
 Vzorec pogodbe 

  1 

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5729963, davčna številka: 26279266 

ki ga zastopa direktorica  Irena Šinko (v nadaljevanju besedila: naročnik) 

 
in 
 
 

………………………………………………………………………………………………. (točen naziv) 

naslov: ……………………………………………………………………………………...,  

matična številka:……………………. , davčna številka: ……………………… 

ki ga zastopa ……………………..………………………..  (v nadaljevanju besedila: izvajalec) 

 
skleneta naslednjo 
 

 
 

POGODBA št. V_18/13/S 

 

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL  
Sklop št _: ____________ 

 
 
 

I. UVODNA DOLOČBA 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je naročnik v skladu s 30. členom ZJN-2, dne ______________ na portalu javnih naročil objavil pod 
št. ___________ naročilo za »Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil za obdobje treh let«. 
 

- je bil na osnovi odločitve o oddaji naročila št. ___________ z dne ___________, izvajalec 
_______________________ izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega naročila, 
za Sklop št. __________________  
 

- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna in dokončna dne ___________. 

 
 
 

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je »Servisiranje in vzdrževanje službenih vozil«, sklop št. __: __________________ in 
obsega naslednje storitve: 
- izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov,  
- izvajanje vseh ostalih servisnih popravil, razen za vozila, ki se izvajajo pod pogoji garancije in jih  

naročnik servisira na pooblaščenih servisih,  
- izvajanje premontaže pnevmatik pred začetkom sezone in premontaže pnevmatik po končani sezoni, 

- avtokleparska, avtoličarska in električarska dela, 
- brez dodatnega plačila izvajalec nudi tudi izvajanje preventivnih pregledov 2 x letno, praviloma ob 

menjavi pnevmatik, hrambo zimskih in letnih pnevmatik ter avto vleko do servisa od ponedeljka do 
petka. 

 
Izvajalec bo opravljal storitve po potrebah uporabnikov, na podlagi delovnih nalogov, sestavljenih in 
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podpisanih ob prevzemu vozil. Delovni nalog mora biti podpisan s strani predstavnika izvajalca in 
predstavnika naročnika in mora vsebovatI: 
- Vrsto opravljenih storitev in specifikacijo vgrajenega materiala, 
- Datum opravljene storitve, 
- Število opravljenih ur 
Servisi in popravila, ki presegajo znesek 200 EUR se izvajajo na podlagi predhodno potrjenega predračuna 
s strani predstavnika naročnika. Pri servisih in popravilih vozila, nad 200 EUR je vključeno brezplačno 
čiščenje vozila.  

 
Storitev bo opravljena v skladu z zahtevami naročnika in Ponudbo izvajalca z dne _____________. 
Ponudbeni predračun 5 in Priloga1: Spisek vozil sta sestavni del te pogodbe. 
 
 

III. POGODBENA VREDNOST 

 
3. člen 

 
Cena servisne ure znaša_____EUR brez DDV in z vključenim popustom, oziroma _____z DDV in z 
vključenim popustom, po kateri bo izvajalec zaračunal vse mehanske, elektirčne, ličarske in kleparske 
storitve servisiranja, za dejansko opravljeno delo, pri čemer le –to ne sme biti višje, kot ga določajo 
tovarniški normativi časa za izvedbo posameznih storitev. 
 
 
 
Okvirne pogodbene vrednosti po sklopih za obdobje treh let, ki vključujejo opravljene storitve servisiranja in 

vzdrževanja ter nabavo rezervnih delov in materiala znašajo: 

 

Sklop Naziv v EUR brez DDV v EUR z DDV 

1 Ljubljana  22.131 27.000 

2 Maribor 15.492 18.900 

3 Koper 4.426 5.400 

4 Celje 19.918 24.300 

5 Novo mesto 17.705 21.600 

6 Nova Gorica 11.066 13.500 

7 Murska Sobota 4.426 5.400 

 
 
Navedena vrednost predstavlja zgornjo mejo za naročilo storitev. Naročnik ni zavezan naročiti obsega 
storitev v celotni opredeljeni vrednosti te pogodbe.  
 
Cene delovne ure je razvidna v Razpisnem obrazcu 5 Ponudbeni predračun, ki je priloga te pogodbe. 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceni urne postavke in vsebuje vse 
dajatve, davke in stroške. DDV mora biti prikazan posebej. 
 
 

4. Člen 
 

V primeru popravil, ki so posledica škodnih dogodkov in jih krije zavarovalnica po opravljeni cenitvi, se 
lahko storitve obračunavajo drugače, kot je določeno v tretjem členu pogodbe. 
 

 

IV. PODIZVAJALCI - alternativno 
 

5. člen 
 

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci: 
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- ________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in 
sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________. /navesti dela, predmet in 
količina izvedenih del /, ki ga bo opravil  v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/ 
 
- ________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in 
sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________. /navesti dela, predmet in 
količina izvedenih del /, ki ga bo opravil  v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/ 
 
Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu 
s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem 
naročanju. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem pred 
spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika, nato pa mu mora v roku petih dni predložiti: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,  
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in  
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od 
pogodbe. 
(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi storitve po tej pogodbi sodeloval s 
podizvajalci) 
 
 

V. NAČIN PLAČILA 

 
6. člen 

 
Izvajalec bo za opravljene storitve po tej pogodbi naročniku izstavljal račune mesečno na podlagi 
dejanskega opravljenega dela v posameznem mesecu. Računu mora biti priloženo poročilo o opravljenem 
delu, ki ga potrdi naročnikov skrbnik pogodbe. 
Pri izstavitvi računa se mora sklicevati na številko pogodbe in pri tem upoštevati ceno delovne ure, ki je 
razvidna iz Ponudbenega  predračuna. 
 
Predstavnik naročnika mora na podlagi pregleda opravljene storitve iz te pogodbe in rezultatov 
pogodbenega dela potrditi ali zavrniti račun v roku 8 (osmih) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika v 8 
(osmih) dneh od prejema ne potrdi ali ne zavrne računa, se šteje, da je račun potrjen.  
 
Sporni račun oziroma njegov del bo naročnik s protestom vrnil izvajalcu. Šele čas, ko prejme naročnik 
popravljen račun v skladu s protestom, šteje za dan prejema računa. 
 
Kot datum opravljene mesečne storitve šteje zadnji delovni dan v mesecu, na katerega se nanaša račun. 
 
Če so dela ali del storitve izvajali podizvajalci, je izvajalec dolžan k računu priložiti račune podizvajalcev, ki 
jih je predhodno potrdil. 
(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi storitve po tej pogodbi sodeloval s 
podizvajalci) 
 

7. člen 
 
Naročnik bo izvajalcu vsak izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te pogodbe, 
plačal 30. dan od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun 
št.__________________________________ pri __________________. 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 2. 
člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz prvega odstavka te pogodbe, neposredno podizvajalcu, in sicer: 
- podizvajalcu ____________________ na transakcijski račun št.________________________ pri 

_________________. 
 
(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi storitve po tej pogodbi sodeloval s 



 Vzorec pogodbe 

  4 

podizvajalci) 

 
 

VI. POOBLAŠČENE OSEBE 
 

7. člen 
 
S strani naročnika je skrbnik te pogodbe Katarina Stanonik Roter, tel. 01 434 11 19.  
S strani izvajalca je skrbnik pogodbe _______________, ki je tudi odgovoren za izvedbo storitve po tej 
pogodbi. 
 
 

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

8. člen 
 
Izvajalec se obvezuje da bo: 

- prevzeta dela, v skladu s pravili stroke opravljal s strokovno usposobljenimi delavci; 

- da bo vozila prevzemal v delavnici na naslovu________________________________, v 
obratovalnem času delavnice____________________________ 

- da bo najave rednih servisov vozil sprejemal na tel.številki:____________________________; 

- da bo zagotavljal brezplačno strokovno telefonsko pomoč in nudil pomoč na cesti, vključno z 
avtovleko od ponedeljka do petka v obratovalnem času delavnice, na tel.št.:________________; 

- da bo vgrajeval oz. uporabljal le ustrezne ali originalne nadomestne, dele, upoštevajoč 
gospodarnost naročanja rezervnih delov, ter da bo s stalnostjo zalog nadomestnih delov zagotavljal 
nemoteno izvajanje storitev. V primeru, da nadomestni deli, ki bodo zamenjani na vozilu ne bodo 
originalni, bo o tem predhodno obvestil naročnika;  

- storitve izvajal strokovno in kvalitetno, skladno s pogoji in navodili proizvajalca ter naročnika oz. 
uporabnikov; 

- pri izvajanju storitev zagotavljal prednost naročnika oz. uporabnikov; 

- storitve izvajal v skladu z Normativi, ki jih določa avtomobilski proizvajalec; 

- kadarkoli v času trajanja pogodbe, na podlagi zahteve naročnika, v enem dnevu po prejemu 
zahteve posredovali veljavni cenik; 

- posredovati naročniku tovarniške normative časa izvedbe posameznih storitev mora izvajalec, če to 
ta zahteva, 

 
Morebitne reklamacije, oziroma pripombe na opravljeno storitev je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje v 
roku, ki je določen za izvedbo te storitve in sicer na podlagi reklamacijskega zapisnika, sestavljenega in 
podpisanega ob prevzemu vozila v ponovni servis. Reklamacijski zapisnik mora biti podpisan s strani 
predstvanika izvajalca in predstavnika naročnika. 
 

9. člen 
 

Vgrajeni nadomestni deli in vgrajeni oz. zamenjani materiali se bodo zaračunavali po uradnem ceniku 
izvajalca na dan vgradnje, z upoštevanim popustom iz Ponudbenega predračuna. Uradni cenik 
nadomestnih delov izvajalca ne sme presegati cenika originalnih nadomestnih delov in materiala principala. 

 
Vgrajeni oz. zamenjani material (izdelki za nego in vzdrževanje vozil ter osnovni nadomestni deli), ki ni zajet 
v ceniku nadomestnih delov in materiala (kot npr. motorna olja, žarnice, predpražniki ipd.), se bo 
zaračunaval po uradnem ceniku izvajalca, veljavnem na dan vgradnje, z upoštevanim istim popustom iz 
ponudbenega predračuna. 
 
 

10. člen 
(zavarovanje)  
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Izbrani ponudnik bo moral 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 za vsak posamezni sklop. Veljavnost menične izjave mora biti še trideset (30) dni po 
prenehanju pogodbe. 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. 

 
11. člen 

 
Izvajalec prevzame vso materialno odgovornost za morebitno škodo na vozilih, ki bi nastala zaradi 
malomarnega ali nekvalitetnega izvajanja storitev po pogodbi. 
 
 

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

12. člen 
 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, 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 je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, 

je nična. 
 
 

IX. VELJAVNOST POGODBE 
 

13. člen 
 

Ta pogodba velja od dne, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do _________ (tri leta po podpisu 
pogodbe). 
 
Pogodba preneha veljati tudi: 
- s porabo sredstev, 
- z odstopom zaradi kršitve pogodbenih obveznosti; v primeru odstopa se šteje, da je pogodba 

razdrta z dnem vročitve pisnega obvestila o odstopu drugi pogodbeni stranki. 
 
Ne glede na navedbe iz prejšnjega odstavka lahko anročnik te pogodbe kadarkoli, z odpovednim rokom (2) 
mesecev, brez navedbe razloga, pisno odpove pogodbo, ob pogoju, da so pred tem poravnane vse 
medsebojne obveznosti strank te pogodbe, ki so nastale do tega trenutka. V primeru, bistvenih ali 
ponavljajočih se kršitev določil te pogodbe se odpovedni rok skrajša na 1 (en ) mesec. Odpovedni rok 
začne teči z dnem vročitve pisne odpovedi. 
 

X. DRUGE DOLOČBE 
 

14. člen 
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Izvajalec ne more prenesti nobene svoje obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo, razen če za to ne dobi 
pisnega soglasja naročnika.  
 
V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno 
odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene 
pogodbe. 
 

15. člen 
 
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe te pogodbe v obliki pisnega aneksa k tej pogodbi. 
 

16. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v 
nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije. 
 

17. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih 
prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.  
 
 
 
 
Kraj in datum: 

 

Izvajalec: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

Naročnik: 

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

Irena ŠINKO 

Direktorica 
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Priloga 1: Seznam vozil po Sklopih 
 

Sklop 1: Ljubljana  
 

Vozilo – znamka in tip 
Leto 

izdelave 
Naslov lokacija uporabnika 

VW POLO 1.4 2002 
OI GROSUPLJE, Cesta na Krko 7, 1290 
Grosuplje 

VW POLO 1.4 2001 OI KRANJ, Delavska 24, 4208 Šenčur 

SUZUKI  GRAND VITARA 
1.9 TD 2008 

OI LJUBLJANA,  Dunajska cesta 58, 1000 
Ljubljana 

SUZUKI  GRAND VITARA 
1.9 TD 2008 

OI LJUBLJANA,  Dunajska cesta 58, 1000 
Ljubljana 

NISSAN X-TRAIL 2011 
OI LJUBLJANA,  Dunajska cesta 58, 1000 
Ljubljana 

SUZUKI SX4 1.6 *2012 
OI LJUBLJANA,  Dunajska cesta 58, 1000 
Ljubljana 

VW POLO 1.4 2002 OI POSTOJNA, Ljubljanska 2, 6230 Postojna 

VW POLO 1.4 2002 OI POSTOJNA, Ljubljanska 2, 6230 Postojna 

HONDA HRV 1.6 2004 OI POSTOJNA, Ljubljanska 2, 6230 Postojna 

VW POLO 1.4 2002 OI VRHNIKA, Vrtnarija 11, 1360 Vrhnika 

*vozilo je v garanciji 
 
Sklop 2: Maribor 
 

Vozilo – znamka in tip 
Leto 

izdelave 
Naslov lokacija uporabnika 

SUZUKI SX4 1.6 2008 
OI GORNJA RADGONA, Partizanska c. 23, 
9250 Gornja Radgona  

VW POLO 1.4 2001 OI MARIBOR, Vinarska 14, 2000 Maribor 

VW POLO 1.4 2002 OI MARIBOR, Vinarska 14, 2000 Maribor 

VW GOLF 1.4 BASIS 2001 OI MARIBOR, Vinarska 14, 2000 Maribor 

SUZUKI SX4 1.6 2011 OI MARIBOR, Vinarska 14, 2000 Maribor 

VW POLO 1.4 2001 OI PTUJ, Prešernova 29, 2250 Ptuj 

VW POLO 1.4 2002 
OI SLOVENSKA BISTRICA,  Trg A. Šarha 1, 
2310 Slovenska Bistrica 

 
 
 
Sklop 3: Koper 
 

Vozilo – znamka in tip 
Leto 

izdelave 
Naslov lokacija uporabnika 

SUZUKI SX4 1.6 2008 OI KOPER, Ulica 15. maja 10 b, 6000 Koper 

SUZUKI SX4 1.6 2008 OI KOPER, Ulica 15. maja 10 b, 6000 Koper 
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Sklop 4: Celje 
 

Vozilo – znamka in tip 
Leto 

izdelave 
Naslov lokacija uporabnika 

VW POLO 1.4 2001 OI CELJE, Kidričeva 25, 3000 Celje 

VW POLO 1.4 2002 OI CELJE, Kidričeva 25, 3000 Celje 

SUZUKI  GRAND VITARA 
1.9 TD 2008 OI CELJE, Kidričeva 25, 3000 Celje 

SUZUKI SX4 1.6 *2012 OI CELJE, Kidričeva 25, 3000 Celje 

VW POLO 1.4 2001 
OI SLOVENJ GRADEC,  Meškova ulica 21, 
2380 SlovenjGradec 

SUZUKI SX4 1.6 2008 
OI SLOVENJ GRADEC,  Meškova ulica 21, 
2380 SlovenjGradec 

SUZUKI SX4 1.6 2008 
OI SLOVENJ GRADEC,  Meškova ulica 21, 
2380 SlovenjGradec 

SUZUKI SX4 1.6 2008 OI TRBOVLJE, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje 

SUZUKI SX4 1.6 2008 
OI ŽALEC,  Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 
Žalec 

*vozilo je v garanciji 
 
 

Sklop 5: Novo mesto 
 

Vozilo – znamka in tip 
Leto 

izdelave 
Naslov lokacija uporabnika 

VW POLO 1.4 2001 
OI ČRNOMELJ, Ulica Lojzeta Fabjana 7, 8340 
Črnomelj 

VW POLO 1.4 2002 OI KOČEVJE, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 

VW POLO 1.4 2002 OI KOČEVJE, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 

SUZUKI SX4 1.6 2008 OI KOČEVJE, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 

VW POLO 1.4 2001 OI KOČEVJE, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 

SUZUKI SX4 1.6 2008 OI  KRŠKO, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško 

VW GOLF 1.4 BASIS 1999 
OI NOVO MESTO, Kettejev drevored 7, 8101 
Novo mesto 

VW GOLF 1.4 BASIS 2001 
OI NOVO MESTO, Kettejev drevored 7, 8101 
Novo mesto 

 
 
 
Sklop 6: Nova Gorica 
 

Vozilo – znamka in tip 
Leto 

izdelave 
Naslov lokacija uporabnika 

SUZUKI SX4 1.6 2008 
OI AJDOVŠČINA, Vipavska cesta 4a, 5270 
Ajdovščina 

HONDA ACCORD 2.0 2003 OI NOVA GORICA, Grčna 1, 5000 Nova Gorica 

SUZUKI SX4 1.6 2008 OI NOVA GORICA, Grčna 1, 5000 Nova Gorica 

VW POLO 1.4 2002 OI  TOLMIN, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin 

HONDA HRV 1.6 2003 OI  TOLMIN, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin 
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Sklop 7: Murska Sobota 
 

Vozilo – znamka in tip 
Leto 

izdelave 
Naslov lokacija uporabnika 

SUZUKI SX4 1.6 2008 OI LJUTOMER, Glavni trg 13, 9240 Ljutomer 

VW POLO 1.4 2001 
OI MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, 9000 
Murska Sobota 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga 2: Razpisni obrazec 5 

Ponudbeni predračun 
 

 
 
 
 
 


