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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, identifikacijska 

številka za DDV 26279266, matična št. 5729963000, ki ga zastopa direktorica Irena Šinko (kot 

naročnik) 

 

in 

 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(kot izvajalec) 

 

skleneta 

 

 

VZOREC 

POGODBE O REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA POSLOVNO LETO 2013 št. 

NMV_20/13/S 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti št. 

NMV_20/13/S, v skladu z 30. a členom Zakona o javnem naročanju ZJN-2, objavljenim na Portalu javnih 

naročil dne __________ pod št. NMV____/2013, za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 

2013 (v nadaljevanju: predmetnega javnega naročila), v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi 

cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika. 

 

Izvajalec je seznanjen z razpisnimi pogoji naročnika, vključno z vsemi odgovori na vprašanja in s tem 

povezanimi spremembami oz. dopolnitvami razpisne dokumentacije, v predmetnem javnem naročilu in 

jih v celoti sprejema.  

 

2. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izvajalec vpisan v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu 

za revizijo in ima ustrezno dovoljenje za opravljanje revizijskih storitev – revizija računovodskih izkazov 

v letu 2013. 

 

Pri izvajanju revizije računovodskih izkazov za leto 2013 bo sodeloval revizor z licenco pooblaščenega 

revizorja pridobljeno pri Slovenskem institutu za revizijo: 

 

- (ime in priimek) 

- (ime in priimek) 

 

 

3. člen 

Izvajalec bo za naročnika revidiral: 

 

Računovodske izkaze  Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS izdelane v skladu z določili Zakona o 

računovodstvu in podzakonskimi akti ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi za poslovno 

leto 2013. 

 

Letni računovodski izkazi obsegajo bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami, ki 

vključujejo izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja. Izvajalec bo pregledal 

tudi skladnost poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi, ki so sestavni del letnega 

poročila. 
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4. člen 

Izvajalec se obvezuje revidiranje opraviti kot dober strokovnjak v skladu z veljavnimi predpisi ter s 

pravili stroke. Revidiranje bo izvajal v skladu s kodeksom poklicne etike zunanjih revizorjev in na osnovi: 

 Zakona o računovodstvu in veljavnih podzakonskih aktih, 

 Zakona o javnih financah, 

 Zakona o revidiranju, 

 temeljnih revizijskih načel in drugih pravil revidiranja, ki jih določa Slovenski inštitut za revidiranje, 

 mednarodnih standardov revidiranja in mednarodnih stališč revidiranja, ki jih sprejema Mednarodno 

združenje računovodskih strokovnjakov, 

 drugih predpisov, ki urejajo revidiranje in računovodenje drugih uporabnikov enotnega kontnega 

načrta ter področje poslovanja Sklada. 

 

 

Izvajalec se obvezuje načrtovati in izvesti revidiranje na način, ki bo omogočil, da si pridobi sprejemljivo 

zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnejših napačnih navedb. Izbrani postopki bodo 

odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj za napačne navedbe v 

računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj bo revizor proučil notranje 

kontrole, povezane s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bo 

določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega 

kontrolnega sistema Sklada. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih 

usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva, kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve 

računovodskih izkazov. 

 

Naročnik je odgovoren za zavarovanje sredstev, preprečevanje in odkrivanje prevar ali napak ter 

spoštovanje zakonov in predpisov. Izvajalec se obvezuje načrtovati revizijo na način, da pridobi razumno 

zagotovilo, da bo odkril pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, vključno tiste, ki so 

posledica prevar, napak ali nespoštovanja zakonov in predpisov. Kljub temu se zaradi narave preizkušanja 

in drugih omejitev pri revidiranju ni mogoče izogniti tveganju, da ne bodo odkrite katere pomembno 

napačne navedbe, ki izhajajo iz prevar, napak ali nespoštovanja zakonodaje in predpisov. Pogodbeni 

stranki soglašata, da izvajalec ne odgovarja za preprečevanje in odkrivanje prevar in napak, temveč je to 

odgovornost naročnika. 

 

5. člen 

Po zaključku revidiranja bo izvajalec izdelal poročilo neodvisnega revizorja. Ravno tako bo izvajalec za 

naročnika pripravil pismo poslovodstvu, v katerem bo poslovodstvo seznanil s/z: 

 

 kršitvami zakonov in drugih predpisov, ki jih bo ugotovil v postopku revizije, 

 pomanjkljivostmi ugotovljenimi v zasnovi in delovanju sistema notranjih kontrol, če bi le-te lahko 

neugodno vplivale na pravilnost evidentiranja in obravnavanja računovodskih izkazov in posledično 

na pravilnost računovodskih izkazov, kot tudi s predlogi za odpravo teh pomanjkljivosti, 

 z drugimi nepravilnostmi, ki po naravi in vrednosti ne predstavljajo omejitve za izraženo strokovno 

mnenje, njihova odprava pa bi lahko prispevala k boljšemu delu naročnika. 

 

Izvajalec bo naročniku ob zaključku revidiranja predal revizijsko poročilo v elektronski obliki in tri 

izvode revizijskega poročila.  

 

6. člen 

Pogodbeni stranki predvidevata naslednji razpored revidiranja: 

 

 revizija: I. faza revizije  - od  20.12.2013  do  30.12.2013  (oziroma po dogovoru z naročnikom)    

 revizija II. faza revizije  za poslovno leto 2013 – od  10.02.2014   do  20.02.2014 

 

 

7. člen 
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Naročnik izvajalcu omogoči izvedbo revizije tako, da mu zagotovi vpogled v osnovne dokumente, 

pogodbe, zapisnike in drugo dokumentacijo, katero izvajalec potrebuje za izvedbo revidiranja. 

Vodstvo naročnika je odgovorno za točnost in popolnost računovodskih izkazov, vključno z ustreznimi 

pojasnili. Odgovorno je tudi za izbor pravih računovodskih standardov ter za usmeritev in vzdrževanje 

ustreznega sistema internih kontrol. Vodstvo naročnika izvajalcu zagotavlja popolnost in resničnost 

prikazov in razkritij, posredovanih med revidiranjem. 

 

 

 

8. člen 

Izvajalec bo izvajal revizijo izključno v prostorih naročnika. Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu nudil 

potrebno tehnično podporo – uporabo delovnih prostorov, računalnika z dostopom do interneta in 

telefona. 

 

Izvajalec se obvezuje spoštovati veljavni hišni red naročnika. Posebej se izvajalec obvezuje, da gradiva 

naročnika ne bo odnašal iz prostorov naročnika.  

 

9. člen 

Naročnik bo izvajalcu za izvedbo revizije po tej pogodbi plačal ceno v višini ponudbe in sicer  ____ EUR 

brez DDV oziroma ____ EUR z DDV, kot je navedeno v ponudbenem predračunu izvajalca z dne 

_______, ki je priloga k tej pogodbi.  

Naročnik plača račun izvajalca v 30. dneh od dne prejema računa na poslovni račun izvajalca. Naročnik 

ima pravico, da zavrne plačilo računa, ki ga izvajalec ni izstavil v skladu s tem členom. Naročnik ima 

pravico, da zadrži ali zavrne plačilo kateregakoli računa izvajalca v celoti ali delno, če meni, da izvajalec 

dela ne opravlja v skladu s pogodbo. Naročnik pisno obrazloži razloge za zavrnitev oziroma zadržanje 

plačila po tem členu. 

 

10. člen 

Izvajalec se obvezuje naročnika sproti obveščati o svojih ugotovitvah, da le-te naročnik lahko že upošteva 

pri svojem tekočem delu. 

 

Izvajalec odgovarja za strokovno mnenje o letnih računovodskih izkazih naročnika v skladu z določbami 

Zakona o revidiranju. 

 

11. člen 

Izvajalec lahko zavrne izdelavo strokovnega mnenja, če naročnik pooblaščenim osebam izvajalca ne 

omogoči izvajanje revizije v skladu z določbami Zakona o revidiranju oziroma, če naročnik vodi 

poslovne knjige, spise in računalniške zapise v nasprotju z veljavnimi predpisi in okvirji računovodskega 

poročanja in zaradi tega ni dovolj podlag, da bi izvajalec lahko zanesljivo ocenil resničnost in poštenost 

računovodskih izkazov. 

 

 

12. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo v času trajanja in po prenehanju pogodbe varoval kot poslovno skrivnost vse 

informacije naročnika, katere bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe, še posebej se obvezuje, da bo 

kot poslovno skrivnost varoval zaupne informacije naročnika pred tretjimi osebami. Izvajalec soglaša, da 

bodo imeli dostop do zaupnih informacij naročnika samo tisti sodelavci, ki so neposredno vključeni v 

izvedbo pogodbe. Izvajalec se obvezuje svoje sodelavce obvestiti o zaupnosti informacij in zagotoviti 

varovanje zaupnih informacij. 

 

Izvajalec soglaša, da osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop v času trajanja pogodbe, ne v času 

trajanja pogodbe, ne po prenehanju pogodbe, ne bo uporabljal v nasprotju z določbami predpisov o 

varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke bo uporabljal izključno za namene, ki so določeni v pogodbi. 

Izvajalec bo zagotovil pogoje in vse potrebne ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevanje zlorab 

v smislu določil zakona po tem odstavku. 
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13. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki. Pogodba je sklenjena za izvedbo revizije  

računovodskih izkazov v skladu s ponudbo za leto 2013, pogodbeno razmerje traja do 31.03.2014.  

 

Naročnik lahko kadarkoli odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec dela ne izvaja v skladu 

s to pogodbo ali če izvajalec huje krši določbe te pogodbe. V primeru, ko naročnik iz razlogov na strani 

izvajalca odstopi od pogodbe pred izvedbo dela v celoti, lahko naročnik zavrne račun izvajalca v celoti ali 

delno, glede na delež opravljenega dela, pod pogojem, da naročnik delo oziroma del dela prevzame. 

 

Izvajalec lahko kadarkoli, vendar ne v času, neugodnem za naročnika, odstopi od pogodbe, če naročnik 

bistveno krši to pogodbo. 

 

14. člen 

Po tem, ko pogodba preneha veljati, ker je delo izvedeno ali ker je ena od strank odstopila od pogodbe, 

mora izvajalec naročniku takoj predati vse gradivo, tudi morebitne kopije (če so običajne in dovoljene pri 

takšnem delu), ki ga je pridobil med izvajanjem pogodbe. 

 

15. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo sam izvedel vse svoje obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec sme prenesti 

izvajanje posameznih obveznosti na tretjo osebo le po poprejšnjem pisnem soglasju naročnika. 

 

16. člen 

Izvajalec po tej pogodbi pomeni tudi pooblaščene osebe izvajalca iz drugega odstavka 1. člena te 

pogodbe. Izvajalec naročniku pred začetkom izvajanja revizije izroči podrobnejši seznam članov 

revizijske skupine. 

 

17. 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.  

 

 

18. člen 

Izvajalec mora naročniku predložiti bianco menico in menično izjavo 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 menične izjave mora biti še trideset (30) dni po 

končanem pogodbenem razmerju. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za 

izvedbo posla, vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi 

garancija oziroma se podaljša njena veljavnost. 

 

Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da se 

obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale oziroma jih bo izbrani ponudnik 

prenehal izvajati. 

 

V kolikor bo naročnik unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral 

izbrani ponudnik izvajalcu v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja menice predložiti novo 

menično izjavo in bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z 

enako veljavnostjo kot prvotna menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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19. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne nesporazume v zvezi z izvajanjem te pogodbe reševali 

sporazumno. Za primer, da ne bosta mogli doseči sporazuma, spore rešujeta na pristojnem sodišču v 

Ljubljani. 

 

20. člen 

Pogodba je sestavljena v treh  enakih izvodih, od katerih prejme dva izvoda naročnik in en izvod 

izvajalec. 

 

 

21. člen 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank. 

 

 

 

Izvajalec: Naročnik: 

 

 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

 Irena Šinko, direktorica 

 

 

 

 

Kraj in datum: Kraj in datum: 

  

        


