMA 7 V MARIBORU (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)
– pri tej pogodbi je izvajalec v primeru prekoračitve roka obremenjen za celotni strošek nadzora,
projektanta in naročnika za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške.
Gradbena, jeklo-montažna in elektro-montažna dela na DV 2x110 kV Maribor – Cirkovce – pri tej
pogodbi se lahko obe garanciji povečata za 10 % zaradi nepredvidenih del.
Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza – pri tej pogodbi je v primeru izstopa
naročnika od pogodbe zaradi izvajalčevih napak dolžan izvajalec poravnati petdeset (50) odstotkov
skupne pogodbene vrednosti.
Izvedba del pri nadgradnji odseka žel. proge Poljčane - Slov. Bistrica – ta pogodba je bila iz dveh
tipov in sicer del pogodbe je bil na enoto mere, del pa s klavzulo »ključ v roke«.
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4 ZAKLJUČEK
Ob koncu analize sem prišel do dveh pomembnejših zaključkov. Eden od teh je predstavljal odgovor na
vprašanje, kolikšno je ujemanje pogodb z vzorcem GZS. Rezultat sem dobil v odstotkih, ki so
predstavljali povprečno ujemanje vseh obravnavanih gradbenih pogodb oziroma njihovih parametrov s
parametri iz vzorca pripravljenega s strani Gospodarske zbornice Slovenije.

4.1

Ujemanje z vzorcem GZS
Ujemanje z vzorcem sem računal na podlagi ujemanja medsebojnih parametrov med pogodbami in
vzorcem. Pogodbe so bile razdeljene glede na pogodbeno vrednost v tri (3) pregledne tabele. Najprej
sem računal povprečje ujemanja obravnavanih parametrov za vsako pregledno tabelo posebej. V vsaki
izmed tabel sem računal ujemanje pogodb z vzorcem za vse pogodbe. Nato sem izločil tiste pogodbe,
ki so narejene s pomočjo FIDIC pogojev gradbenih pogodb, saj je bilo njihovo ujemanje z vzorcem
večinoma nizko. Razlog nizkega ujemanja pogodb, ki vsebujejo FIDIC pogoje gradbenih pogodb je v
tem, da večino analiziranih parametrov pogodbe niso obravnavale, zato jih tudi ni bilo smiselno
primerjati z ostalimi pogodbami. Na koncu sem izračunal tudi skupno povprečno ujemanje vseh pogodb
z vzorcem, kar je predstavljalo končni rezultat oziroma zaključek.
4.1.1 Ujemanje z vzorcem v pregledni tabeli 1
V pregledni tabeli 1, ki je podana kot priloga A1 so bile analizirane pogodbe z najvišjimi pogodbenimi
vrednostmi oziroma pogodbe s pogodbeno vrednostjo nad deset (10) milijonov evrov. Takšnih pogodb
je bilo sedem (7), njihova pogodbena vrednost pa se je gibala med enajst (11) in oseminštirideset (48)
milijonov evrov. Povprečno ujemanje vseh pogodb v tej tabeli z vzorcem GZS znaša 67%
(sedeminšestdeset procentov). Ob izločitvi pogodb, ki so imele FIDIC pogoje gradbenih pogodb so
ostale tri (3) pogodbe. Njihovo povprečno ujemanje z vzorcem GZS znaša 83% (triinosemdeset
procentov).
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Slika 21: Ujemanje pogodb za gradnjo z vzorcem GZS v pregledni tabeli 1, izdelal N. Kneževič, maj 2018
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4.1.2 Ujemanje z vzorcem v pregledni tabeli 2
V pregledni tabeli 2, ki je podana kot priloga A2, so bile analizirane pogodbe s srednjimi pogodbenimi
vrednostmi oziroma pogodbe s pogodbeno vrednostjo med štiri (4) in deset (10) milijonov evrov.
Takšnih pogodb je bilo petnajst (15). Povprečno ujemanje vseh pogodb v tej tabeli z vzorcem GZS znaša
83% (triinosemdeset procentov). Ob izločitvi pogodb, ki so imele FIDIC pogoje gradbenih pogodb je
ostalo deset (10) pogodb. Njihovo povprečno ujemanje z vzorcem GZS znaša 89% (devetinosemdeset
procentov).
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Slika 22: Ujemanje pogodb za gradnjo z vzorcem GZS v pregledni tabeli 2, izdelal N. Kneževič, maj 2018

4.1.3 Ujemanje z vzorcem v pregledni tabeli 3
V pregledni tabeli 3, ki je podana kot priloga A3 so bile analizirane pogodbe z najmanjšimi pogodbenimi
vrednostmi oziroma pogodbe s pogodbeno vrednostjo med dva in pol (2,5) in štiri (4) milijonov evrov.
Takšnih pogodb je bilo dvajset (20). Povprečno ujemanje vseh pogodb v tej tabeli z vzorcem GZS znaša
77% (sedeminsedemdeset procentov). Ob izločitvi pogodb, ki so imele FIDIC pogoje gradbenih pogodb
je ostalo trinajst (13) pogodb. Njihovo povprečno ujemanje z vzorcem GZS znaša 81% (enainosemdeset
procentov).
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Slika 23:Ujemanje pogodb za gradnjo z vzorcem GZS v pregledni tabeli 3, izdelal N. Kneževič, maj 2018

4.1.4 Skupno ujemanje vseh pogodb z vzorcem GZS
Na podlagi vseh dvainštirideset (42) analiziranih gradbenih pogodb je bilo ujemanja med parametri
pogodb in parametri vzorca v povprečju oseminsedemdeset odstotkov (78%). Povprečje ujemanja
pogodb ob izločitvi FIDIC pogodb pa je znašal kar štiriinosemdeset odstotkov (84%). Po mojem
mnenju je to zelo dober rezultat in so lahko na GZS zadovoljni, da se pogodbe, ki se izdelujejo širom
Slovenije, tako visoko ujemajo z njihovim vzorcem. Rezultat je prikazan po treh (3) sklopih glede na
pogodbeno vrednost. Prikazane so pogodbe, ki ne vsebujejo FIDIC pogojev gradbenih pogodb.
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Slika 24: Povprečno ujemanje pogodb z vzorcem GZS po skupinah, izdelal N. Kneževič, maj 2018
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4.2

DESIGN_BUILD – FIDIC
Ko sem preverjal šesti (6.) atribut obseg del, sem prišel do zanimive ugotovitve. Pri obsegu del so se
pogodbe delile na dva (2) tipa in sicer na pogodbe tipa (b), ki kot obseg del vsebujejo samo gradnjo –
»Build« ter na pogodbe tipa (a), ki za obseg del vsebujejo poleg gradnje še projektiranje izvedenih del
– »Design and build«. Vse pogodbe tipa (a), katerih je bilo sedem (7) so bile poleg Obligacijskega
zakonika in Posebnih gradbenih uzanc narejene tudi s pomočjo FIDIC pogojev gradbenih pogodb. Iz
tega sledi, da se pri izvajanju projekta, ki kot obseg del vsebuje tako projektiranje kot gradnjo stranki še
dodatno zavarujeta s FIDIC pogoji gradbenih pogodb. Najverjetneje je to zato, ker sofinancer (v velikih
primerih skladi EU) zahteva uporabo FIDIC pogojev.
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