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Zahteve za pogodbenike v povezavi z razpisno in pogodbeno dokumentacijo 
 
Pred začetkom nabavnega postopka je potrebno določiti nivo tveganja posameznega 
pogodbenika glede na kategorizacijo del, ki se bodo izvajala. Vsebina dokumentacije 
je odvisna od kategorije in je podrobneje opredeljena v matriki relevantnih 
dokumentov, ki sledi.  
 
Matrika relevantnih dokumentov v razpisni in pogodbeni dokumentaciji 
 

Dokumenti priloženi k povabilu za oddajo 
ponudbe  

dela z nizkim 
tveganjem 

dela z srednjim 
tveganjem 

dela z visokim 
tveganjem 

Osnovne nevarnosti na BS 
Priloga 3 

NE DA DA 

Minimalne zahteve ZVO za pogodbenike na 
maloprodajnih lokacijah –  
Priloga 4  

NE DA DA 

Vprašalnik za predhodno preverjanje glede 
ZVO 
Priloga 8  

NE DA DA 

Izjava glavnega pogodbenega izvajalca 
Priloga 9 

NE DA * DA *  

Načrt ZVO 
Priloga 10  

NE NE DA ** 

*  v primeru angažiranja podpogodbenika 

** samo v primeru visoko tveganih del, kjer sta vključena dva ali več pogodbenika hkrati oz. dela, ki 
trajajo več kot 120 »mož-dan« - zmnožek števila izvajalcev na lokaciji s številom delovnih dni (npr 10 
ljudi dela 12 dni = 120 »mož-dan« 

 
 

Dokumenti priloženi k pogodbi  
dela z nizkim 

tveganjem 
dela z srednjim 

tveganjem 
dela z visokim 

tveganjem 

Minimalne zahteve ZVO za pogodbenike na 
maloprodajnih lokacijah –  
Priloga 4  

NE DA DA 

Vprašalnik glede ZVO na lokaciji izvajanja del 
Priloga 6 

NE DA DA 

Pogodbene kazini na podlagi zapisnika o 
pregledu delovišča  
Priloga 11 

DA DA DA 

Pisni sporazum med pogodbeniki o pristojnostih 
ZVO na delovišču 
Priloga 15 

NE  NE DA 

Dovoljenje za delo  
Priloga 18 

NE  DA DA 

Primopredaja lokacije na BS MOL 
Priloga 19 

NE  DA DA 

Izjava o seznanitvi z minimalnimi ZVO 
zahtevami 
Priloga 21 

NE  DA DA 

10 Pravil, ki rešujejo življenja 
Priloga 22  

DA DA DA 
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ZAHTEVE GLEDE ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU TER VAROVANJA 
OKOLJA V RAZPISNI DOKUMENTACIJI ZA IZVAJALCE DEL 
 
1. Vprašalnik za predhodno preverjanje glede ZVO – Priloga 8 (posredovati 
skupaj s ponudbo): 

- Glavni pogodbeni izvajalec in vsi njegovi podizvajalci (če so že znani) morajo 
odgovoriti na vsa splošna vprašanja (prvi zavihek) ter samo na tista vprašanja 
v zvezi s posamezno dejavnostjo (drugi zavihek), pri katerih je zadevna 
dejavnost vključena v ponudbo zadevnega pogodbenega izvajalca. Npr.: 
izpolni za dela, ki zahtevajo vstopanje v omejene prostore, ne izpolni pa za 
dela, ki vključujejo kritično dvigovanje tovora. 

- Dokumentacije, ki so pri vprašanjih navedena kot dokazilo v tej fazi 
razpisa NI POTREBNO posredovati. Resničnost navedb se bo po potrebi 
preverjala pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem.   
 

2. Izjava glavnega pogodbenega izvajalca - Priloga 9 (posredovati skupaj s 
ponudbo). 
Izpolniti in podpisati je potrebno izjavo v prilogi 9 glede zagotavljanja ZVO zahtev za 
lastne zaposlene in podizvajalce  
 
3. Informacije o tveganju za ZVO pri delu in na lokaciji izvajanja dela – Priloga 3 
Pogodbeni izvajalec se je dolžan seznaniti z vsebino dokumenta Osnovne nevarnosti 
na bencinskih servisih.  
 
4. Informacije o zahtevah v zvezi ZVO na področju maloprodaje – Priloga 4 
Pogodbeni izvajalec (in njegovi podizvajalci) se je dolžan seznaniti in se ravnati po 
zahtevah dokumenta Minimalne zahteve ZVO za pogodbenike na maloprodajnih 
lokacijah.  
 
5. Informacije o načrtu ZVO – Priloga 10  
Za kritične dejavnosti (opredeljeno v prilogi 4) mora pogodbenik pred izvedbo del 
pripraviti splošni načrt ZVO, katerega potrdi strokovni sodelavec za ZVO podjetja 
MOL Slovenija d.o.o. ZVO načrt je podlaga za pridobitev delovnega dovoljenja s 
strani MOL Slovenija d.o.o. 
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ZAHTEVE GLEDE ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU TER VAROVANJA 
OKOLJA V POGODBENI DOKUMENTACIJI ZA IZVAJALCE DEL 
 

1. Informacije o zahtevah v zvezi ZVO na področju maloprodaje – Priloga 4 
Pogodbeni izvajalec (in njegovi podizvajalci) se je dolžan seznaniti in se ravnati po 
zahtevah dokumenta Minimalne zahteve ZVO za pogodbenike na maloprodajnih 
lokacijah.  
 

2.  Vprašalnik glede ZVO na lokaciji izvajanja del 
Vsako delu za katerega je potrebno pridobiti Dovoljenje za delo (dela s srednjim in 
visokim tveganjem) se s strani prisotnega zaposlenega podjetja MOL ali Partnerja 
(njegovega zaposlenega) preverja na podlagi vprašalnika iz Priloge 6. 
 

3. Pogodbene kazni na podlagi zapisnika o pregledu delovišča – Priloga 11  

Naročnik na podlagi navedenih pogodbenih kazni glede na težo neskladnosti določi 
pogodbeno kazen za pogodbenika in njegovega podizvajalca. Vso odgovornost in 
posledično kazni za podizvajalce nosi glavni pogodbeni izvajalec.  
 

4. Pisni sporazum o skupnih ukrepih 
Pogodbenik je dolžan zagotoviti podpis pisnega sporazuma o skupnih ukrepih za vse 
izvajalce/podizvajalce, kateri bodi prisotni na skupnem delovišču. - Priloga 15  
 

5. Dovoljenje za delo  
Pogodbenik se z namenom poznavanja vsebine zahtev iz Dovoljena za delo mora 
seznaniti s pred pripravljenim obrazcem, kateri se uporablja za ta namen- Priloga 18 
 

6. Primopredaja lokacije 
Pogodbenik se je dolžan seznaniti z vsebino dokumenta Predaja lokacije, kateri se 
uporablja v primerih, ko se delovišče v celoti ali delno prepusti v pristojnost 
(upravljanje) pogodbenemu izvajalcu - Priloga 19. 
 

7. Izjava o seznanjenosti z minimalnimi zahtevami za pogodbenike na 

maloprodajnih lokacijah  

Pogodbenik mora zagotoviti podpisano izjavo posebej za vsakega 
izvajalca/podizvajalca (za vse osebe, ki bodo izvajale dela s srednjim in visokim 
tveganjem na delovišču). Podpisana izjava pogodbenikovega zaposlenega je pogoj 
za uvrstitev zaposlenega na seznam izvajalcev za dela s srednjim in visokim 
tveganjem in s tem dovoljenje za izvajanje teh del.- Priloga 21. 
 

8. Seznanitev in izvajanje zahtev glede 10 pravil, ki rešujejo življenje 

Pogodbeni izvajalec je dolžan pred izvajanjem del svoje zaposlene, kateri bodo 
izvajali dela na maloprodajnih lokacijah seznaniti z dokumentom 10 pravil, ki rešujejo 
življenje – Priloga 22 

   
 


