
POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 

za sanacijo in prenovo stopnišča pred vhodom v vhodno avlo Narodne galerije 

ki jo skleneta in dogovorita: 

Narodna galerija, Puharjeva 9, Ljubljana 
mat. št. 5052076000 
OŠ; SI 38676770 
ki jo zastopa direktorica, dr. Barbara Jaki 

(v nadaljnjem besedilu: naročnik) 

in 

HIPOX d.o.o., Ambruževa ulica 3, 1291, Škofljica 
mat. št. 5689023000 
DŠ: S135384875 
ki ga zastopa direktor: Miha Šušteršič 

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 

kakor sledi: 

UVODNE UGOTOVITVE 

l. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata: 
da je naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni 
list RS, št. 91/2015 in 14/2018), izvedel javni razpis »za sanacijo in prenovo stopnišča pred 
vhodom v vhodno avlo Narodne galerije«, ki je bil objavljen dne 05.07.2021 na portalu javnih 
naročil, številka objave JN004514/2021-WO!, 
daje bil izvajalec IllPOX d.o.o., izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila 
iz prve alineje te točke, 
daje odločitev o izbiri postala dokončna dne 10.08.2021, 
da se s to pogodbo naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvedbe javnega naročila, ki 
vsebuje strokovno vodenje in prevzem izmer na samem gradbišču, zavarovanje gradbišča, 
pripravljalna dela vključno z demontažo vseh ograj, elektro instalacij in rampe za invalide, 
organizacijo gradbišča vključno z zaporo ceste, varovalnimi ukrepi, zaščitnimi mrežami in 
ureditvijo dostopa, podlago za stopnišče, ureditev hidroizolacije in odvodn_javanja, nabavo 
novega kamna in montažo le-tega ter ponovno montažo ograjo, elektro instalacij in rampe za 
invalide, 

da sta ponudbena dokumentacija izvajalca in razpisna dokumentacija javnega naročila sestavni 
del te pogodbe, 
da mora pri menjavi kamna na stopnišču pred vhodom v vhodno avlo Narodne galerije izvajalec 
dobaviti in montirati enak ali vizualno podoben kamen (po barvi in strukturi), kot je kamen, ki 
je položen sedaj, torej v trenutku sklepanja te pogodbe, to je kamen ))alta quarzit«, 
daje izvajalec naročniku dostavil vzorec kamna v pregled že pred rokom za oddajo ponudbe in 
ga je le ta potrdil oz. odobril. 



PREDMET POGODBE 

2. člen 

Predmet te pogodbe, kar naročnik s to pogodbo odda, izvajalec pa prevzame v delo, so sanacijska dela 
za prenovo stopnišča pred vhodom v avlo Narodne galerije, skladno s ponudbo izvajalca št. 326-20212 
dne 16.07.2021. 

Pogodbena dela z~jemajo vsa pripravljalna, pomožna, spremljajoča in transportna dela, uporabo vseh za 
izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri in 
podobno, zajemajo pa tudi vse potrebne demontaže, ponovne montaže, izdelavo izvrtin, prebojev, 
žlebov, utorov in podobnih drngih del, ki so potrebna za izvedbo pogodbenih del. 

Pogodbena dela zajemajo tudi vse potrebno strokovno vodenje, prevzem izmer na samem gradbišču, 
zavarovanje gradbišča, pripravljalna dela vključno z demontažo vseh ograj, elektro instalacij in rampe 
za invalide, organizacijo gradbišča vključno z zaporo ceste, varovalnimi ukrepi, zaščitnimi mrežami in 
ureditvijo dostopa, podlago za stopnišče, ureditev hidroizolacije in odvodnjavanja, nabavo novega 
kamna in montažo le-tega ter ponovno montažo ograjo, elektro instalacij in rampe za invalide. 

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa dela opravil po sistemu "ključ v roke", kar pomeni da je v pogodbeni 
ceni, kot je določena s to pogodbo, obsežena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in presežnih del, 
izključen pa je vpliv manjkajočih del na ceno, kot je določena s to pogodbo. 

Izvajalec bo opravil vsa dela, kot izhajajo iz ponudbe izvajalca št. 326-202lz dne 16.07.2021, ravno 
tako pa tudi vsa morebitna druga nepredvidena gradbena in obrtniška dela, ki bi se pokazala za potrebna 
tekom izvajanja del, ki so oddana s to pogodbo. 

CENA 

3. člen 

Izvajalec bo storitve iz 2. člena te pogodbe izvedel za ceno 149.938,66 EUR, kateri je potrebno prišteti 
še DDV po stopnji 22 %, kar skupno znaša 182.925,16 EUR. 

Cena je določena s klavzulo »ključ v roke« in je fiksna ter nespremenljiva vse do predaje del naročniku. 
V pogodbeni ceni so tako že vračunana tudi morebitna povišanja cen gradbenih proizvodov, materialov, 
plač zaposlenih, kakor tudi vseh drugih elementov cene, na podlagi katerih je izvajalec določil ceno, kot 
izhaja iz njegove ponudbe št. 326-2021 z dne 16.07.2021 in se cena tako v nobenem primeru ne zviša, 
vse do predaje del naročniku. 

OBRAČUN PLAČILA 

4. člen 

Naročnik je dolžan plačati izvajalcu predujem v višini 1 O% vrednosti del v 3. členu te pogodbe, in sicer 
v roku 45 dni po podpisu te pogodbe. Predujem je namenjen za nabavo potrebnega materiala za izvedbo 
del. 

Preostanek plačila, in sicer 90% pogodbene cene iz 3. člena te pogodbe je dolžan naročnik plačati 
izvajalcu v 60 dneh po potrditvi nadzora, da so vsa dela opravljena strokovno pravilno in v celoti ter da 
so odpravljene vse nepravilnosti in napake odkrite ob tehničnem prevzemu del, torej po podpisu 
primopredajnega zapisnika s strani naročnika 



oz. takoj, ko naročnik prejme s strani ministrstva odobreni in nakazani znesek na svoj tekoči račun, oz. 
ob končanju projekta v predpisanem roku, torej do 11.11.2021, najkasneje do 31.12.2021. 

POGODBENI ROK IN POGODBENA KAZEN 

5. člen 

Izvajalec bo pogodbena dela v celoti izvedel najkasneje do 11.11.2021. 

Pogodbeni rok se sme podaljšati zgolj v primeru višje sile. 

Izvajalec je dolžan naročniku v primeru zamude z izpolnitvijo obveznosti plačati pogodbeno kazen v 
znesku 200,00 EUR za vsak dan zamude, največ pa v višini 1 O % celotne pogodbene cene, kot je ta 
določena v 3. členu te pogodbe. 

Pogodbeno kazen se obračuna pri končnem obračunu. 

V primeru zamude, neizpolnitve pogodbe, ali nekvalitetno izvedenih del mora izvajalec naročniku 
povrniti tudi vso škodo, ki jo je naročnik utrpel zaradi zamude, neizpolnitve pogodbe ali nekvalitetno 
izvedenih del, in sicer v roku 8 dni od prejema pisnega zahtevka naročnika. 

OBVEZNOSTI IN RIZIKI IZVAJALCA 

6. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela, opredeljena v tej pogodbi, izvedel skladno s tehničnimi predpisi 
in veljavnimi nonnativi ter standardi. V kolikor nonne in standardi zahtevajo določene materiale,jihje 
dolžan izvajalec uporabiti in to velja kot pogodbeno dogovo1:jeno ter je uporaba takih materialov že 
vključena v pogodbeno ceno. Nevarnost med izvajanjem del, vse do predaje teh del naročniku, nosi 
izvajalec, v kolikor ti riziki niso pokriti z ustrezno zavarovalno pogodbo, ki jo sklene izvajalec. 
Izvajalec se zavezuje, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v roku 8 dni po podpisu 
te pogodbe izročil naročniku garancijo banke v višini 18.000,00EUR, vnovčljivo na prvi pisni poziv 
naročnika z veljavnostjo dokončanja del, predvidoma do 30.12.2021. 

V kolikor izvajalec ne izroči naročniku garancije banke za kvalitetno in pravočasno izvršitev del iz 
prejšnjega odstavka te točke, lahko naročnik odstopi od pogodbe in vnovči izvajalčevo bančno garancijo 
za resnost ponudbe. 

V kolikor bi se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenil rok za izvedbo del, mora izvajalec v roku 1 O 
dni od podpisa dodatka k tej pogodbi izročiti naročniku novo bančno garancijo z novim rokom trajanja 
le-te v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del. 

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves čas trajanja te pogodbe sklenjeno zavarovanje za odgovornost za 
škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z izvajanjem njegove d~javnosti, kar 
izvajalec izkaže s predložitvijo kopije zavarovalne police naročniku, ki je priloga in sestavni del te 
pogodbe. Izvajalec mora kopijo zavarovalne police predložiti naročniku v roku najkasneje 8 dni po 
podpisu te pogodbe skupaj z ustreznimi splošnimi pogoji oziroma konkretnimi pogoji zavarovanja in 
potrdilom o plačilu premije za to zavarovanje, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in vnovči bančno 
garancijo za resnost ponudbe. 

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela opravljal s strokovno usposobljenim osebjem, tako s 
svojimi delavci oziroma morebitnimi podizvajalci. V kolikor bo izvajalec dela opravljal s podizvajalci, 
je seznam podizvajalcev sestavni del te pogodbe. V primeru morebitne zamenjave posameznika oziroma 



podizvajalca, mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim 
razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega posameznika oziroma 
podizvajalca, ki bo za naročnika izvajal pogodbena dela po tej pogodbi. 

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo to potrebno zaradi pravočasnega in kvalitetnega 
dokončanja del, po potrebi dela izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to od naročnika 
zahteval kakršnakoli denarna nadomestila. 

Izvajalec je dolžan naročnika sproti obveščati o napredovanju del o morebitnih pomanjkljivostih 
oziroma nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti. 

Izvajalec je dolžan ščititi interese naročnika ter mu nuditi vsa potrebna tolmačenja v času izvedbe del 
zaradi odprave nejasnosti ali pomanjkljivosti. 

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, 
varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov oziroma za posledice njihove 
morebitne opustitve prevzema v celoti odgovorno. 

Izvajalec je dolžan tudi izvajati vse potrebne tehnične in varnostne ukrepe s ciljem zaščite obstoječih 
komunalnih naprav. 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške poskrbeti za izdelavo načrta organizacije gradbišča in ustrezne 
označitve gradbišča. 

Izvajalec prevzema v celoti odgovornost tudi za vsako škodo, ki bi morebiti nastala na ali v okolici 
objekta, na katerem se izvajajo dela in je dolžan morebitne poškodbe oziroma škodo nemudoma 
odpraviti na lastne stroške. 

Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela z materiali, ki ustrezajo vsem predpisom in standardom, na svoje 
stroške pa je dolžan pridobiti tudi vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in dmga dokazila o kvaliteti 
vgrajenega materiala, kijih mora tudi izročiti naročniku najkasneje ob primopredaji izvršenih del. 

Izvajalec je dolžan na gradbišču redno voditi gradbeni dnevnik in vso drugo potrebno gradbeno 
dokumentacijo. 

Izvajalec je dolžan na lastne stroške organizirati tudi začasno deponijo odpadnega materiala, ki jo ob 
koncu del odstrani in zasedeno površino deponije povrne v prvotno stanje. 

Izvajalec je dolžan po dokončanju del na svoje stroške pospraviti gradbišče in počistiti ter odpeljati ves 1 

nepotrebni material in gradbene odpadke, objekt in okolico o~jekta pa povrniti v prvotno stanje. 

Izvajalec je bil že pred oddajo ponudbe pozvan, da si na kraju samem ogleda teren in situacijo ter opravi 
vse potrebne izmere ter zato izvajalec ne glede na besedilo opisa del in materiala iz njegove ponudbe št. 
326-2021 z dne 16.07.2021 izrecno potrjuje, da je vnesel vsa potrebna dela za izvršitev pogodbenih 
obveznosti in da je pri tem upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja ter tudi 
vse morebitne s tem povezane težavne okoliščine. 

PODIZVAJALCI 

7. člen 

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 



Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le-ta na podlagi s strani izv~jalca potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu oziroma podizvajalcem pod pogoji, kot bi ta 
plačila v skladu s to pogodbo izvedel samemu izvajalcu. 

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji priložiti tudi z njegove strani potrjene račune oziroma 
situacije svojih podizvajalcev. Soglasja podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto glavnega 
izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca, so priloga te pogodbe. 

V kolikor se po sklenitvi te pogodbe zamenja posamezen podizvajalec oziroma v kolikor izvajalec 
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora glavni izvajalec naročniku v 5 dneh predložiti svojo 
izjavo, da je poravnal vse nesporne obvemosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo prevzetih 
del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu 
plačilu. 

ODSTOP OD POGODBE 
8. člen 

Naročnik ima pravico odstopiti od te pogodbe v kolikor ugotovi, da izvajalec svoja dela izvaja 
nepravilno ali nekvalitetno, odstopa od terminskega plana, ki ogroža izvedbo pogodbenih obveznosti v 
pogodbenem roku ali zaradi nespoštovanja drugih določil te pogodbe s strani izvajalca. V takem primeru 
ima izvajalec pravico zgolj do plačila za dela, ki jih je do odstopa od pogodbe opravil za naročnika 
kvalitetno in v pogodbenem roku. 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi, če izvajalec postane insolventen, če je v prisilni poravnavi ali 
stečaju. 

PREDSTAVNIKI PO POGODBI 

9. člen 

Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopala pooblaščena predstavnika, in sicer: 

za naročnika: _Bojan Kuhar_, GSM _031 377 200_, e-mail, bojan_kuhar@ng-slo.si. 

za izvajalca: _ Vesna Čatakov ic _, GSM _ 041 315 44 7, e-mail _ in fo@hipox.si 

JAMČENJE IN GARANCIJE 

1 O. člen 

Izvajalec jamči za izvedena dela po tej pogodbi 1 O let od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu 
del, ki ga naročnik in izvajalec opravita po odpravi vseh predhodno ugotovljenih pomanjkljivosti. 

Napake, ki se pokažejo v tem 1 O letnem roku in na katere naročnik obvesti izvajalca, je dolžan izvajalec 
odpraviti takoj, v primeru, da vremenske razmere tega ne omogočajo, pa nemudoma zatem, ko 
vremenske razmere ponovno omogočajo izvedbo potrebnih gradbenih in obrtniških del, ki so potrebna 
za odpravo napak. 

V kolikor izvajalec napak ne odpravi, kljub pozivu naročnika, lahko naročnik izvedbo del potrebnih za 
izvedbo napak zaupa drugemu izvajalcu, vrednost teh del in materiala pa obračuna izvajalcu, ki je v 
takem primeru dolžan nositi tudi vso škodo, ki bi morebiti nastala naročniku zaradi tega. 

517 // 



KONČNE DOLOČBE 

11. člen 

Vse morebitne medsebojne spore bosta stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, določata, 
daje za odločanje o sporu pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

12. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči 
naročniku ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del in ustrezno zavarovalno polico 
za zavarovanje odgovornosti. 

Ta pogodba je sklenjena z odložnim pogojem, in sicer prične veljati z dnem, ko Ministrstvo za kulturo 
naročniku, kot posrednemu proračunskemu uporabniku, zagotovi sredstva za izvedbo del po tej pogodbi. 
Denar za sanacijo stopnišča, izvedbo projekta, je zagotovljen in ustno odobren s strani resornega 
ministrstva, vendar Narodna galeri ja kot posredni proračunski uporabnik od ministrstva v tem trenutku 
še ni prejela odločbe o višini sredstev. Če odločbe o zagotovljenih sredstvih za sanacijo stopnišča pred 
Vhodno avlo Narodne galerije do 9. avgusta 2021 s strani resornega ministrstva ne bomo prejeli, velja 
razpis za ničen in brezpredmeten in bo razveljavljen. 

13. člen 

Sestavni del te pogodbe so: 

ponudba izvajalca št. _326-2021_ z dne _16.07.2021 
zavarovalna polica zavarovalnice z dne ______ _ 
splošni in posebni pogoji zavarovanja odgovornosti po zavarovalni polici št. 
__________ _, z dne _ __ _ 

seznam podizvajalcev 
soglasja podizvajalcev, za neposredno poravnavo podizvajalčeve terjatve do glavnega izv~jalca 
terminski in finančni plan 

14. člen 

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih od katerih vsaka stranka prejme po 1 izvod. 

V Ljubljani, dne 14.09.2021 

NAROČNIK 

ŠT1. ~ ~ l t{-h¼ 

NARODNA GALERIJA 

3-out l2021 
IZVAJALEC 

HIPOX d.o.o. 

Direktor: 

GJ1Aom,,,rvo, 1110,o,row11r 
wvusr RJJS.'CI l tA~J rJ.o.o. 

l JCOOLJfJSLJA.MA. 
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lavuovalnica Triglav, d.d. 
Miklošičeva cest.i 19, 1000 Ljubljana 
Št. lD za DDV 5180040306 lllllll lllllllll llllll 111111111111111111111 triglav 

1574858050085000002268 

Polica za zavarovanje splošne odgovornosti številka police: OD40102179222 
Otimočna enota: OE Ljubljana 
Nova polica 

Dogovorjene zavarovalne podvrste: odg 
Začetek zavarovanj.i - dalum in ura: 19.05.2019, 24:00 

permanentno 
19.06. 

Potek zavarovanja: 
Zapadlost premije vsako leto dne: 

Zavarovalec: 
Zavarovanec: 

HIPOX D.0.0., AMBRUŽEVA ULICA 3, 1291 ŠKOFLJICA, DŠ: 35384875 
H1POX O.O.O., AMBRUŽEVA ULICA 3, 1291 ŠKOFLJlCA, Dš: 35384875 

Zavc1rovalec je seznanjen, da je la pogodba sklenjena po splošnih pogojih in klavzulah: Splošni pogoji za zavarovanje odgovorno sli PG-odg/12-1: 
Skupna dolocila splošnih pogojev PG-ZP-skudo/18-5; Klavwla o akontaciji in poračunu zavarovalne premije pri zavarovanju odgovorriosti KL-odg
akon/11-3: Klavzula o izključitvi terorističnih deJanj KL-ZA-leror/02-1: Klavzula o izključitvi škod zaradi kibernetskega napada KL-ZA-kn/16-9; Klavzula za 
valorizacijo zavialrovalnih vsot KL-ZA-val/99-1 

Zap. 
št. 

Šifra 

1. Zavarovalni kraj: Območje zavarovalnega kritja je Slo11enlja. 

Vs1 denarni z.ne~ii:1 so ,zraž:ero v EUR. (:fl' oi d,"\l.gat:e navedeno 

Zavarovalna vsota Prem. st. Zavarovalna 
premija 

1.1. Predmet: Splošna odgovornost • Zavarovanje po dejavnostih: S kritjem zahtevkov :i:avarovančevih delavcev - število zaposlenih: 22 

1.1.1 . odg1 L91 Zavarovanje iz dejavnosti 200.000,00 2.005, 74 

1. 1 .2. odg1P12 28,00 % Popust na velikost enote, 16 do 30 zaposlenih -561.61 

1.1.3. odgS411 17,60 % Doplačilo za zavarovanje brez soudeletbe 254, 17 

1.1.4. odgS211 30,00 % Doplačilo za izbrano enotno zavarovalrm vsoto 509,49 

1.1.5. odgS12N 76,00 % Doplačilo za izbrano višino zavarovalne vsote 1 677.92 

1.1.6. sdpSJ11 

1.1.7. odg1 R 11 

1.1.8. odg1P12 

1.1.9. odgS411 

1.1.10. odgS211 

1.1.11 . odgS12N 

1.1.12 sdpS311 

1.1.13. odgR11A 

1.1.14, odg1P12 

1.1, 15. odgS411 

1.1.16. odgS211 

1.1 17. sdpS311 

3,00 % Doplačilo za revalorizacijo 

Dodatne nevarnosti, ki ne izvirajo iz v polici navedene dejavnosti 

28,00 % Popust na velikost enote, 16 do 30 zaposlenih 

17,60 % Doplačilo za zavarovanje brez soudelelbe 

30,00 % Doplačilo za izbrano enotno zavarovalno vsoto 

78,00 % Doplačilo za izbrano višino zavaroveJlne v,ole 

3,00 % Doplačilo za revalorizacijo 

Doplačilo za vključitev odg. za čiste premoženjske škode. drugačno razmerje 
zav.vsol 

28,00 % Popust na velikost enote. 16 do 30 zaposlenih 

17,60 % Doplačilo za zavarova11je brez soudeležbe 

30.00 % Doplačilo za izbrano enotno zavarovalno vsoto 

3,00 % Doplačilo n revalorizacijo 

Skupni popusli in doplačila 
20,00% • Splošni komercialni popust 

Zavarovalna premija brez DPZP skupaj s popusti in doplačili za obdobje oel 19.06.2019 do 19.06.2020. 

Dodatne opombe in klavzule: 
Ne uporablja se 1) točka (1) odstavka 3. člena splo~nlh pogojev PG-odg/12-1 . 
Zahtevki delavcev zavarovanca so vključeni v zavarovalno krilje. 
□rez odbitne franšize (Z. št.: [1.1,1.1.1.7.1.1.131) 

5.00% 

10.000,00 

zavarovalna premija skupaj 

115,57 

100,29 

-28.08 

12.71 
25,48 

83.90 

5,83 

160,46 

-44,93 

20,33 

40,76 

5,30 

-875,87 

3.507,46 

3.507,46 

j1J Zavarovalec B podp1s.om le pog0Cjb13 pulrJUJ&, dtl J8 preie• ob'IG'5t1lo za1;Lopn1'1:a pa 545 tlenu ZZa'-"cu-1 S podpisom 1e pogodbe iavarn11a.le,r,: f'JOh,iuje_ d-ii J'-1 ob "Skle-nil...-1 n1vt1rov,:;inj~ ptejf!I nave1fonf.! 
2avarovalne pog~e ir, DDkUff'l(H'li z informacIIami o 7a~amvalnem produk1u. 
(21 Ceni plačene premija ZJI ,ozt1r1tev zavarovalnega Kn~a ali za povečano ne-.iarnosl, ima Zalo'arova11ec zavarov~lnu k,11/e le za cia1e? 0C18kodn1n@ ozir.JmR. 7.f.l'larova1n1ne, v razmerJu mea prem,Jo.11:11e 
plac.anf!I In pr&m1jo, k1 b1 morala bili pteč:ana 
(31 ZBvarQvalmc-a ,i pridn.Ji:uJe pravica, da v 30 dneh po iu1av11v1 police popravi morab1tne zsstopr11kove ratunsll:e io cUu<_ie napat-..e 
14) RaUun za plat1iozz,varo\lalne prer111je Je ~estavnl del zsi.r"roviilne poUce. 

Ljulltjana, dne 20.06.2019 ob 09:02 

1501661 PETRA LASIČ: / c-~tf:c;-
Zavarovalnica ,--;r•<-....., I' ._1/ 

Ve, 117507 27 11 7019· 1~ 14•10 

/ / ~ 
HIPOX D.0.0. ~v-~ 
Zavarovalec / __.,,.. 

2 

L-- { 
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li Zava l<>va lnica Triglav, d.d. 
Miklošičeva cesta l~, 1000 Ljubljana 
št. 1D i:,a DDV $180040306 lllllll lllll llllll l l!lll 1111111111111111111 

1574929606113000002268 
triglav 

Dodatek k Polici za zavarovanje splošne 
odgovornosti 

številka dodatka: 1 
številka police: 0040102179222 

VRSTA DODATKA: SPREMEMBA ZAVAROVALNE POGODBE 

S tem DODATKOM se stranki dogovorita, da se v osnovno polico vnesejo naslednje spremembe: 

VZROKNSEBINA: - Predmet ;,:avarovanja 
V zavarovanje so vključeni tudi vodjs del: Miha Šušteršič. Metod Zavodnik, Albin Ahčin, Vesna čatakovic 

Obrnocna enota: OE Ljublja na 
Številka IDD vprašalnika: 68689943 

Sprernemt>e na zavarovalni podvrsti : 
Začetek spremembe - datum in ura: 
Potek zavarovanja: 
Zapadlost premije vsako leto dne: 

Zavarovalec: 
Zavarovanec: 

HIPOX □.o.o., AMBRUŽEVA ULICA 3, 1291 ŠKOFLJICA, OŠ: 35384875 
HIPOX O.O.O., AMBRUŽ.EVA ULICA 3, 1291 ŠKOFLJICA, DŠ: 35384875 

odg 
19.06.2019, 24:00 
permanentno 
19.06. 

Zavamvalac je seznanjen, da je la pogodba sklenjena po splošnih pogojih in klavzulah: Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti PG-odg/12-1: 
SktJpna dolot':illl splošnih pogojev PG-ZP-skudo/18-5: Klavzula o akontaciji in poračunu zavarovalne premije pri zavarovanju odgovornosti Kl-odg
akon/11-3; Klanula o izključitvi terorističnih dejanj KL-ZA-teror/02-1: Klavzula o izključitvi škod zaradi kibernetskega napada Kl-ZA-kn/16-9; Klavzula za 
valorizacijo zavarovalnih vsot KL-ZA-val/99-1 

Vsi denarri1 :r:riesk1 so 1uat:ell1 v EUR če ni d..-ugače nevc>aerio 

Dodatna opombe in klavz.ule: 
Ne uporablja se 1) točka (1 ) odstavka 3. člena splošnih pogojev PG-oclg/12-1 .: 
Zahtevki delavcev zavarovanca so vključeni v zavarovalno kritje. 

ttl Zavoru"~IBc s podpisom to pi;>godbij &>0trJl1JQ, da jo Pr1JJUI tib"VOSl1lo ii:astopn1ka po 5il5 ~ror,u ZZ:a"ar-1 S pud~1so1n te pogodbe zavarovalet: pol11uje. da ;e ob sklemlv1 Z.B\'Bf O'lomja 1,.111;1J11:I r1c1vt!'dtrn~ 
za.vamvalne pogoje In Dokument z. 1nforrnac1j,;3m1 o wvtirovi3lnern produktu. 
(2J te m plač-aru, pren1lja z" rc1zš1r1l~v zavim::wr1fn~gFJ kl'dJi-1 ali za pO\liRl:ano nevarnnsl, I111a z.avaroviJf',ec zavaro"alno kn!ie- re z.a oelež odškoon1ne ozIron,a lavaro1.1alnine. v ra.znieriu rned prem110. kI Je 
plačana in premijo, ki bi morala bi!i plačana 
(3,J Za.v-a,ovaln1c:a sI ~mdnJi:UJ@ pravico, r1a v JU dneh po I.zstai.,Il\1I pohce popravi morP.bllnP. zaslopn,~ove raCunske Ii1 druge napake 
{4] RaCun za pl~r:1I0 zavarovalne premije js seslavm deL zav~rovalne polica, 

Ljubljana, dne 28.11.2019 ob 09:26 

1501661 PETRA LAs1č ,,,/ C} tc .. 
Zavarovalnica ,,-,,··-, _......,.,. 

C·' 
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Zavarovalnica Triglav, d.d. 
Miklošiceva re,ta 19, 1000 ljubljana 
Št. lD z~ DDV SI80040306 ll l III III II II llll llllll l lllll 1111 ! 111111111 triglav 

1592205929910000002268 

OBRACUN PREMIJE 

Območne enota: OE Ljubljana 

Zavarovalec: 
Zavarovanec: 

HIPOX D,0,0., AMBRUŽEVA ULICA 3, 12.91 ŠKOFLJICA, DŠ: 35384875 
HIPOX O.O.O., AMBRUŽEVA ULICA 3, 1291 ŠKOFLJICA, DŠ: 35384875 

za zavamvalno obelobje od 19.06.2020 do 19.06.2021 
z:a zavarovalno vrsto ODG: ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI 

Številka obračuna: 4 
Številka police: OD40102179222 

DatL>m zav. posla: 15.06.2020 

Zavarovalec je seznanjen. da je ta pogodba sklenjena po splošnih pogojih in klavzulah: Splošni pogoji za zavarovanje odgovorno9\i PG-odg/12-1: 
Skupna dotočila splošnih pogojev PG-ZP-skudo/18-5; K!avz.ula o akontaciji in pora(;unu zavarovalne premije pri zavarovanju odgovornosti Kl-odg
akon/11-3; Klav.zula o izključitvi škod zaradi kibernetskega napada Kl-ZA-kn/16-9; Klavzula o izključitvi terorističnih dejanj KL-ZA-teror/02-1; Klavzula za 
zavarovanje ocigovarnos1i zaradi povzročitve nenao'nega onesnaženja KL-odg-eko/15-1: Klavzula za valorizacijo zavarovalnih vsot KL-ZA-val/99-1. 

VliL d1:naim1zoe,k110 iu1Zeo1 v EUR. eet m an.igate navedeno 

Zap. Šifra Obral:una se Zavarovalna Premijska sl. Zavarovalna 
St. vsota premija 

1. Zavarovalni kraj: Območja zavarovalnega kritja je Slovenija. 

1.1 Splošna odgovornost. Ekološke škode: 

1.1.1 odgC111 Odgovornost proti ekološkim škodam 50.000,00 8,00 %. 400,00 

Doplačila in popusti 

1.1.2 sdpS311 3,00 % Doplačilo za revalorizacijo 12,00 

1.2 Splošna odgovornost• Zavarovanje po dejavnostih: S kritjem zahtevkov zavarovančevih delavcev• Število zaposlenih: 23 

1.2.1 odg1L91 Zavarovanje iz dejavnosti 200.000,00 2.096,91 

Dodatne nevarnosti In razširitve Kritja 

1.2.2 odg1R11 Dodatne nevarnosti, ki ne izvirajo iz v polici navedene dejavnosti 
1.2.3 odgR11A Doplatllo za vkljutitev odg. za tiste premo.ženjske škode, drugačno razmerje zav. 

Doplačila in popusti 

1.2.4 sdpS311 

1.2.5 odgS211 
1,2,6 odg1P12 

vsot 

3,00 % Doplačilo za revalorizacijo 

30,00 % Doplačilo za iz.orano enotno zavarovalno vsoto 
2B,OO % Popust na velikost enote, 16 do 30 zaposlenih 

1.2.7 odgS411 17,60 % Doplačilo za zavarovanje brez soudelei.be 
1.2.S odg512N 76,00 % Doplacilo za izbrano višino zavarov.ilne vsote 

Skupaj: 

Skupni popusti in doplačila 

20,00% - Splošni komercialni popust 

ZAVAROVALNA PREMIJA SKUPAJ brez DPZP za obdobje od 19.06.2020 do 19.06.2021 

Dodatne opombe in klavz.:ule: 
Ne uporablja se 1) to~a ( 1) odstavka 3. člena splošni~ pogojev PG-odg/12-1. 
Zahtevki delavcev zavarovanca so vključeni v zavarovalno kri1Je. 
Za presojo zavarovalnega kritja ne velja (2) in (3) odstavek S.člena pogojev PG-odg/12-1. 
V 2avarovanje so vključeni vsi pooblaščeni vodje del. 
Odbitna franši?a 420,00 EUR. (2. št.: {1, 1, 1)) 
Brez odbitne franšize (Z. št. [1.2_ 1, 1.2.2, 1. 2.31) 

5,00% 

10.000,00 

250.000,00 

104,85 
160,46 

133,26 
600,04 

-661,42 

299,34 
1.841,90 

4.987,34 

-997,46 

3.989,88 

Zavaro\leln1ce i1 po-arutu1e prav1c::0, da poprsYI zaslopn1ko'l'e ratunske ;n druge napake Obra-!un premije ir, rae..in zeii i:ilaMo za\1'1:11rai,oalr,e pr,miJe 11.a ,1:1:ilavn11 de-la z.avei,ovalne pohc:c 

Ljubljana, dne 15.06.2020 ob 09:25 

1501661 PETRA LASIC / r:;tt:;. 
Zavarovalnicc1 ~"-"' 
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Zavarovalnic~ Triglav, d.d. 
Miklošiieva cesta 19. 1000 Ljubljan~ 
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1616421375500000002268 

OBRAČUN PREMIJE 

Območna enota: OE Ljubljana 

Zavarovalec: 
Zavarovanec: 

HIPOX D.O.0., AMBRUŽEVA ULICA 3, 1291 ŠKOFLJICA, OŠ: 35384875 
HIPOX D.O,0., AMBRUŽEVA ULICA 3, 1291 ŠKOFLJICA, DŠ: 35384875 

za zavarovalno obdobje od 19.06.2021 do 19.06.2022 
za zavarovalno vrsto: ODG: ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI 

Številka obračuna: 6 
številka police: OD40102179222 

Datum zav. posla: 22.03.2021 
Šifra zavarovanca: 82839 

Zavarovalec je seznanjen, cla je ta pogodba sklenjena po splošnih pogojih in klavzulah: Skupna določila splošnih pogojev PG-ZP-skudo/20-11; Splošni 
pogoji za zavarovanje odgovornosti PG-odg/12-1; Klavzula o izključitvi škod v primeru razglašene pandemije/ epidemije/ COVID-19 KL-ZA-pande/21-1: 
Klavzula o akontaciji in poračunu zavarovalne premije pri zavarovanju odgovornosti KL-odg-akon/11-3; Klavzula o izključitvi škod zaradi kibernetskega 
napada KL-ZA-kn/16-9: Klavzula o izključitvi terorističnih dejanj KL-ZA-teror/02-1; Klavzula za zavarovanje odgovornosti zaradi povzročitve nenadnega 
onesnaženja KL-odg-eko/15-1; Klavzula za valorizacijo zavarovalnih vsot KL-ZA-val/99-1. 

Zap. Šifra Obračuna se 
St. 

1. Zavarovalni kraj: Območje zavarovalnega kritja je Slovenija. 

1.1 Splošna odgovornost- Ekololike škode: 

1.1.1 odgC111 Odgovornost proti ekološkim škodam 
Pro rala od 19.06.2021 do 01.01.2022 (214,80 EUR) 

Doplačila in popusti 

1.1.2 sdpS311 3,00 % Doplačilo za revalori;,:acijo 

Vsi denarni zn•• ki so izraženi v E UR. Ce ni druga~a navedeno. 

Zavarovalna Premijska st. Zavarovalna 
vsota premija 

50.000,00 8,00%0 400,00 

12,00 

1.2 Splošna odgovornost - Zavarovanje po dejavnostih: Zavarovanje splošne odgovornosti Iz gradbene dejavnosti. s kritjem zahtevkov 
zavarovančevih delavcev - Število zaposlenih: 23 

1.2.1 odg1 L91 Zavarovanje iz dejavnosti 250.000,00 2.096,91 
Pro rala od 19.06.2021 do 01.01.2022 (1.126,02 EUR) 

Dodatne nevarnosti in razširitve kritja 

1.2.2 odg 1 R11 Dodatne nevarnosti, ki ne izvirajo iz v polici navedene dejavnosti 
Pro rala ocl 19.06.2021 do 01.01.2022 (585,53 EUR) 

1.2.3 odgR11A Doplačilo za vključitev odg. za čiste premoženjske škode, drugačno razmerje zav. 
vsot 

Pro rala od 19.06.2021 do 01.01.2022 (86, 17 EUR) 

Doplačila in popusti 

1.2.4 sdpS311 3,00 % Doplačilo za revalorizacijo 

1.2.5 odgS 12N 92,00 % Doplačilo za Izbrano višino zavarovalne vsote 

1.2.6 odgS211 30,00 % Doplatilo za izbrano enotno zavarovalno vsoto 

1.2. 7 odg1P12 28,oo % Popust na velikost enote, 16 do 30 zaposlenih 

1.2.8 odgS411 17,60 % Doplačilo za zavarovanje brez soudeležbe 

Skupaj: 

Skupni popusti In doplačila 

20,00% - Splošni komercialni popust 

ZAVAROVALNA PRE.MIJA SKUPAJ brez DPZP (letno) 

ZAVAROVALNA PRE.MIJA SKUPAJ brez DPZP za obdobje od 19.06.2021 do 19.06.2022 

Ver.1.180.09 22. 03, 2021-14,56:15 

52,00% 

10.000,00 

300.000,00 

1.090,39 

160,46 

207,38 

3.227,71 

850,39 

-937,37 

424,22 

7.532,09 

-1.506.41 

6.025,68 

3.235,73 
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Zavarovalnica Triglav, d.d. 
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubija na 
Št. lD za DDV S180040306 

Dodatne opombe in klavzule: 
Ne uporablja se 1) točka (1) odstavka 3. člena splošnih pogojev PG-odg/12-1. 
Zahtevki delavcev zavarovanca so vključeni v zavarovalno kritje. 
za presojo zavarovalnega kritja ne velja (2) in (3) odstavek 5.č!ena pogojev PG-odg/12-1. 
V zavarovanje so vključeni vsi pooblaščeni vodje del. 

triglav 

V skladu z 2) točko (7) odstavka 5. člena pogojev PG-odg je z zavarovanjem s podlimitom jamstva 50.000 EUR po škodnem dogodku krita tudi 
odgovornost za škode na obstoječem objektu, na katerem zavarovanec dela ter škode na opremi v tem oojektu. Škode na opremi in aparatih, ki so 
predmet neposredne ob deta ve, predelave, montaže, servisiranja ipd. so i.zključene iz zavarovalnega kritja. Prav tako je iz zavarovanja izključena 
oprema, aparati in deli, kateri se vgrajujejo oziroma katere je potrebno zamenjati. V tem smislu je v skladu s 4) točko (2) odstavka 3. t!ena teh pogojev 
vključeno kritje na tujih stvareh, ki so predmet obdelave, predelave, preizkušanja. 
Odbitna franšiza 420,00 EU R. (Z. št.: [1.1.1 ]) 
Brez odbitne franšize (Z. št.: [1.2.1, 1.2.2, 1.2.3]) 

Zavarovalnica si pridružuje pravioo, da popravi zaatopnikove računske in dn.ige napake. Obračun premije in ra~un ze pJa!!:llo zavarovalne premije ste sestavna dela zavarovalne police. 

Ljubljana, dne 22.03.2021 ob 14:56 

1501661 PETRA LASIC 
Zavarovalnica 

C 
HIPOX O.O.O. 
Zavarovalec 
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