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Dokumenti pomembni za razumevanje odločitve DKOM 
 
Da bi laik razumel sklep DKOM (DKOM, 2018), je potrebno predstaviti tudi strokovne osnove tematike, ki je 
bila v pritožbi treh ponudnikov obravnavana. V nadaljevanju so predstavljeni bistveni elementi 
dokumentacije, ki so pomembni pri ponudbi gradbenih del in pri obračunu stroškov. Slike v nadaljevanju so 
iz izmišljenega projekta z izobraževanja za učitelje srednjih strokovnih šol l. 2018 na temo gradbenih 
kalkulacij, izdelane s projektnim inf. sistemom Xpert, ki uporablja podatkovne baze Xbase. 
 
 
Ponudbeni predračun 
 
je dokument, ki predstavlja po podpisu pogodbe osnovo za obračun izvedenih del na projektu.  Sestavljen je 
iz poglavij. Vsako poglavje sestavljajo postavke. Vsaka postavka vsebuje šifro, opis izdelka ali delovnega 
postopka, mersko enoto, količino, ceno po enoti in vrednost postavke. Vrednost postavke je zmnožek količine 
in cene po enoti. Seštevek vrednosti vseh postavk pogodbenega predračuna postane pogodbena vrednost 
oz., kot je napisano v Obligacijskem zakoniku, pogodbena cena. Pri tem velja opozoriti na nedoslednost v 
poglavju Gradbena pogodba, saj termin cena pomeni tako ceno postavke, kot tudi vrednost vseh postavk. 
 

  
Slika 1: Izpis predračuna za poglavje zemeljskih del, PIS Xpert 

 
Kalkulacija postavke – struktura cene 
 
Da bi lahko določili ceno za enoto mere (mersko enoto) postavke je potreben izračun. Postopek izračuna 
imenujemo gradbena kalkulacija. To pomeni, da v postavki opredelimo vse vire, ki so nosilci stroškov za 
posamezno postavko. Za vsak vir določimo  

a) normativno porabo vira na enoto mere postavke in  
b) ceno vira.  

Seštevek vseh zmnožkov normativne porabe virov in cene virov je cena postavke.  
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Potrebno pa je opozoriti na to, da je cena postavke sestavljena iz dveh delov: neposrednih stroškov in 
posrednih stroškov. Neposredni strošek za npr. material za izvajalsko podjetje je strošek nabave, ki ga mora 
izvajalsko podjetje plačati za material dobavitelju na trgu. Posredni stroški pa so vsi tisti stroški, ki jih 
izvajalsko podjetje ima, vendar jih ne more obračunati, ker niso navedeni v pogodbenem predračunu. To so 
stroški pripravljalnih in zaključnih del, plače neproizvodnih režijskih delavcev na gradbišču (vodja gradbišča, 
delovodja, obračunski,…), stroški skupnih služb podjetja (računovodstvo, nabava, komerciala, priprava dela), 
stroški financiranja, odškodnin, bančnih garancij, …. in dobiček. Posredne stroške mora izvajalsko podjetje po 
predračunu razdeliti na kalkulativne vire. Ko se neposrednim stroškom prištejejo še posredni stroški 
govorimo o kalkuliranih stroških oz. kalkuliranih cenah. 
Z analizo cene dobi naročnik vpogled v neposredne nabavne cene ponudnika in pribitke k neposrednim 
cenam zaradi zajetja posrednih stroškov, kar je poslovna skrivnost ponudnika. 
 

 
Slika 2. Kalkulacija postavke, PIS Xpert 

Na primeru so z rumeno označeni viri, ki so nosilci stroškov: bager, tovornjak prekucnik in strošek deponije.  
 
Primer za stroške izkopa, z upoštevanim virom bager kolesnik 15t, 90kW: 

Normativ je 0.0249 h/m3 izkopanega materiala.  
Faktor posrednih stroškov v tej ponudbi na vse stroje je 1,869. 
 
Neposredna cena bagra je 46,73 € / h, kalkulirana cena bagra je 1,869*46,73 €/h = 87,34 €/h 
Neposredni strošek vira bager v postavki je 0.0249 h/m3 *46,73 €/h = 1,16 €/m3.  
Posredni strošek vira bager v postavki je 0.0249 h/m3 * 87,34 €/h = 2,17 €/m3. 
 

Neposredna cena postavke na enoto mere je 1,16+6,42+4,17 = 11,75 €/m3 

Kalkulirana cena postavke na enoto mere je 2,17+8,71+4,17 = 15,06 €/m3 
 
 
Kalkulativni viri 
So osnovni gradniki kalkulacije in nosilci stroška v kalkulaciji. Poznamo več vrst virov: materiali, stroji, 
transporti, delovna sila, osnovna sredstva in drugi. Vsak vir ima naslednje podatke: šifra, opis, merska enota 
in cena. 
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Slika 3: Seznam kalkulativnih virov s cenami, PIS Xpert, Xbase 
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