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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS  
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, 
davčna številka: 26279266; matična številka: 5729963  
ki ga zastopa direktorica Irena Šinko (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sklepata naslednjo  
 
 
 

Pogodbo za prevzem in hrambo zaseženih in odvzetih  
gozdno lesnih sortimentov 

št. NMV_05/15/S za Sklop št. ____ 
 
 

Uvodne določbe 
1. člen 

 
Na osnovi javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno 
na Portalu javnih naročil, št. NMV____/2015 dne _______ in Odločitve o oddaji javnega 
naročila št. __________ z dne ________, je bil za prevzem in hrambo zaseženih in odvzetih 
gozdno lesnih sortimentov, za Sklop št.___: ______________,izvajalec izbran kot 
najugodnejši ponudnik, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo 
dela predmetnega javnega naročila.  
 

Predmet pogodbe 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je izvedba vseh potrebnih del, za dosego cilja pogodbe, to je izvedba 
raztovarjanja, natovarjanja, izmere in razvrščanja v kakovostne razrede, prevoza in hrambe. 
Naročnik bo izvajalcu, skupaj s podpisanim izvodom pogodbe, izdal tudi generalno  
pooblastilo, s katerim ga bo pooblastil, da  bo le-ta zasežene gozdno lesne sortimente, v 
dveh urah po prejetem obvestilu gozdarskega inšpektorja ali carinskega  organa (dalje: 
nadzorni organ), raztovoril s prevoznega sredstva, jih izmeril in razvrstil v kakovostne 
razrede. Po prevzemu jih bo izvajalec odpeljal na kraj hrambe, kjer jih bo raztovoril, označil in 
zložil tako, da bo mogoča poznejša preveritev celotnega tovora. 
 
Izvajalec je dolžan ves čas trajanja te pogodbe zagotavljati funkcionalno ograjen prostor z 
varovalno ograjo, z dovoljenjem za hrambo gozdnih lesnih sortimentov. Zasežene gozdno 
lesne sortimente je dolžan  izvajalec do kraja hrambe prepeljati z vozili, ki so registrirana za 
prevoz gozdno lesnih sortimentov in so opremljena z ustrezno napravo, s katero se lahko 
nakladajo in razkladajo. 
 
Ponudbeni predračun izvajalca z dne _______  je priloga te pogodbe. 
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Pogodbena vrednost 
3. člen 

 
 

Maksimalna pogodbena vrednost za izvedbo del, naštetih v 2. členu te pogodbe znaša  
________ EUR brez DDV, vrednost z DDV pa _______ EUR. V primeru, da je maksimalna 
pogodbena vrednost dosežena pred 31.12. 2015, ta pogodba preneha veljati. Izvajalec v tem 
primeru ni upravičen izvajati nadaljnjih storitev po tej pogodbi, naročnik takšnih storitev ni 
dolžan plačati. 
 
Cena za prevoz, raztovorjenje, natovorjenje, izmero, razvrstitev v kakovostne razrede in 
hrambo zaseženih in odvzetih gozdno lesnih sortimentov po m³ znaša ____ EUR brez DDV, 
cena z DDV pa _______ EUR (cena iz razpisnega obrazca 5, ponudbeni predračun). 
 
V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški (dnevnice, kilometrina, carinski, špediterski, prevozni in 
vsi drugi morebitni stroški, takse) vsi popusti in rabati ter vsi davki, prispevki in tudi vse 
morebitne druge dajatve.  
 

Rok za izvedbo, veljavnost pogodbe 
4. člen 

 
Izvajalec se zaveže s storitvami, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe. 
Ta pogodba  se sklepa za obdobje do 31.12.2015.  
 

Obračun in plačilo del 
5. člen 

 
Izvajalec bo obračunal storitve po zaključku posamičnega opravljenega dela in po podpisu 
končnega prevzemnega zapisnika s strani naročnika, to je po odvozu zaseženih in odvzetih 
gozdnih lesnih sortimentov s strani kupca teh gozdno lesnih sortimentov. 
 
Izvajalec mora izdanemu računu za opravljeno storitev priložiti kopijo končnega 
prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani naročnika.  
 
Naročnik se obvezuje, da bo v roku 8 dni po prejemu računa, le - tega pregledal ter izvajalcu 
sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti 
račun v roku 8 dni po prejemu. 
 
Če naročnik računa o opravljenem delu ne zavrne delno ali v celoti v roku 8 dni od prejema, 
je dolžan nesporni del računa plačati v roku 30 dni, šteto od dneva prejema pravilno 
izstavljenega računa . 

 
Naročnik se obvezuje, da bo plačilo računa izvedel na račun izvajalca št. 
________________ odprt pri ______________. 
 
 

Finančno zavarovanje 
6. člen   

 
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku, hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe, predložil bianco 
menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naslovljeno na 
naročnika, v višini 10% od maksimalne pogodbene vrednosti (določene v 3. členu te 
pogodbe) v EUR z DDV. Veljavnost menične izjave mora biti še šestdeset (60) dni po poteku 
roka za izvedbo naročila, to je do 1.3.2016. 
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Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec 
svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, če obveznosti ne izpolni 
pravočasno in pravilno oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati. 
 
Brez izročitve menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da 
ta pogodba ni veljavna. 
 

Obveze strank 
7. člen 

Naročnik se obvezuje, da bo: 
- izpolnjeval svoje pogodbene obveznosti v rokih in na predviden način, 
- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih, 
- izpolnil svojo sodelovalno dolžnost, 
- sporočal izvajalcu vse potrebne podatke o javnih dražbah zaseženih in odvzetih 

gozdno lesnih sortimentov, ki so v hrambi, 
- izvajalca nemudoma potem ko prejeme obvestilo nadzornega organa, telefonsko 

obvestil o lokacija prevzema zaseženih in odvzetih gozdno lesnih sortimentov,  
- opravil prevzem dela. 

 
 

8. člen 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z 
izvedbo del in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo ter 
da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- za naročnika izvedel dela iz 2. člena te pogodbe s skrbnostjo dobrega strokovnjaka 
ter v skladu z veljavnimi pravnimi akti  s področja predmetnega javnega naročila, 

- izvajal vsa dela po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, v skladu s pogodbo 
in v skladu z Uredbo o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi 
gozdnimi lesnimi sortimenti (Ur. l. RS 31/14), 

- omogočal potencialnim kupcem ogled zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih 
sortimentov, ki jih ima v hrambi, v času, skladnem z razpisano javno dražbo oz. ob z 
naročnikom dogovorjenem času v primeru zbiranja ponudb za prodajo oz. komisijske 
prodaje; 

- omogočal kupcu, po poprejšnjem obvestilu s strani naročnika, odvoz zaseženih in 
odvzetih gozdno lesnih sortimentov, ki jih ima v hrambi, 

- naročnika obvestil o dejstvu odvoza zaseženih in odvzetih gozdno lesnih sortimentov, 
ki jih ima v hrambi, s strani kupca 

- omogočal naročniku izvedbo nadzora nad izvrševanjem te pogodbe  
- omogočil naročniku spremljanje stanja zaseženih gozdno lesnih sortimentov v 

hrambi, 
- naročnika nemudoma obvestil o spremembah zaseženih in odvzetih gozdno lesnih 

sortimentov, ki jih ima v hrambi, ki terjajo čimprejšnjo izvedbo prodaje; 
- storil vse potrebno, da na mestu hrambe zasežene in odvzete gozdno lesne 

sortimente ustrezno varuje pred protipravnimi posegi tretjih oseb;  
- naročnika v primeru protipravne odtujitve zaseženih in odvzetih gozdno lesnih 

sortimentov, ki jih ima v hrambi, nemudoma obvestil.  
 
Izvajalec bo med opravljanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe 
varstva pri delu in druge zaščitne ukrepe ter za ustrezno izvajanje teh ukrepov prevzema 
polno odgovornost za posledice njihove opustitve. Izvajalec je odgovoren za morebitno 
škodo, povzročeno tretjim osebam. 
 

9.  člen 
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Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________, mob._________________, 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je __________________, mob._________________. 
 
 

10. člen 
 

Izvajalec s podpisom te pogodbe, sprejema in soglaša: 
 
- da naročnik ne priznava morebitnega naknadnega povečanja stroškov za pogodbeno 

oddano delo, pri katerem so le okvirno določene količine, vrste in obseg del, za  
pogodbeno določeno ceno; 

 
- da se šteje, da je izvajalec tehnično in kadrovsko sposoben izvajati dela v vseh 

vremenskih razmerah.  
 
 

Podizvajalci 
11. člen 

 
Izvajalec bo pri prevzemu in hrambi zaseženih in odvzetih gozdno lesnih sortimentov tekom 
izvajanja naročila sodeloval z naslednjimi svojimi podizvajalci: 
___________________________.  
(opomba: izvajalec se je že prijavil na razpis s podizvajalci) 
 
Priloga te pogodbe so podatki o izvajalčevih podizvajalcih, iz katerih morajo biti razvidni 
najmanj naslednji podatki: 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun), 
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del. 
 
Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec 
naročniku, v 5 dneh po nastanku take spremembe predložiti: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v primeru 
spremembe podizvajalca), 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu 
- podatke iz 8. odstavka 71. člena ZJN-2. 
Izvajalec v celoti odgovarja za delo svojih podizvajalcev. 
 
Plačilo za delo, ki ga opravi podizvajalec izvajalca, naročnik  na podlagi računa, ki ga izstavi 
podizvajalec, nakaže neposredno na transakcijski račun podizvajalca, vse to ob smiselni 
uporabi 5. člena te pogodbe.  
 
V kolikor izvajalec pri izvedbi te pogodbe sodeluje s podizvajalci, je priloga te pogodbe tudi 
razpisni obrazec 7: Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem. 
 
Alternativno: 
Izvajalec pri prevzemu in hrambi zaseženih in odvzetih gozdno lesnih sortimentovne bo 
sodeloval s podizvajalci. 
(opomba: odstavek bo v pogodbi, v kolikor ponudnik v svoji ponudbi ne bo navedel 
podizvajalcev) 
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Pogodbena kazen 
12. člen 

 
V primeru, ko izvajalec, po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku je 
dolžan plačati naročniku vse stroške, ki jih bo naročnik utrpel zaradi neizpolnjevanja pravnih  
predpisov.  
 
Izvajalec se strinja, da lahko naročnik zapadlo in izkazano terjatev iz naslova morebitnih 
zaračunanih stroškov iz prejšnjega odstavka pobota z zapadlimi in izkazanimi finančnimi 
obveznostmi, ki jih ima sam, po tej pogodbi. 
 

13. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta za razlago te pogodbe in za razmerja med 
pogodbenima strankam, ki niso urejena s to pogodbo, uporabljala določila pravnih predpisov, 
ki urejajo zadevno področje naročila. 

 
14. člen 

Naročnik in izvajalec se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno 
v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za razrešitev 
le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

Protikorupcijska klavzula 
15. člen 

 
Ta pogodba je nična,če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla, 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev,  

s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz 
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali 
posredniku.  

16. člen 
 
Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitve podpisane in 
žigosane bianco menice z menično izjavo. Sestavljena je v štirih (4) enakih izvodih, od 
katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda. 
 
 
Kraj in datum:  
 
 
IZVAJALEC:  
 

Kraj in datum:  
 
 
Naročnik: 
 
Irena Šinko 
direktorica 

 
    
Priloga: 

 
- Razpisni obrazec 5_ ponudbeni predračun izvajalca z dne ________ 


