
 
POVPRAŠEVANJE 

Dvig stopnje DDV in pogodbena določila 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 

 

»V zvezi z dvigom stopnje DDV s 1.7.2013 nas zanima kako so, oziroma bodo, občine postopale glede 

pogodbenih določil. 

 

V večini gradbenih pogodb, ki so bile podpisane pred 1.7.2013, imamo vključeno določilo »Vrednost del, 

prevzetih s to pogodbo, znaša z vključenim DDV xxx €.   Pogodbena dela so prevzeta po sistemu »fiksnih 

cen po enoti« in se bodo  obračunavala z mesečnimi situacijami na osnovi izvedenih količin.« 

 

Zanima nas ali občine v tem primeru  vztrajajo pri pogodbeni vrednosti (dvig DDV je breme izvajalca), 

ali pa pristanejo k zvišanju končne pogodbene vrednosti.« 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 

 

OBČINA 1: 

 

Pri nas sklepamo anekse, DDV prevzemamo v svoje breme. V nasprotnem primeru bi to 

pomenilo nižanje neto kalkulacijskih cen, kar pomeni dejansko popust izvajalca. Glede na 

javna naročila in dosežene neto kalkulacijske cene v samem postopku, je zato sprejem bremena 

DDV v breme izvajalca, po našem mnenju dobra volja izvajalca. 

 

OBČINA 2: 

 

vsak izbran ponudnik je izbran na podlagi javnega naročila in njegove cene brez DDV, saj 

celoten Zakon o javnem naročanju temelji na vrednostih brez DDV…v primeru, da bi 

spremenili neto ceno, se pravi ceno brez DDV, bi avtomatsko s tem spremenili cene na enoto, 

kar pa se v skladu z ZJN-2 ne sme, popravljajo se lahko samo očitne računske napaka itd…po 

našem mnenju je edino pravilno, da se popravi cena z DDV, kar pa gre na žalost na škodo 

naročnika… 

 

OBČINA 3: 

 

V gradbeni pogodbi za obnovo prostorov in energetsko sanacijo doma kulture imamo 

zapisano določilo: »Izvajalec bo končno situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti lahko 

izstavil po izvedeni končni primopredajo del, opravljenem tehničnem pregledu in 

pridobljenem uporabnem dovoljenju ter po predložitvi garancije za odpravo napak v 

garancijski dobi«. 



 

Datum uporabnega dovoljenja je 24.7.2013, razen tega izvajalec še ni dostavil bančne garancije, 

tako račun ne more biti izstavljen do datuma 20.7., ko bi glede na zaključek del (junij 2013) še 

lahko obračunali davčno stopnjo 20 %. Zaradi navedenega smo z izvajalcem sklenili dodatek 

k pogodbi, ki se nanaša na povišano davčno stopnjo, v dodatku je naveden nov znesek 

pogodbe. 

 

OBČINA 4 

 

Pri konkretni zadevi upoštevamo mnenje Direktorata za javna naročila, dostopno na 

http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/430-212 

2013_MCa_www_spremembe_stopn.pdf 

 
 

Pri povpraševanju so sodelovale občine članice: Ajdovščina, Laško, Ruše in Šmarješke Toplice. 

 

Sodelujočim se zahvaljujemo. 

 

 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  
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