
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 
matična št. 5729963, davčna št. SI26279266 
ki ga zastopa direktorica Irena Šinko (v nadaljevanju besedila: naročnik) 
 
in 
 
(v nadaljevanju besedila: dobavitelj) 
           
skleneta 
 

VZOREC 

POGODBE O DOBAVI PISARNIŠKEGA PAPIRJA št. NMV_10/15/B 
 

 

Uvodne določbe 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je: 
- naročnik v skladu s 30. a členom ZJN-2 izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti 

za dobavo pisarniškega papirja NMV________ z dne ________ št. pri naročniku: 
NMV_10/15/B za potrebe Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za 
obdobje treh let od podpisa pogodbe oz. do porabe pogodbenih sredstev; 

- bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izdane Odločitve o oddaji 
javnega naročila, št. _________ z dne _______________. 

 

Predmet pogodbe 

2. člen 

Predmet te pogodbe je sukcesivna dobava pisarniškega papirja iz razpisnega obrazca 6- 
ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe (Priloga 1), na lokacije naročnika – 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije: 
 

 
1. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, centrala in upraviteljstvo 

ljubljanske regije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 
2. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, upraviteljstvo štajerske regije, 

Vinarska 14, 2000 Maribor 
3. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, upraviteljstvo dolenjske regije, 

Cesta Krških žrtev 23, 8270 Krško 
4. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, upraviteljstvo dolenjske regije, 

 Kettejev drevored 7,  8101 Novo mesto  
5. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, upraviteljstvo primorske regije, 

Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina 
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, upraviteljstvo primorske regije- 

Ulica 15.maja  10b, 6000 Koper 
 

v okvirnih količinah, kot izhaja iz predhodnega dogovora med strankama.  
 
Naročnik si pridržuje pravico spreminjati okvirno količino posamezne vrste blaga. 
 



Naročnik ne sme količine blaga po tej pogodbi zniževati zaradi dobav pri drugem dobavitelju, 
razen v primeru, ko mu dobavitelj v zahtevanem času ne more zagotoviti vnaprej 
napovedane količine in kvalitete blaga. 
 

Pogodbena cena  

3. člen 

Stranki se strinjata, da se s to pogodbo ne more določiti ali spremeniti obseg ali kvaliteta 
pravic in obveznosti dobavitelja in naročnika, kakor tudi ne pogodbene cene, ki so bile 
zahtevane in obljubljene v postopku oddaje javnega naročila. Pogodba se izteče v treh (3) 
letih  od podpisa pogodbe ali ko vrednosti dobav dosežejo znesek ____________ EUR brez 
DDV oz. ____________  EUR z DDV. 
 
Cena posamezne vrste blaga je določena v razpisnem obrazcu predračuna, ki postane del te 
pogodbe (Priloga 1). 
 
Cene so določene franko lokacije, navedene v 2. členu te pogodbe. 
 
Cene po tej pogodbi so fiksne in jih v času trajanja te pogodbe ni mogoče spreminjati. 
 
Dobavitelj ima pravico spremeniti ceno posamezne vrste blaga le v primeru spremembe 
predpisov, ki urejajo cene blaga, čigar cena je pod državno kontrolo  ter v primeru sprememb 
davčnih predpisov, ki urejajo davke od prometa blaga. 
 
Dobavitelj sporoči spremembo cene naročniku takoj, nova cena oziroma nove cene pa se 
obračunavajo za dobave blaga po sporočilu o spremembi cene. 

 

Zaračunavanje in plačilni pogoji 

4. člen 

Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno iz prejšnjega člena v roku 30 (trideset) dni od 
dneva pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun dobavitelja št. 
______________________, odprt pri _______________ . 
 
Dobavitelj bo naročniku dobavljeno blago obračunal enkrat (1 x) mesečno. Priloga k računu 
so ustrezno izpolnjene in podpisane dobavnice s strani naročnika. 
 
V primeru zamude plačila lahko dobavitelj zaračuna naročniku zakonske zamudne obresti. 
 
 

Naročanje 

5. člen 

Naročnik blago praviloma naroča dnevno do 10.00 ure in sicer pisno - na enoten elektronski 
naslov dobavitelja: ___________________________ , le izjemoma po telefonu. 
 
Naročnik bo blago naročal po potrebi vsak dan v tednu, razen ob sobotah in nedeljah ter ob 
praznikih oziroma dela prostih dneh. 
 
Dobave              



6. člen 

Dobavitelj bo dobavljal blago v količinah, ki jih bo naročnik naročal po potrebi vsak dan v 
tednu razen ob sobotah in nedeljah ter ob praznikih oziroma dela prostih dneh. 
 
Dobavitelj bo naročeno blago dostavil enem (1) dnevu za vse kraje dobav, ki so navedeni v 
2. členu te pogodbe. 
 

Nadzor 

7. člen 

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe bodo za naročnika izvajali: 
 

1. Mateja Hari za dobave na lokaciji Ljubljana, tel. 01 434 11 20, e- pošta: 
mateja.hari@gov.si 

2. Mirjana Lukman za dobave na lokaciji Maribor, tel. 02 234 37 78 
3. Ivan Kovačič za dobave na lokaciji Krško, tel. 07 498 85 00 
4. Brigita Primc za dobave na lokaciji Novo mesto, tel. 07 393 95 30 
5. Sonja Lukin  za dobave na lokaciji Ajdovščina, tel. 05 364 33 90 
6. Sebastijan Orel za dobave na lokaciji Koper, tel. 05 662 53 02 
 

 
za dobavitelja pa _______________________, tel. _________________, e-pošta 
_________________________ . 

Zagotavljanje kvalitete blaga in garancije blaga 

 

8. člen 

Dobavitelj jamči za kvaliteto blaga, ki mora ustrezati veljavnim standardom in normativom za 
tovrstne izdelke.  
 
Kvaliteta in količina dobavljenega blaga se kontrolira neposredno ob dobavi, ko delavec 
naročnika kvalitativno in kvantitativno prevzame blago in podpiše dobavnico oziroma 
prevzemnico. 
 
V primeru, da zaradi vrste in količine blaga kvalitete in količine ni mogoče preveriti ob 
prevzemu, ima naročnik pravico blago kvalitativno in kvantitativno prevzeti v roku 8 dni od 
dneva prevzema. 
 
Kot osnova za obračun se uporabi vrsta in količina, ugotovljena na sedežu naročnika. 

Reklamacije 

9. člen 

Naročnik ima pravico za blago, ki ga prevzame, takoj ali v roku 8 dni reklamirati kvaliteto in 
količino. 
 
V primeru utemeljene reklamacije je dobavitelj odgovoren za škodo oziroma povečane 
stroške dobave, ki je nastala, oziroma jih je imel naročnik pri nabavi reklamiranega blaga pri 
drugem dobavitelju. 
Za škodo oziroma povečane stroške nabave šteje višje plačana cena in povečani stroški 
nabave, izgubljen dohodek zaradi reklamacije, ter škoda iz morebitnih drugih odškodninskih 
zahtevkov, če so izstavljeni na naročnika. 



V primeru skrite napake na blagu, mora naročnik v roku 8 dni po odkritju napake reklamirati 
blago, pozvati dobavitelja, da se izreče o reklamaciji in dati blago na razpolago prodajalcu, 
če se z dobaviteljem ne dogovorita drugače. 
 
V primeru, da dobavitelj naročniku ne more zagotoviti naročene vrste in kvalitete blaga v 
roku, kot je določen v 6. členu te pogodbe, je dolžan ponuditi nadomestno blago, čigar cena 
ne sme presegati cene za naročeno blago. 
 
Naročnik lahko zavrne tako ponujeno nadomestno blago in opravi dobavo pri drugem 
dobavitelju. Naročnik ne more zavrniti nadomestnega blaga iste vrste, ki je višje kvalitete, in 
je kot nadomestno ponujeno za isto ceno, kot je bila določena za naročeno blago. 
 
Če dobavitelj v času trajanja te pogodbe trikrat ne more naročniku zagotoviti s to pogodbo 
dogovorjenih količin blaga, v dogovorjeni kvaliteti in ceni, lahko naročnik odstopi od pogodbe 
in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 

10. člen 

Dobavitelj se obveže, da bo ob  podpisu pogodbe naročniku izročil izpolnjeno, podpisano in 
žigosano menično izjavo s priloženo bianco menico kot zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, kar znaša 
____________ EUR z veljavnostjo še 30 dni po dokončni izpolnitvi pogodbenih obveznosti. 
Naročnik ima v roku veljavnosti zavarovanja pravico unovčiti menico za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izvedba predmeta pogodbe ne ustreza v pogodbi 
dogovorjenim zahtevam oz. dobavitelj v tem času ne odpravi pomanjkljivosti ali če je z 
izvedbo v zamudi. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, 
vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, oziroma se podaljša njena veljavnost. 
 
Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost 
pogodbe. Če dobavitelj v zgoraj navedenem roku ne predloži oziroma zavrne predložitev 
zgoraj omenjenega zavarovanja (ne predloži ustrezne listine), se šteje, da pogodba ni bila 
sklenjena, naročnik pa lahko unovči zavarovanje za resnost ponudbe.  

 

Višja sila 

11. člen 

Višja sila, ki pogodbeni stranki v celoti ali delno preprečuje izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti, stranki oprosti obveznosti vse do prenehanja višje sile. 
 
Stranka, pri kateri je nastopila višja sila, mora o tem nemudoma obvestiti nasprotno stranko. 
Po prenehanju višje sile se stranki dogovorita o dobavah blaga, ki ni bilo dobavljeno iz 
razlogov iz predhodnega odstavka, pri čemer bosta upoštevali nastale razmere. 

 
 



Protikorupcijska klavzula 

12. 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.  

 

 

Predčasni odstop od pogodbe 

13. člen 

Če dobavitelj preneha z dobavami, če trikrat v času veljave te pogodbene ne dobavi 
dogovorjenih količin in dogovorjene kvalitete blaga, če trikrat v času trajanja te pogodbe ne 
dobavi blaga v roku oziroma na dogovorjeni dan in mora naročnik dobaviti blago pri drugemu 
dobavitelju ali če z ravnanjem ali opustitvijo ravnanja krši to pogodbo in na pisno zahtevo ne 
preneha z ravnanji ali opustitvami, lahko naročnik pogodbo razdre, unovči zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter zahteva odškodnino, če mu je bila povzročena 
škoda. 
 
Dobavitelj lahko razdre to pogodbo, če mu naročnik trikrat v času trajanja te pogodbe ne 
plača dobavljenega blaga v roku, če znesek dolga po neplačanem oziroma neplačanih 
zapadlih računih doseže ali znaša več kot 10 % okvirne vrednosti dobav pogodbe ali če 
naročnik z ravnanjem oziroma opustitvijo ravnanja krši to pogodbo in na pisno zahtevo ne 
preneha z ravnanji ali opustitvami. 
 
Če naročnik z razlogi za razdrtje te pogodbe dobavitelju povzroči škodo, lahko dobavitelj 
zahteva povrnitev škode. 
 
Naročnik lahko pogodbo odpove (delno ali v celoti) v primeru statusnega preoblikovanja. 
 

Spremembe in dopolnitve pogodbe 

14. člen 

O morebitnih spremembah in dopolnitvah pogodbe se pogodbeni stranki dogovorita pisno v 
obliki aneksa k tej pogodbi. Spremembe in dopolnitve veljajo od dneva podpisa aneksa dalje, 
razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. 
 

Skrbnika pogodbe 

15. člen 

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ga. Mateja Hari, tel. 01 434 1120. 
 
Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je _____________________, tel. __________. 



Končne določbe 

16. člen 

Če bi bila katera izmed določb te pogodbe neveljavna ali je ne bi bilo mogoče izpolniti, 
pogodba ne preneha veljati v preostalih delih ter se stranki dogovorita, da bosta v skladu z 
merili vestnosti in poštenja tako določbo spremenili z nameni te pogodbe. 
 

17. člen 

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki reševali 
sporazumno v smislu razumevanja in spoštovanja dobrih poslovnih odnosov. V kolikor 
sporazum ne bo mogoč, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

18. člen 

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko dobavitelj 
naročniku predloži menično izjavo z bianco menico kot zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti iz 10. člena te pogodbe.  
 

19. člen 

Ta pogodba je napisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda 
in dobavitelj 1 (en) izvod. 
 
 
 
Naročnik: Dobavitelj:   

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS                                     
 
Direktorica: 
Irena Šinko 
 
 
Podpis: _________________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
430-22/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 1: Ponudbeni predračun dobavitelja 

 
 
 
 
 
 
Podpis: _________________________     
 
 

  

 


