
Razpisni obrazec  9 

 

 

Republika Slovenija, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 
Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5729963, davčna številka: 26279266, ki ga 
zastopa direktorica Irena Šinko, (v nadaljevanju: Naročnik) 
 

in 
 

(Vpisati:)(Ime in priimek/naziv 
podjetja)_______________________________________________________________, (Naslov) 
____________________________________________, EMŠO/matična številka: __________________, davčna 
številka: ___________________, (če gre za podjetje) ki ga zastopa direktor 
______________________________ (v nadaljevanju: Izvajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 

POGODBO O KLASIRANJU GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV  
 

Uvodne ugotovitve 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da je naročnik upravljalec gozdnih zemljišč v lasti Republike Slovenije, ki so opredeljeni v 2. 

členu te pogodbe; 
- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu št. V 03/13/S za 

izbor najugodnejših ponudnikov za klasiranje lesnih gozdnih sortimentov.  
 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da se pogodba sklepa na podlagi  odprtega postopka  skladno z 
določbo 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06, 16/08 in 19/10 18/11 in 
90/12; v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila, št. ______________, z 
dne ______________.   

 
Predmet pogodbe 

 
2. člen 

 
1) Predmet pogodbe je dogovor o izvajanju klasiranja gozdno lesnih sortimentov, v skladu s 

pravili stroke in določili Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov 
(Uradni list RS, št. 79/2011). Klasirajo se gozdno lesni sortimerti v količini 100.000 m3, ki jih 
izvajalci sečnje in spravila namenijo prodaji ob kamionski cesti na območju koncesijskih 
zemljišč v lasti Republike Slovenije, ki so  v koncesiji za izkoriščanje gozdov v korist 
upravičenega koncesionarja.  

 

 
2) Izvajalec se s podpisom te pogodbe zaveže, da bo dela opravljal v skladu s pravili stroke in 

Pravilnikom o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 
79/2011).  

 
3) Pogodbena dela morajo biti zaključena najkasneje v 90 (devetdesetih) dneh po podpisu 

pogodbe. V primeru podaljšanja tega obdobja se podaljša čas izvedbe dogovorjenega obsega 
del.  
  



4) Izvajalec dogovori vsakokratni čas in kraj izvedbe del z upravičenim koncesionarjem in 
naročnikom. 

 
5) Šteje se da izvajalec povzroča upravičenemu koncesionarju nepotrebne stroške na račun 

zastoja proizvodnje, če zaradi izvedbe klasiranja za nakladanje pripravljenih gozdno lesnih 
sortimentov na tovornjak čas nakladanja na tovornjak traja več kot 30 minut. Kritje škode na 
račun teh stroškov upravičenega koncesionarja bremeni izvajalca. 
  

6) O opravljenih delih je izvajalec je dolžan poročati naročniku najkasneje dva delovna dneva po 
izvedbi del. Kot poročilo pošlje na naslov naročnika izpolnjene obrazce – Prilogo št. 1 
pogodbe, pri katerem se za poimenovanje tržnih imen posameznih drevesnih imen smiselno 
uporabi tržna imena iz Priloge št. 1 Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdno lesnih 
sortimentov (Uradni list RS, št. 79/2011). Naročnik sme zahtevati od izvajalca tudi dodatne 
podatke in listine, iz katerih je razvidna vsebina storitev, ki jih je opravil izvajalec. 

 
Cena pogodbenih storitev 

 

3. člen 
 

V skladu s ponudbo izvajalca z dne ______________________  je cena pogodbenih storitev: 
 

 

Storitev 

 

Cena brez DDV 

 

 DDV 

 

Cena skupaj z DDV 

Klasiranje gozdno lesnih sortimentov – 

količina 100.000 m
3
 

   

 

Dolžnosti naročnika 
 

4. člen 
 
1) Naročnik je dolžan sproti obveščati izvajalca o vseh dejstvih in spremembah, ki so izvajalcu 

nujno potrebna, da bi se lahko pravilno in pravočasno opravila dogovorjena dela. 
 

2) O uveljavitvi te pogodbe je naročnik dolžan nemudoma obvestiti upravičenega koncesionarja.  
 
 

Plačilo opravljenih storitev 
 

5. člen 
 
Izvajalec mora naročniku obračunati dela na podlagi dejanske realizacije,  pri čemer je zapadlost 
računa 30 dan po prejemu pravilno izstavljenega računa pri naročniku. Priloga računa je s 
strani naročnika podpisano poročilo. Po prejemu računa ima naročnik 8 dni časa za grajanje 
računa. Po dospelosti terjatve se obračunajo k obveznosti plačila po posameznem računu še 
zakonske zamudne obrasti. Dela se v pogodbeno določenem obdobju obračunavajo do izpolnitve 
pogodbenega obsega plačila za celoten obseg pogodbenih del.  

 
Nadzor nad izvajanjem del in finančno jamstvo za izvedbo pogodbenih storitev 

 
6. člen 

 
1) Naročnik je upravičen izvajati nadzor nad izvrševanjem pogodbenih del na terenu in sicer ter 

v primeru ugotovitve nepravilnosti sestaviti zaznamek zaradi graje kršitve pogodbenih 
obveznosti. Ugotovljeno navidezno izvajanje pogodbenih obveznosti na terenu ter odstopanje 



od pravil stroke šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti oziroma za nepravilno izvedbo 
pogodbenih obveznosti, zaradi katerih lahko naročnik prekine pogodbo.  

 
2) Izvajalec mora naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti naslovljeno na naročnika, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe oziroma 
najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po podpisu pogodbe, v višini 10% od skupne 
pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost bančne garancije se mora glasiti na rok, daljši 
najmanj za 30 dni od končnega pogodbenega roka za izvedbo storitev.  Če se med trajanjem 
izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, 
mora izvajalec temu ustrezno zagotoviti tudi novo garancijo, ki ima podaljšan rok veljavnosti 
oziroma mora zagotoviti podaljšanje veljavnosti obstoječe garancije. V primeru nepredložitve 
garancije po določilih te pogodbe šteje ta pogodba za nesklenjeno, kar je razlog za unovčitev 
meničnega jamstva za resnost ponudbe. 

 
3) Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da 

se obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale oziroma če jih bo izvajalec 
brez razumnega razloga pred izpolnitvijo vseh dogovorjenih del prenehal izvajati. 

 
4) V kolikor bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo 

moral izbrani ponudnik izvajalcu v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja garancije 
predložiti novo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z 
enako veljavnostjo kot prvotna bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
 

Uporaba pravnih predpisov in veljavnih poslovnih dogovorov 
 

7. člen 
 

1) Za tolmačenje določil te pogodbe je poleg predpisov (veljavni zakon o gozdovih in podrejeni 
podzakonski akti, zakon o Javnem naročanju, zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
drugi relevantni zakonski predpisi), merodajna ponudba izvajalca in dokumentacija javnega 
razpisa V 03/13/S; in sicer po pomenu po vrstnem redu navedbe. 

 

2) V primeru nesoglasja med izvajalcem in upravičenim koncesionarjem o skladnosti tovora z 
odpremnim dokumentom iz tretjega odstavka 13. člena Uredbe o izkoriščanju gozdov v lasti 
RS (Uredba: Uradni list RS, št. 98/2010 in 98/2012), nesoglasja glede ustrezne klasifikacije 
tovora s klasifikacijskim standardom, nesoglasja glede označenosti tovora v skladu z drugim 
odstavkom 14. člena Uredbe ali ob reklamacijah tovora s strani kupcev, ki jih ti uveljavljajo 
zaradi naštetih razlogov, se ti nesporazumi rešujejo ob smiselni uporabi določil Uredbe. Iz teh 
razlogov nastale stroške, za katere se ugotovi, da so upravičenemu koncesionarju nastali po 
krivdi izvajalca (stroški strokovnjaka, in drugi z reševanjem nesoglasja nastali stroški), krije 
izvajalec. 

 
3) V roku sedmih dni po tem, ko naročnik obvesti upravičenega koncesionarja o uveljavitvi te 

pogodbe, mora izvajalec z upravičenim koncesionarjem skleniti pisni sporazum o skupnih 
deloviščih.  

 
Protikorupcijska klavzula 

 
8. 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 ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 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, posredniku. 

 
Veljavnost pogodbe 

 
9. člen 

 

1) Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži 
naročniku veljavno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del. 

 
2) Pogodba je zapisana je v 4 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. 
 
3) Vse spore, nastale v zvezi z veljavnostjo in izvrševanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki 

reševali sporazumno, sicer bo o sporu odločilo pristojno sodišče. 
  

Številka:________________                                                                            Številka: _____________________ 
Kraj, dne ________________                                                                           Kraj, dne _____________________ 

 
Sklad kmetijskih zemljišč in                                                                  __________________________ 
gozdov Republike Slovenije    
Irena ŠINKO,  direktorica                                                                       ___________________________ 
______________________                                                       ________________________ 

                 M.P.                                                                                              M.P.                                        
 

 


