
       

                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana 

                                                                                                                                                                           TEL.: +386 (0) 14341 100 
                                                                                                                                                                                                           FAX:  +386 (0) 14361 228 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006 s spremembami, - v 
nadaljevanju ZJN-2) in veljavnega Pravilnika o prometu z nepremičninami sprejetega s strani 
Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) ter skladno z javnim 
naročilom št. V_12/12/S, objavljenim na portalu javnih naročil dne xx.xx.2012 pod št. 
JNxxxx/2012, izvedenim  po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in sklenitvijo 
okvirnega sporazuma, za cenitve nepremičnin, ki jih bo naročal Sklad v obdobju 2013-2015, 
 

sklepajo 
 
 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, Ljubljana, 
ki ga zastopa direktorica Irena Šinko, matična št. številka: 5729963000,  
davčna št.: 26279266, v nadaljevanju: naročnik 
 
ter 

 
v postopku ugotavljanja sposobnosti izbrani kandidati, ki so opredeljeni v 1. členu, v 
nadaljevanju: izbrani kandidati 
 
 
 
 

OKVIRNI SPORAZUM O NAROČANJU CENITEV NEPREMIČNIN V 
OBDOBJU 2013 – 2015 

 
 

1. člen – Uvodne določbe 
 

Podpisniki sporazuma uvodoma soglašajo: 
 

-  da je naročnik z namenom izbora sposobnih cenilcev kmetijske, gozdarske in gradbene stroke 
in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin (v nadaljevanju: sposobni 
cenilci/ocenjevalci), za potrebe javnega naročanja cenitev nepremičnin, javno naročilo št. pri 
naročniku V_12/12/S, izvedel postopek za oddajo javnega naročila s  predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti, v katerem je opravil izbiro sposobnih cenilcev/ocenjevalcev, ki 
so kandidirali za udeležbo na naročilih cenitev nepremičnin, ki jih namerava naročnik 
naročati v obdobju 2013 – 2015 oziroma; 

 
-  da so bili v navedenem postopku kot sposobni kandidati izbrani cenilci/ocenjevalci, oziroma 

kandidati, ki kandidirajo s cenilci/ocenjevalci s katerimi so v delovnopravnem ali drugem 
pogodbenem razmerju, navedeni v Prilogi št. 1, ki je sestavni del tega sporazuma. Izbrani 
kandidati štejejo za sopodpisnike sporazuma ter so s tem upravičeni do kandidiranja na 
naročilih za oddajo cenitev nepremičnin, ki jih bo naročnik, glede na namen in vrsto 
prometa, za katerega se cenitev potrebuje, skladno z veljavnim Pravilnikom o prometu z 
nepremičninami (izdanem s strani Sklada) in v okviru druge faze javnega naročanja cenitev 
nepremičnin, naročal v obdobju 2013 – 2015; 

 
-  da je bila izbranim kandidatom priznana sposobnost, na podlagi priznane sposobnosti 

posameznih sodnih cenilcev/ocenjevalcev nepremičnin s katerimi le-ti kandidirajo in ki so z 
izbranimi kandidati v delovnopravnem ali drugem pogodbenem razmerju. 

 
 



 2 

2. člen – Časovna in personalna veljavnost sporazuma 
 

Naročnik in izbrani kandidati soglašajo, da bo naročnik, glede na namen in vrsto prometa, za 
katerega se cenitev potrebuje, skladno z veljavnim Pravilnikom o prometu z nepremičninami, 
vabil izbrane kandidate na predložitev ponudb za izvedbo cenitev nepremičnin, ki jih bo naročal 
v obdobju 2013 do 2015. To obdobje se lahko skrajša v primeru, če bo naročnik izvedel nov 
postopek izbire kandidatov iz razloga predčasne porabe sredstev, ki jih je predvidel za 
navedeno obdobje naročanja cenitev nepremičnin ali zaradi bistvene spremembe zakonskih 
pogojev oddaje javnih naročil po uporabljenem postopku javnega naročanja ali zaradi namena 
uvedbe dinamičnega nabavnega sistema. 
 
Naročnik se zavezuje, da bo cenitve nepremičnin naročal izključno pri ponudnikih, ki so 
navedeni kot sposobni kandidati po seznamu Priloge št. 1 iz druge alineje prvega člena tega 
sporazuma in ob upoštevanju namena in vrste prometa, za katerega se cenitev potrebuje, 
skladno z veljavnim Pravilnikom o prometu z nepremičninami. V kolikor bo pravna oseba s 
Priloge 1 zaposlila ali sklenila drugo pogodbeno razmerje s fizično osebo, ki je sodni cenilec ali 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, bo naročnik priznal sposobnost za to osebo pod istimi 
pogoji, kot so bile zahteve javnega naročila V_12/12/S. Šele po priznanju sposobnosti lahko 
kandidat izvaja cenitve tudi s to osebo. 
 
Naročnik bo na predložitev ponudb v postopkih javnega naročanja vabil le tiste izbrane 
kandidate, ki bodo v času javnega naročanja posameznih cenitev nepremičnin v evidenci 
izbranih kandidatov.  
  
Naročnik bo iz seznama sposobnih kandidatov izločil tiste kandidate, ki ne bodo več izpolnjevali 
pogojev za priznanje sposobnosti za cenilca kmetijske, gradbene ali gozdarske stroke ali 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Kot razlog za izločitev iz seznama 
sposobnih kandidatov šteje predvsem: 
 

- če je bil izbrani kandidat pravnomočno razrešen kot cenilec/ocenjevalec, 
- če je bil zoper cenilca/ocenjevalca pravnomočno izrečen suspenz, 
- če se kandidat kljub vabilu na vložitev ponudbe v preteklem letu ni niti enkrat odzval na 

vabilo in ni vložil nobene ponudbe, 
- če izbrani kandidat kot cenilec/ocenjevalec ni več sposoben za opravljanje storitev 

cenitve vrednosti nepremičnin (npr. smrt, izguba poslovne sposobnosti; drugi objektivni 
razlogi..), 

- če pri izbranem kandidatu, ki je kandidiral s cenilci/ocenjevalci, s katerimi je v 
delovnopravnem ali drugem pogodbenem razmerju, slednje preneha, obstoj le-tega pa 
je bila podlaga na kateri  je bil kandidat izbran, ali pa če takšen cenilec/ocenjevalec ne 
izpolnjuje več pogojev za opravljanje storitev cenilca/ocenjevalca, ali če je bilo 
ugotovljeno, da je izbrani kandidat za izvedbo cenitev nepremičnin angažiral zunanje oz. 
nepooblaščene osebe, ki niso cenilci/ocenjevalci nepremičnin, s katerimi je kandidiral oz. 
zaradi katerih mu je naročnik priznal sposobnost, 

- če bo po izvedbi oddane cenitve nepremičnin oz. izdelave cenitvenega poročila 
ugotovljeno, da je izbrani kandidat kot izbrani ponudnik svoje delo opravil v nasprotju s 
pravili stroke oziroma nestrokovno. 

 
Naročnik bo začasno, do prenehanja razloga, izločil s seznama izbranih kandidatov tiste, za 
katere bo ugotovljeno, da: 
  

- izbrani kandidat ne izpolnjuje obveznosti iz predpisov o varstvu  pri delu, ureditvi 
delovnih pogojev, minimalnih zahtev iz kolektivne pogodbe, ali kadar neredno ali z 
zamudo oz. ne izpolnjuje svoje obveznosti iz delovnopravnega ali drugega pogodbenega 
razmerja do cenilcev/ocenjevalcev, s katerimi je kandidiral in je bil na tej podlagi izbran, 
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- je bil zoper izbranega kandidata uveden postopek likvidacije, prisilne poravnave ali 
stečaja ali pa je bil zoper kandidata, njegove pooblaščene predstavnike oz. 
cenilce/ocenjevalce, uveden predkazenski oz. kazenski postopek v zvezi z opravljanjem 
cenitev nepremičnin ali postopek razrešitve ali suspenza cenilca/ocenjevalca, s katerim 
je kandidiral in je z njim v delovnopravnem ali drugem pogodbenem razmerju ter je bil na 
tej podlagi izbran, 
 

in jih v tem času ne bo vabil na dajanje ponudb. 
 
 

3. člen – Način oddaje posameznih naročil cenitev nepremičnin 
 

Naročnik bo posamezne cenitve nepremičnin praviloma naročal po postopku, ki ga določa 5. 
odstavek 24. člena ZJN-2 in v skladu z Navodili za oddajo naročil pod mejo zakonskih vrednosti 
ZJN-2, ki jih je izdanimi s strani Sklada dne 16.06.2010 ter ob upoštevanju določb veljavnega 
Pravilnika o prometu z nepremičninami, izdanega s strani Sklada, glede na namen in vrsto 
prometa, za katerega se cenitev potrebuje.  
 

Naročila posameznih cenitev bo naročnik izvajal praviloma po elektronski pošti. Izbrani kandidat 
jamči sposobnost za elektronsko poslovanje in komuniciranje po elektronski pošti. Izbrani 
kandidat se zavezuje, da bo vsako spremembo prijavljenega elektronskega naslova prijavil 
ažurno. V primeru, če izbrani kandidat ne bo pravočasno pisno javil spremembe elektronskega 
naslova oz. elektronskega poštnega predala do dne elektronskega pošiljanja naročila za 
cenitev, naročnik ne odgovarja za ne sprejem elektronskega sporočila.  
 

Naročnik se zavezuje, da bo k predložitvi ponudb za oddajo naročil cenitev nepremičnin, ob 
upoštevanju določb veljavnega Pravilnika o prometu z nepremičninami, izdanega s strani 
Sklada, glede na namen in vrsto prometa, za katerega se cenitev potrebuje, povabil vse izbrane 
kandidate, ki so bili izbrani za posamezen sklop – regijo, kjer se nepremičnine nahajajo. Na 
predložitev ponudb bodo vabljeni izbrani kandidati, ki so sposobni za cenitev nepremičnin po 
ustreznem strokovnem področju. Način izbora področja za cenitev posameznih nepremičnin 
opredeljuje vrsta namembnosti nepremičnine. 
 

Naročnik bo pri vsakem naročilu zavrnil kot nepravilno vsako ponudbo izbranega kandidata, ki 
poda ponudbo za cenitev nepremičnin po področju, za katero ni bil izbran kot sposoben 
kandidat. 
 
 

V primeru, da bo za posamezno regijo – sklop za posamezno področje po seznamu iz Priloge 
št. 1 sposoben samo en izbran kandidat ali če takega kandidata za regijo – sklop, na katerem 
se nepremičnine nahajajo, ne bo, si naročnik pridržuje pravico povabiti k oddaji ponudb izbrane 
kandidate istega področja, ki so bili izbrani za sosednje regije – sklope.  
 
V primeru, da bo za posamezno regijo – sklop za posamezno področje naročnik prejel ob prvem 
pozivu le eno ponudbo, si pridržuje pravico, da ponovi naročilo. V kolikor tudi pri drugem pozivu 
prejme le eno ponudbo, se naročilo odda edinemu ponudniku. 
 
 

4.   člen – Merila za izbiro najugodnejših ponudnikov 
 
Naročnik bo pri izbiri najugodnejših ponudnikov upošteval ponudbe v skladu s postavkami 
storitev, ki jih opredeljuje vzorec predračuna za naročila predmetnih storitev, ki je vsebovan v 
Prilogi št. 2 k temu sporazumu. Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezna naročila 
prilagaja sestavo storitev, ki jih bo naročal.  
 
Pred izdelavo cenitve si mora izbrani ponudnik ogledati nepremičnino na kraju samem. Izbrani 
ponudnik določi datum ogleda in s predstavnikom Sklada dogovori način izvedbe ogleda 
nepremičnine (izvedba  ogleda s predstavnikom Sklada ali sam). Naročnik bo vsakokrat 
zahteval tudi fotografijo nepremičnine, ki je predmet cenitve, kot dokazilo, da je bil ogled 
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nepremičnine dejansko opravljen. V primeru, ko je bil ogled s strani naročnika zahtevan, ni pa 
bil dejansko opravljen, bo naročnik štel, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe in bo oddal 
naročilo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.  
 
Naročnik se zavezuje, da bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval kot ključno merilo 
najnižjo ponujeno ceno z DDV, in sicer kot zbirni znesek predračuna cene storitev in stroškov 
ponudnika skupaj (materialni stroški, stroški ogleda, prevozni stroški in drugi podobni stroški).  
V primeru, da ponudniki v predračunu podajo enako skupno ceno, si naročnik pridržuje pravico, 
da bo za izbor najugodnejšega ponudnika upošteval krajši čas za izvedbo naročenih storitev.  
 
Naročnik bo posamezna naročila oddal z naročilnico ali s sklenitvijo pogodbe. Naročnik se 
zavezuje, da za izvedbo posameznih cenitev ne bo postavil  krajšega roka od 3 dni, šteto od 
naslednjega dne po prejemu naročilnice ali nastopa veljavnosti sklenjene pogodbe. Maksimalno 
število dni za izvedbo posamezne cenitve, vsakič  določi naročnik.  
Izvajalec se strinja z odbitkom penalov, ki znašajo 1% od dejansko obračunane vrednosti 
cenitve za vsak dan zamude, skupaj pa do največ 15 % pogodbeno določene vrednosti.  
 

 
5. člen – Uveljavitev, vsebina in spremembe sporazuma 

 
Ta sporazum začne veljati, ko sporazum lastnoročno podpišejo naročnik in izbrani kandidati. 
Izbrane kandidate bo naročnik pisno pozval k podpisu okvirnega sporazuma. S strani izbranega 
kandidata bo podpis tega sporazuma potrjen s posebno izjavo, da pristopa k podpisu tega 
sporazuma in ga bo nato naročnik sam uvrstil na seznam izbranih kandidatov. O datumu 
uveljavitve tega sporazuma bo naročnik po elektronski pošti obvestil vse izbrane kandidate in 
jim poslal izvod kopije sporazuma s podpisi vseh strank – Priloga 1. 
 
Za sestavni del tega sporazuma štejejo: 
 
-   Priloga št. 1: Seznam sposobnih izbranih kandidatov; 
-   Priloga št. 2: Vzorec predračuna za naročila cenitvenih storitev; 
 
Za sestavni del tega sporazuma bodo štele tudi vse odločitve naročnika o začasni ali trajni 
izločitvi izbranih kandidatov iz seznama po Prilogi št. 1, ter odločitve naročnika o uvrstitvi 
začasno izločenih izbranih izvajalcev na ta seznam. 
 
Vse nesporazume v zvezi s tem sporazumom se podpisniki zavezujejo odpravljati sporazumno 
z dogovori. Kot skrbnik tega sporazuma se na strani naročnika določi Martin Brus. V primeru 
spora bo odločalo sodišče, ki je krajevno in stvarno pristojno po pravilih ustreznega sodnega 
postopka. 
 
Izvirnik sporazuma (en izvod) bo hranil naročnik, izbranim kandidatom pa bodo izročeni izvodi 
kopij podpisanega izvirnika. Vsak izbrani kandidat ima pravico do vpogleda v izvirnik sporazuma 
ter njegovo kopiranje po vsakokratnem stanju vsebine. 
   
NAROČNIK:                                                                    IZBRANI IZVAJALCI: 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS                          - Po seznamu – Priloga št. 1 -:  
Irena Šinko, direktorica 
 
 ___________________ 
 
Ljubljana, dne ______________. 
 
 
Datum uveljavitve sporazuma: 
Ljubljana, dne: ________________ 
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                                                              PRILOGA SPORAZUMA ŠT. 1 

 

Seznam izbranih kandidatov, ki jim je priznana sposobnost za cenitev 
nepremičnin za obdobje 2013 - 2015 

 

IZBRANI 
KANDIDAT 

Področje 
 

SKLOP/-I  (Regija/-e) 
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                                                              PRILOGA SPORAZUMA ŠT. 2 

 

VZOREC PREDRAČUNA CENITVE 

 
 
Naročilo št.                                                        PONUDNIK:  
                                     (Evid. št. naročila Sklada)                                                                                        (Ime/priimek – firma) 

 

PREDRAČUN CENITVE 

PREDMET CENITVE: 
Namen cenitve oz. predmet cenitve:  
Nepremičnine, ki so predmet cenitve: parc.št. in k.o. ter (sklop ) 
CENITEV: Cene po predračunu so fiksno vnaprej določene ! 

 

 
             (MOŽNE STORITVE) 

 
Znesek ( v EUR) 
 

Študij gradiva naročnika (vsakokrat 
poimensko opredeli naročnik) 

 

Zbiranje in proučevanje dokumentacije 
(se vsakokrat doda poročilu o cenitvi) 

 

Ogled nepremičnin (obvezno priložiti 
fotografijo ogleda) 

 

Izdelava cenitvenega poročila (izvid in/oz. 
mnenje) 

 

 
SKUPAJ        (NETO: brez dajatev) 

 
 

 
2. STROŠKI:  

 
VRSTA STROŠKOV: 

 
Znesek ( v EUR) 
 

Prevozni stroški:  

DRUGO:  (specifikacija stroška)  

                 (specifikacija stroška)            

 
SKUPAJ STROŠKI (NETO: brez dajatev) 

 

 
3. SKUPNA VREDNOST CENITVE (NETO,brez dajatev): __________________   EUR 
 
4.  SKUPNA VREDNOST CENITVE (BRUTO,z dajatvami): _________________   EUR 
 
5.  DATUM OGLEDA NEPREMIČNINE:______________   Obvezno priložiti fotografijo!  
 
6. ROK IZVEDBE DEL:  Do (datum) :. 
 

 Za datum izvedbe del šteje datum prejema naročene cenitve.  

 Rok izvedbe del začne teči z dnem, ki sledi dnevu podpisa pogodbe oz. dnevu prejema 
potrjene naročilnice naročnika. 

 Izvajalec se strinja z odbitkom penalov, ki znašajo 1% od dejansko obračunane 
vrednosti cenitve za vsak dan zamude, skupaj pa do največ 15 % pogodbeno določene 
vrednosti (maksimalno št. dni vsakič v naročilu določi naročnik). 

 
Kraj,datum:__________, _______              žig                 Podpis izvajalca:________________ 


