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Na podlagi Zakona o javnem naročanju  
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, 

vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo na obrazcih in v skladu z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R A Z P I S N O  D O K U M E N T A C I J O  
 
 
 
 
 

na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, 
oddanega v objavo na portal javnih naročil dne 14.3.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Večna pot 2, p.p. 29 71, 1001 LJUBLJANA 
Tel.: +386 (0)1 470-00-50,  fax.: +386 (0)1 423-53-61, www.zgs.si, e-pošta: zgs.tajnistvo@zgs.si 



2 

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 

1.1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 
Zavod za gozdove Slovenije (dalje: naročnik) je na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. 
RS št. 91/2015 - dalje: ZJN-3) oddal v objavo na portal javnih naročil dne 14.3.2017 javni razpis 
za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. 
 
Predmet javnega naročila je Dobava materialov za varstvo gozdov: zaščitnih tulcev in 
zaščitne ograje s pomožnimi materiali, po spodaj navedenih sklopih: 
 

Sklop Predmet javnega naročila 
Načrtovana 

količina 
Enota 
mere 

1 Zaščitni tulci: Grobo mrežasti tulci 1,5 m 10.250 kos 
 

Zaščitna ograja: 
Žična ograja za zaščito pred divjadjo, višine 2,0 m 4.800 m 
Žica za napenjanje 4.050 m 
U žebljički 5.830 kos 
Žeblji (ravni) 2.100 kos 

Napenjala 130 kos 
Spenjala 100 kos 
Sidra, 30 cm 240 kos 
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Sidra, 50 cm 240 kos 
 
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za en sklop, več sklopov ali za vse sklope skupaj, vendar tako, 
da se lahko ponudba ocenjuje po sklopih. Posameznih delov naročila iz posameznega sklopa 
ponudniki ne morejo ponuditi. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da naroči blago v okviru razpoložljivih finančnih sredstev oz. da ne 
naroči celotne načrtovane količine blaga. 
 
Kraj dobave: Območne enote oziroma Krajevne enote naročnika, priložen seznam lokacij 
območnih enot (priloga k vzorcu pogodbe). Podrobnejši prikaz v poglavju 1.10. Čas in kraj 
dobave. 
 
Začetek in trajanje dobave: en teden po izdaji naročila s strani naročnika, predvidoma začetek 
aprila 2017. 
 

1.2. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA 

 
Javni razpis se bo izvedel upoštevajoč naslednje predpise: 

 Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/2015 - dalje ZJN-3); 
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS št. 34/2011, in nasl.); 
 Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in nasl.); 
 Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in nasl.); 
 Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98 in nasl.); 
 Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.); 
 Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. 

januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 (Uradni list, RS, št. 3/2016); 

 Vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila. 
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1.3. IZDELAVA PONUDBE 

 
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba, ki jo pripravi ponudnik ter 
vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem 
jeziku. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v 
slovenskem jeziku, ponudnik na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob 
pregledovanju in ocenjevanju ponudb naročnik meni, da je to potrebno, ter mu za to določi 
ustrezen rok. 

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, 
diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. 

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce - 
priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma se izdela po vzorcih, kakor je to 
zahtevano v razpisni dokumentaciji.  
 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki 
in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V 
nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 

Vse priloge razpisne dokumentacije morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani 
ponudnika, razen primerov, določenih v nadaljevanju teh navodil. 

Vzorec pogodbe (priloga razpisne dokumentacije, OBR-7) mora ponudnik izpolniti ter žigosati in 
podpisati vsako stran posebej, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. 

Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene 
osebe. 

»DOPUSTNA PONUDBA« je skladno z 29. točko 2. člena ZJN-3 ponudba, ki jo predloži 
ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, 
njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah 
in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni 
dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in 
cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 
 

1.4. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 

 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali vse naslednje pogoje za 
priznanje sposobnosti: 
 
 da mu (gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima 
elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: terorizem, 
financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj, novačenje in 
usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, sprejemanje 
podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje 
konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, 
poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi 
posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, 
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali 
topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev 
poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba 
trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje 
in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba 
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negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega 
sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, 
tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, 
izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za 
nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko 
združevanje; 

 da izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima 
sedež, ali predpisi države naročnika, da vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti 
na dan oddaje ponudbe znaša manj od 50 eurov ter da je na dan oddaje ponudbe imel 
predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; 

 da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

 da mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno 
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države 
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

 da se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, 
niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, 
zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali 
uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 

 da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila. 

 
 

1.5 DOKAZILA, S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ 
TOČKE 1.4 IN OSTALE OBVEZNE SESTAVINE PONUDBENE DOKUMENTACIJE  

 
1. Izpolnjen obrazec s podatki o ponudniku (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-1) 
2. Izjava ponudnika o veljavnosti ponudbe, roku plačila in dobavnem roku (Priloga razpisne  

dokumentacije, OBR-2) 
3. Izjava ponudnika, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za priznanje sposobnosti, (Priloga 

razpisne dokumentacije, OBR-3);  
4. Izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije (Priloga razpisne 

dokumentacije, OBR-4) 
5. Izjava ponudnika o kakovosti blaga (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-5) 
6. Izjava ponudnika o celovitosti ponudbe in zalogi blaga (Priloga razpisne dokumentacije, 

OBR-6) 
7. Izpolnjen vzorec pogodbe (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-7) 
8. Izpolnjen obrazec predračuna (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-8) 
9. Izpolnjen obrazec prijave – ponudba (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-9) 
10. Ostalo, če je to določeno po razpisni dokumentaciji. 

 
 

1.6. POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

 
Naročnik bo odgovoril na vse zahteve po dodatnih obvestilih in pojasnilih v zvezi s pripravo 
ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno na Portal javnih naročil. 
Vprašanja in zahteve po dodatnih obvestilih in pojasnilih v zvezi s pripravo ponudbe morajo biti 
v slovenskem jeziku, sicer naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v 
slovenskem jeziku. 
 
Spremembe razpisne dokumentacije 
Naročnik si pridržuje pravico pred iztekom roka za oddajo ponudb spremeniti razpisno 
dokumentacijo na lastno pobudo ali pa kot odgovor na zahtevo za pojasnila, pod pogojem, da je 
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bila zahteva posredovana pravočasno. Sprememba bo v obliki dopolnila, ki bo sestavni del 
razpisne dokumentacije, objavljena na portalu javnih naročil oz. spletni strani naročnika. 
 
Po izteku roka za sprejem ponudb naročnik ne bo več spreminjal ali dopolnjeval razpisne 
dokumentacije. 
 

1.7.1. PREDLOŽITEV PONUDBE 

 
Ponudba mora biti predložena v tajništvo naročnika do dne 24.3.2017, najkasneje do 08:30 ure. 
 
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Zavod za gozdove 
Slovenije - tajništvo, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. 
 
Ponudbe poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti v tajništvo 
naročnika do zahtevanega datuma in ure predložitve ponudbe. 
Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno 
preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.  
 
Na ovitek se nalepi izpolnjen obrazec prijave - ponudba (priloga razpisne dokumentacije, 
OBR-9). 
 
Če ovitek ni zapečaten ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt, tako kot je 
bil predan, in označen, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali 
predčasno odpiranje ponudb. 
 
Nepravočasne ponudbe 
 
Če je ponudba predložena po poteku datuma in ure, določene za predložitev ponudb v tej 
razpisni dokumentaciji, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik po 
končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrne ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 
 
 

1.8. ODPIRANJE PONUDB 

 
Javno odpiranje ponudb bo dne 24.3.2017 ob 10:00 uri v sejni sobi Zavoda za gozdove 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. 
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku 
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
 
O odpiranju ponudb bo voden zapisnik, ki bo najkasneje v petih delovnih dneh po končanem 
odpiranju ponudb poslan ponudnikom. Namesto tega lahko naročnik izroči kopijo zapisnika 
pooblaščenemu predstavniku ponudnika, prisotnem na odpiranju ponudb, kar pooblaščeni 
predstavnik ponudnika potrdi s svojim podpisom. 
 

1.9. ELEMENTI CENE 

 
1. Cene morajo biti fiksne za čas veljavnosti pogodbe in izražene v EUR. 
2. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej. 
3. Cene morajo vključevati vse elemente (carino, pakiranje, transportne stroške fco območne 

enote oziroma krajevne enote naročnika, nakladanje, razkladanje naročenega materiala na 
dobavnih lokacijah in dostava v naročnikovo skladišče in druge morebitne stroške). 

4. Cene morajo biti podane po posameznih artiklih. 
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5. V primeru, če v času pogodbe pride do znižanja cen blaga, ki je predmet tega javnega 
naročila, sta naročnik in dobavitelj soglasna, da se temu ustrezno zniža cena tudi za blago 
po tem javnem naročilu. 

6.  Ponudnik se obvezuje vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-računi). 
 
 

1.10. ČAS IN KRAJ DOBAVE S KOLIČINAMI 

 
Dobava materiala je predvidena začetek aprila 2017.  
 
Ponudnik mora na kraju dobave blago raztovoriti in ga dostaviti v naročnikovo skladišče. 
Ponudnik mora najmanj 3 dni pred dobavo o dobavi obvestiti kontaktne osebe po območnih 
enotah (OE) in pri njih pridobiti razdelilnik razvoza materiala po krajevnih enotah OE. 
 
Kraji dobav – krajevne enote na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije- po sklopih so 
navedeni v spodnji preglednici: 
 

Sklop Predmet javnega naročila 
Načrtovana 

količina 
SKUPAJ 

Enota 
mere 

Dostava na 
območno enoto ZGS 

Količina za 
dostavo na OE 

Ljubljana 2.000 
Novo mesto 1.000 

Nazarje 
450 

Slovenj Gradec 
1.300 

Maribor 
500 

1 
Zaščitni tulci:  
Grobo mrežasti tulci 1,5 m 
 

5.250 + 
       5.000 = 

  10.250 
kos 

Nerazporejeno po OE 
za dobavo jeseni 2017 

oz. spomladi 2018 5.000 
Bled 500 

Brežice 550 
Nazarje 500 

Slovenj Gradec 1.000 
Maribor 1.100 

Žična ograja za zaščito pred 
divjadjo, višina 2,0 m 

4.800 m 

Murska Sobota 1.150 

Pomožni material za postavitev ograje: 
Žica za napenjanje, ϕ 3mm 4.050 m Bled, Brežice, Nazarje, Maribor 

U žebljički 5.830 kos Bled, Brežice, Nazarje, Maribor, M. Sobota 

Žeblji (ravni) 2.100 kos Bled, Brežice, Nazarje, Sl. Gradec 

Napenjala  130 kos Brežice, Nazarje, Maribor 

Spenjala 100 kos Brežice, Nazarje, Maribor 

Sidra za ograjo 30 cm  240 kos Brežice, Nazarje 

2 

Sidra za ograjo 50 cm 240 kos Brežice, Nazarje, M. Sobota 

 

1.11. ROK PLAČILA 

 
Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa s strani naročnika. 
 

1.12. VARIANTNE PONUDBE 

 
Variantne ponudbe niso dopustne. 
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1.13. VELJAVNOST PONUDBE 

 
Ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 24.3.2017 od 08:30 ure. Ponudba mora veljati 
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. 
 

1.14. ZAUPNI PODATKI 

 
Naročnik zaupnost podatkov zagotavlja skladno z določili 35. člena ZJN-3. 
 
Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno 
skrivnost, kot to določa Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD); razen če ZJN-3 ali drug zakon 
ne določata drugače.  
 
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik v ponudbi označi le tiste podatke, ki pomenijo poslovno 
skrivnost po ZGD in za katere hkrati v ponudbeni dokumentaciji predloži sklep o določitvi 
poslovne skrivnosti. Ponudnik označi posamezen ponudbeni dokument s poslovno skrivnostjo 
tako, da ga opremi z napisom »ZAUPNO-POSLOVNA SKRIVNOST«. Če je poslovna skrivnost 
samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo ter v isti vrstici (oz. 
zelo blizu) mora biti izpisano »ZAUPNO-POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ne odgovarja za 
zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je predhodno zahtevano. 
 
Po 35. členu ZJN-3 so v vsakem primeru javni: podatki iz specifikacije ponujenega 
blaga,storitve ali gradnje; količina iz specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje, cena na 
enoto; vrednost posamezne postavke; skupna vrednost iz ponudbe in vsi tisti podatki, ki so 
vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
Podatki, ki so javni skladno z ZJN-3 ali drugim zakonom, naročnik ne obravnava kot poslovno 
skrivnost, ne glede na to, če jih ponudnik označi za poslovno skrivnost po navodilih naročnika. 
 

2. POGOJI 
 

2.1   POGOJI ZA ZAŠČITNE TULCE: GROBO MREŽASTI TULCI 1,5 m (sklop 1) 

 
Tulci morajo biti izdelani za uporabo v gozdu in morajo zagotavljati ustrezno individualno zaščito 
mladih drevesc pred objedanjem terminalnih vršičkov in lupljenjem debelc drevesc v mladem 
gozdu s strani divjadi, kot sta srnjad in jelenjad. Ponudbi mora biti priložen opis lastnosti in 
namembnosti ponujenega tulca s strani proizvajalca izdelka v enem od jezikov Evropske 
skupnosti. Opis je lahko priložen v obliki kataloga izdelkov proizvajalca ali v obliki izpisa spletne 
strani proizvajalca, kjer je predstavljen ponujeni izdelek. Iz priloženega kataloga oz. izpisa 
spletne strani mora biti jasno razvidno (po potrebi jasno označeno), kateri izdelek ponudnik 
ponuja. Trgovsko ime izdelka iz kataloga oz. iz spletne strani proizvajalca mora biti navedeno v 
obrazcu ponudbe. 
 
Grobo mrežasti zaščitni tulci morajo imeti naslednje lastnosti: 

 dimenzije tulca: 
o višina tulca: 150 cm± 3 cm, 
o premer tulca (ϕ): 30 cm ± 2 cm, 

 tulec mora biti izdelan iz plastične mase s povprečno ploščinsko maso (specifična masa) 
najmanj 250 g/m2, 

 velikost rež v mreži: minimalna velikost rež je 1 x 1 cm,  maksimalna 1,5 x 2,5 cm; 
 reže morajo biti prisotne pretežno po vsej dolžini in širini tulca, 
 tulec mora biti črne ali nekričeče oz. umirjene rjave ali zelene barve; 
 tulec mora zagotavljati ustrezno zaščito vsaj 5 let; 
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 vsakemu dobavljenemu tulcu morajo biti priložene 4 vezice, dolžine vsaj 20 cm, izdelane 
iz UV stabiliziranega materiala; 

 materiali tulca in vezic pri razgradnji ne smejo oddajati v okolje strupenih snovi; 
 pakiranje tulcev po 25-50 kosov v paketu, vezice so lahko pakirane posebej po 50-100 

kosov v paketu oz. prilagojeno naročilu po krajevnih enotah. Na posameznem paketu 
mora biti navedeno število tulcev oz. vezic v paketu. 

 

2.3 POGOJI ZA ZAŠČITNO OGRAJO: ŽIČNO OGRAJO S POMOŽNIMI MATERIALI ZA 
POSTAVITEV (sklop 2) 

 

Žična ograja s pomožnimi materiali za postavitev le te je namenjena za skupinsko zaščito 
mladja pred rastlinojedo divjadjo.  

Ponudbi mora biti priložen opis lastnosti in namembnosti  žične ograje s strani proizvajalca 
izdelka v enem od jezikov Evropske skupnosti. Opis je lahko priložen v obliki kataloga izdelkov 
proizvajalca ali v obliki izpisa spletne strani proizvajalca, kjer je predstavljen ponujeni izdelek. Iz 
priloženega kataloga oz. izpisa spletne strani mora biti jasno razvidno (po potrebi jasno 
označeno), kateri izdelek ponudnik ponuja. Trgovsko ime izdelka iz kataloga oz. iz spletne strani 
proizvajalca mora biti navedeno v obrazcu ponudbe. 

Žična ograja mora imeti naslednje lastnosti: 

 izdelana mora biti namensko za zagotavljanje ustrezne množične zaščite mladih drevesc 
pred poškodbami po divjadi v gozdu, kot sta srnjad in jelenjad.  

 ustrezno zaščito mora ponujeni izdelek zagotavljati vsaj 20 let po postavitvi ograje; 
 ponujena žična ograja mora biti vroče pocinkana; minimalna debelina cinka na vseh 

žicah mora biti najmanj 245 g/m2, kar jamči ponudnik z izjavo o kakovosti 
blaga;dimenzija žične ograje: 

▪  višina 200 cm,  
▪  minimalno število horizontalnih žic: 22; razmik med vertikalnimi žicami : 15 cm, 
▪  maksimalna razdalja med horizontalnimi žicami: 20 cm, minimalna razdalja med 

horizontalnimi žicami: 5 cm; razporeditev horizontalnih žic mora ustrezati 
namembnosti ograje; 

▪  debelina spodnje in zgornje žice ograje: minimalno 2,5 mm, 
▪  debelina vertikalnih in horizontalnih polnilnih žic: minimalno 2,0 mm, 

 spoji na mreži morajo biti pleteni in ne varjeni, 
 žična ograja mora biti pakirana v kolutih dolžine 50 m. 

 
 
Opis pomožnih materialov za postavitev žične ograje za zaščito mladja pred rastlinojedo 
divjadjo: 
 
Material: Opis materiala: Namembnost uporabe: 

Žica 
 debelina žice: 3,1 mm, 
 žica mora biti vroče pocinkana. 

za dodatno utrjevanje žične ograje z 
napenjali 

U žeblji 
 dolžina krakov: 3 - 4  cm, 
 enaka dolžina obeh krakov, 
 debelina žice: 3,1 mm. 

za pričvrstitev ograje na lesene stebre. 

Žeblji (ravni) 
 ravni žeblji, gladki,  
 dolžine 130-160 mm, 
 debeline 4-5 mm 

za učvrstitev lesenih stebrov ter pri 
izdelavi vrat ali postavitvi lestve za 
prehod čez ograjo 

Napenjala 

 narejena iz pločevine, 
 primerna za napenjanje žic 
         debeline 2,0 – 3,1 mm, 
 galvansko pocinkana, 
 minimalna obremenitev: 350 kg. 

za spenjanje oziroma napenjanje žice za 
napenjanje 
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Spenjala  primerna za napenjanje žic  
         debeline 2,0 – 3,1 mm. 

za spenjanje horizontalnih žic enega koluta 
zaščitne žične ograje s horizontalnimi  
žicami naslednjega koluta  
zaščitne žične ograje  

Sidra, 30 cm 

 dolžina sider: 30 cm ± 1 cm, 
 lahko so v obliki klinov, izdelanih     
         iz rebrastega železa ϕ 10 – 12 cm; 
 kljuka na klinu je lahko privarjena ali   
         zakrivljena, 
 dolžina kljuke minimalno 5 cm. 

za učvrstitev spodnje nosilne žice žične 
ograje na gozdna tla, tako da se žična 
ograja prilega gozdnim tlom na celotni 
dolžini; montirajo se ročno 

 
Sidra, 50 cm 

 dolžina sider: 50 cm ± 1 cm, 
 lahko so v obliki klinov, izdelanih    
         iz rebrastega železa ϕ 10 – 12 cm; 
 kljuka na klinu je lahko privarjena ali   
         zakrivljena, 
 dolžina kljuke minimalno 5 cm. 

za učvrstitev spodnje nosilne žice žične 
ograje na gozdna tla, tako da se žična 
ograja prilega gozdnim tlom na celotni 
dolžini; montirajo se ročno 

 
Pakiranje pomožnih materialov mora biti prilagojeno razdelilniku po krajevnih enotah OE, ki ga 
dobavitelj pridobi pri kontaktnih osebah OE (seznam kontaktnih oseb je v prilogi). Na 
posameznem paketu mora biti navedeno število (napenjala, spenjala, sidra) oz. kosi in kilogrami 
(U žebljički, ravni žeblji) oz. metri in kilogrami (žica) pakiranega materiala. 
 

3. MERILA ZA IZBIRO PONUDBE 
 
Merilo za ocenitev ponudb je skladno z 84. členom ZJN-3 ekonomsko najugodnejša ponudba, 
to je najnižja bruto cena. Cenovno najugodnejša ponudba prejme 100 točk, za ostale ponudbe 
pa bodo točke izračunane po formuli: 
 

cena najugodnejše ponudbe 
Število točk =  

cena vaše ponudbe 
x 100 

 
IZBRAN BO PONUDNIK, KI ZBERE NAJVEČJE ŠTEVILO TOČK ! 
 
 

4. NAVEDBA IN OPIS POSTOPKOV PO IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 

 
Po javnem odpiranju ponudb bo naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila, in sicer v roku pet 
dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb, a najpozneje v roku 90 dni od roka za 
oddajo ponudb. O svoji odločitvi bo naročnik obvestil ponudnike z obvestilom na portalu javnih 
naročil. 
 
Od dneva prejema odločitve o oddaji naročila teče rok za uveljavitev pravnega varstva v 
postopku javnega naročanja. 
 
Pogodbo o sklenitvi posla mora izbrani ponudnik podpisati najkasneje v roku 8 (osem) dni po 
prejemu poziva k podpisu pogodbe. 
 
Če ponudnik pogodbe po svoji krivdi ne podpiše v zgoraj navedenem roku, bo naročnik smatral, 
da ponudnik odstopa od ponudbe. 
 
V primeru, da ponudnik odstopi od pogodbe (v skladu s pogodbenimi določili) ali v primeru 
razveze pogodbe zaradi ne spoštovanja pogodbenih določil lahko naročnik sklene novo 
pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom. 
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5. OPOZORILA 

 
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta 
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. 
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali, ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 
 
V primeru, če je v zakonu ali v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila 
izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno soglasje. 
 
Naročnik si pridržuje pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb brez obrazložitve 
preklicati že objavljeni javni razpis in ustaviti postopek javnega naročanja, že predložene 
ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem. Po poteku roka za odpiranje ponudb pa lahko 
naročnik zavrne vse ponudbe, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli. 
Naročnik v teh primerih ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom ter za stroške 
priprave ponudbe. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o 
oddaji naročila ne sklene pogodbe z izbranim ponudnikom in da odstopi od izvedbe javnega 
naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj 
nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko 
bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne 
okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala 
izvedba javnega naročila nemogoča, pri čemer naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo izbrani 
ponudnik utrpel zaradi ne sklenitve pogodbe ter za stroške priprave ponudbe. 
 
 

6. REVIZIJA POSTOPKA 

 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v predrevizijskem, 
revizijskem ter sodnem postopku. 
 
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji 
je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek se lahko vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja 
oddajo javnih naročil ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 
43/11 in nasl., dalje: ZPVPJN), ne določata drugače.  
 
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Ob vložitvi 
zahtevka je vlagatelj dolžan vplačati takso iz 71. člena ZPVPJN, in sicer na transakcijski račun 
št. SI 56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN 
SI56011001000358802 sklic 11 10995-7111290-XXXXXXLL. Navodila so na spletni strani 
Ministrstva za finance.  

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_v_postop
ku_javnega_narocila/ 

 

Zahtevek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s 
povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži 
v osmih delovnih dneh od dneva: 

 objave obvestila o javnem naročilu ali  
 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, 

če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor ponudnika 
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iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.   
 

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu 
bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v 
primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za 
revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.  

Taksa pri konkretnem javnem naročilu znaša: 
 1.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno 

dokumentacijo, 
 dva odstotka od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za javno 

naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne 
več kot 25.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali 
odstop od izvedbe javnega naročila (taksa bo razvidna iz odločitve naročnika) 

 če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, znaša taksa 705,16 EUR za 
celotno naročilo, sicer pa znaša 2 odstotka od ocenjene vrednosti za vsak sklop, zoper 
katerega se vloži zahtevek.   
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Javni razpis za dobavo materialov za varstvo gozdov 

 
OBR - 1 

 

PODATKI O PONUDNIKU 

 
Naziv ponudnika  

Sedež ponudnika  

Zakonit zastopnik  

Matična številka  

Davčni zavezanec 
(ustrezno obkroži) 

DA NE 

ID za DDV  SI_ _ _ _ _ _ _ _ 

Davčna številka:  

Številka 
transakcijskega 
računa, banka 

 

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktna oseba  e-naslov: 

Skrbnik pogodbe s 
strani dobavitelja 

 e-naslov: 

Pooblaščena 
oseba za podpis 
pogodbe 

 e-naslov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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Javni razpis za dobavo materialov za varstvo gozdov 
 

OBR - 2 
 
 
 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA O VELJAVNOSTI PONUDBE, ROKU PLAČILA IN DOBAVNEM ROKU 

 
 
Naziv ponudnika: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim razpisom podajamo naslednje 
izjave: 
 

Veljavnost ponudbe:  
(najmanj 90 dni) 

 
 

 
od dneva odpiranja ponudb. 

 
 
 
 

Rok plačila:  
(30 dni ) 

 
 

od dneva prejema računa, ki se izstavi 
po dobavi. 

 
 
 
 

Rok dobave:  
 

 
 

en teden po izdaji naročila s strani 
naročnika, predvidoma začetek aprila 

2017 
 
 
 

Način dobave:  
 

Fco Krajevne enote ZGS po seznamu OE v poglavju 1.10. 
 

 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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Javni razpis za dobavo materialov za varstvo gozdov 
 

OBR - 3 
 

I Z J A V A  P O N U D N I K A ,  D A  I Z P O L N J U J E  V S E  P O G O J E  Z A  
P R I Z N A N J E  S P O S O B N O S T I  

 
Naziv ponudnika:_______________________________________________________ 
Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja: 

 
 nam (gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 

tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem), ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku: terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno 
poveličevanje terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko 
razmerje, trgovina z ljudmi, sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, 
goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim 
poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev 
pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, 
preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega 
izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev 
poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga 
finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih 
vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, 
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev 
pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih 
pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje 
podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, hudodelsko združevanje; 

 izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države naročnika, da vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali 
prijave znaša manj kot 50 eurov ter da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune 
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
ponudbe ali prijave; 

 na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil 
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

 nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena 
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

 se pri nas pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale 
precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik 
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile 
izvedene druge primerljive sankcije; 

 smo registrirani pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; 
 smo finančno in ekonomsko sposobni; 
 smo tehnično in strokovno sposobni, zanesljivi, sposobni upravljanja, imamo izkušnje in ugled ter 

zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo in razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi. 
 da imamo potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za 

opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. 
 

 
NAVEDENI PODATKI SO RESNIČNI IN NISO ZAVAJAJOČI. 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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Javni razpis za dobavo materialov za varstvo gozdov 

 
OBR - 4 

 
 
 
 

I Z J A V A  P O N U D N I K A ,  D A  S P R E J E M A  P O G O J E  R A Z P I S N E  
D O K U M E N T A C I J E  

 
 
 
Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje razpisne 
dokumentacije za izvedbo javnega naročila: 
 
ZA SKLOP/E:_____________________________________________  

 
pod katerimi dajemo svojo ponudbo. 
 
Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem 
pogojem. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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Javni razpis za dobavo materialov za varstvo gozdov 
OBR-5 

 
 

IZJAVA PONUDNIKA O KAKOVOSTI BLAGA  

 
 
Naziv oz. firma ponudnika: 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi 
predmetnega razpisa dobavili blago, ki ustreza zahtevam naročnika, opredeljenim v tej razpisni 
dokumentaciji. 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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Javni razpis za dobavo materialov za varstvo gozdov 
         OBR - 6 

 
 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA O CELOVITOSTI PONUDBE IN ZALOGI BLAGA 
 
 
 
 
Naziv oz. firma ponudnika: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi s predmetnim javnim razpisom izjavljamo, 
 
 
- da bomo zagotavljali celovitost ponudbe za vse območne enote oz. krajevne enote 

naročnika 
 
- da bomo zagotavljali zadostno količino zalog za nemoteno dobavo skladno s pogodbenimi 

določili o dobavi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR-7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZOREC POGODBE 
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ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, Ljubljana, 
ki ga zastopa direktor Damjan Oražem (v nadaljevanju: naročnik) 
identifikacijska številka za DDV: SI 91496080 
matična številka: 5786380000 
podračun odprt pri UJP Ljubljana; IBAN SI56 0110 0603 0234 244 
 
in 
 
__________________________________________________________ 
ki ga zastopa _______________________________________________ 
(v nadaljevanju: dobavitelj) 
identifikacijska številka za DDV: ______________________ 
matična številka:____________________ 
 
skleneta naslednjo 
 
 

 
P O G O D B O  O  D O B A V I  M A T E R I A L O V  Z A  V A R S T V O  

G O Z D O V :  Z A Š Č I T N I H  T U L C E V ,   
Z A Š Č I T N E  O G R A J E  S  P O M O Ž N I M I  M A T E R I A L I   

 
 

Pogodba št.______ 
 

1. člen 
 
Naročnik in dobavitelj uvodoma ugotavljata, da je dobavitelj izbran za sklop _______ v postopku 
naročila male vrednosti skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ul. RS, Št. 91/15, 
ZJN-3) številka objave JN______/2017 na portalu javnih naročil, naročnikova oznaka 430-
62/2017. Naročnik s to pogodbo naroča in dobavitelj dobavlja materiale za varstvo gozdov: 
zaščitne tulce, zaščitne ograje s pomožnimi materiali. Razpisna dokumentacija in ponudba z 
dne _____ sta sestavni del pogodbe. 

 
 

2. člen 
 
S to pogodbo se dobavitelj zaveže, da bo dobavljal zaščitni material naročniku po predračunu iz 
ponudbe, na osnovi katere je sklenjena ta pogodba (seznam na OBR-8), in sicer za sklope, za 
katere je dobavitelj izbran. 
 

Sklop Predmet javnega naročila 
Načrtovana 

količina 
Enota 
mere 

1 Zaščitni tulci: Grobo mrežasti tulci 1,5 m 10.250 kos 
 

Zaščitna ograja: 
Žična ograja za zaščito pred divjadjo, višine 2,0 m 4.800 m 
Žica za napenjanje 4.050 m 
U žebljički 5.830 kos 
Žeblji (ravni) 2.100 kos 

Napenjala 130 kos 
Spenjala 100 kos 
Sidra, 30 cm 240 kos 

2 

Sidra, 50 cm 240 kos 
 
Okvirna pogodbena vrednost za sklop _______ je ______ EUR brez DDV, z 22 % DDV pa 
____________ EUR. 
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Okvirna pogodbena vrednost za celoten obseg pogodbenih del je _______ EUR brez DDV, z 22 
% DDV pa _________ EUR.  
 
Dobavitelj bo dobavljal blago po tej pogodbi na podlagi naročil po razdelilniku količin (kosov), na 
lokacije, ki so določene v razpisni dokumentaciji oz. obrazcu ponudbe določenih rokov za 
dobavo. 
 
 

3. člen 
 
Dobavitelj in naročnik se dogovorita, da v primeru, da katera od strank ne izpolni obveznosti iz 
pogodbe, prevzame v svoje breme riziko in morebitne stroške, ki bi s tem nastali. 
 
Za vsak dan zamude pri dobavi blaga plača dobavitelj penale v višini 0,2 % nedobavljene 
vrednosti blaga, vendar največ 5 % pogodbe vrednosti. 
 
Če dobavitelj ne dobavi blaga v 15 dneh po preteku roka dobave, si naročnik pridržuje pravico 
enostranskega odstopa od pogodbe in do zahtevka za povrnitev škode, ki zaradi zamude 
nastane. 

 
 

4. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so cene za blago iz te pogodbe opredeljene v predračunu – 
OBR-8, kot sestavni del pogodbe in so fiksne skladno s pogoji razpisa. 
 
Pogodbena cena vključuje 22 % DDV in vse morebitne dodatne stroške (carine, pakiranje, 
dobavo, nakladanje in razkladanje na kraju dobave). Dobavitelj mora na kraju dobave blago 
raztovoriti in ga dostaviti v naročnikovo skladišče. 
 
V primeru, če v času veljavnosti pogodbe pride na trgu do znižanja cen blaga, ki je predmet te 
pogodbe, sta naročnik in dobavitelj soglasna, da se temu ustrezno zniža cena tudi za blago po 
tej pogodbi. 

 
 

5. člen 
 
Dobavitelj bo po vsaki dobavi naročniku izdal račune izključno v elektronski obliki (e-računi), ki 
morajo biti izstavljeni na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Računi 
morajo biti izstavljeni ločeno za vsako organizacijsko enoto (območno enoto) posebej. Na 
računu mora biti obvezno naveden prejemnik – ime organizacijske enote in naslov skladno s 
seznamom, ki je priloga pogodbe.  
Na računu mora biti navedena številka pogodbe, na katero se nanaša.  
Obvezna priloga računa je s strani naročnika podpisana in žigosana dobavnica, ki mora biti v 
elektronski obliki (skenirana) priložena računu (e-računi).  
 
Naročnik bo ob vsaki dobavi poravnal račun v roku 30 dni od prejema računa na transakcijski 
račun dobavitelja št. ________________________, ki je odprt pri ________________. 
Rok za potrditev računa je največ 8 dni od prejema. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne 
prejme naročnikovega ugovora, se šteje, da je račun potrjen. 
 
 

6. člen 
 
Dobavitelj jamči za kakovost blaga, ki mora ustrezati veljavnim standardom in normativom za 
tovrstne izdelke in tistim, ki so podani v njegovi ponudbi. Za napake blaga jamči dobavitelj v 
skladu z Obligacijskim zakonikom. 
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Izdelkom, ki jih dobavlja dobavitelj z garancijo, bo priložil veljavne garancijske liste in ostalo 
dokumentacijo. 
 
V primeru, da dobavitelj ne upošteva teh določil, ima naročnik pravico dati blago v uporabo in 
vse morebitne stroške prenesti na dobavitelja. 

 
 

7. člen 
 
Prevzem blaga naročnik potrjuje s podpisom dobavnice. 
Če je bil pregled blaga opravljen v navzočnosti obeh pogodbenih strank, mora naročnik 
ugotovitve o očitnih napakah na blagu vnesti v zapisnik in le tega takoj izročiti dobavitelju, sicer 
pa mora naročnik očitne napake sporočiti dobavitelju v roku 8 dni po opravljenem pregledu. 
Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od izročitve blaga dalje pod 
pogojem, da kupec pisno obvesti prodajalca o nastali napaki v roku 8 dni, ko jo je opazil. 
Prodajalec je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku 8 
dni od dneva grajanja napake. Vse stroške, nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter 
povrnitve v zvezi s tem nastale škode, nosi dobavitelj. 
 
V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je dobavitelj dolžan dostaviti 
naročniku novo blago, sicer lahko dobavitelj zniža vrednost pogodbe ali odstopi od pogodbe. V 
vseh primerih je dobavitelj dolžan povrniti nastalo škodo. Zaradi neustrezne embalaže lahko 
naročnik embalažno enoto zavrne. 
 
 

8. člen 
 

V primeru, da v času veljavnosti pogodbe naročnik ugotovi, da je pristojni državni organ ali 
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s 
strani dobavitelja, pogodba preneha veljati. 

 
 
9. člen 
 

Pogodba, pri kateri 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, 
 
je nična. 
 
 

10. člen 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Marija Kolšek. 
Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je ___________________. 
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11. člen 
 
Ne glede na določilo 1. odstavka 3. člena velja, da če naročnik pri dobavitelju, v času veljavnosti 
te pogodbe, ne naroči celotne načrtovane količine blaga, naročnik za to ne odgovarja in to ne 
more biti predmet spora med pogodbenima strankama. 
 

 
12. člen 

 
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
Pogodba velja najkasneje do 30.6.2018. 

 
 

13. člen 
 
V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se vse 
obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike. 
 
 

14. člen 
 
Vsaka stranka lahko drugi stranki predlaga spremembo pogodbe, ki se dogovori z aneksom k 
tej pogodbi. 
 
 

15. člen 
 

Naročnik in dobavitelj se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v 
duhu dobrih poslovnih običajev. 
V primeru, da spora ne rešita sporazumno, sta stranki sporazumni, da bo spor reševalo stvarno 
pristojno sodišče v Ljubljani. 

 
 

16. člen 
 
Pogodba je sklenjena v (4) štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka (2) 
dva izvoda. 
 
 
_______________, dne __________ Ljubljana, dne ___________ 

 
Dobavitelj:      Naročnik: 

__________________________   ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

 (naziv)                      Damjan ORAŽEM 

______________________________________               direktor 

 (ime in priimek podpisnika) 

______________________________________ 

 (naziv podpisnika) 

 Žig    Žig 
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PRILOGA 1: PODATKI O OBMOČNIH ENOTA ZGS TER KONTAKTNIH OSEBAH PO 

OBMOČNIH ENOTAH ZGS ZA DOBAVO MATERIALA PO POGODBI 

 
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

OE 
Ime in 

priimek 
Naslov ZGS 

Telefon 
GSM 

E-pošta 

Centralna 
enota 

Bojan Vintar, 
Marija Kolšek 

Večna pot 2 
1000 LJUBLJANA 

01-470-00-84 
(041) 657-011 
01-470-00-77 
(041) 657-249 

marija.kolsek@zgs.si 
bojan.vintar@zgs.si 

TOLMIN Zoran Zavrtanik 
Območna enota Tolmin 
Tumov drevored 17 
5220 TOLMIN 

05-380-12-40 
(041) 657-050 zoran.zavrtanik@zgs.si 

BLED Vida Papler – 
Lampe 

Območna enota Bled 
Ljubljanska 19 
4260 BLED 

04-575-03-13 
(041) 657-124 vida.papler-lampe@zgs.si 

KRANJ Jurij Rozman 
Območna enota Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 27b 
4000 KRANJ 

04-202-42-00 
(041) 657-164 jurij.rozman@zgs.si 

LJUBLJANA Janko Vidmar 

Območna enota Ljubljana 
Krajevna enota Vrhnika 
Vrtnarija 11 
1360 VRHNIKA 

01-755-61-53 
(041) 657-246 ke.vrhnika@zgs.si 

POSTOJNA Frenk Prelec 
Območna enota Postojna 
Vojkova 9 
6230 POSTOJNA 

05-700-06-10 
(041) 657-314 frenk.prelec@zgs.si 

KOČEVJE Mirko Perušek 
Območna enota Kočevje 
Rožna ulica 39 
1330 KOČEVJE 

01-895-03-97 
(041) 657-392 mirko.perusek@zgs.si 

NOVO 
MESTO Andrej Držaj 

Območna enota Novo Mesto 
Gubčeva 15 
8000 NOVO MESTO 

07-394-25-71 
(041) 657-490 andrej.drzaj@zgs.si 

BREŽICE Mojca Bogovič 
Območna enota Brežice 
Ulica bratov Milavec 61 
8250 BREŽICE 

07-499-16-00 
(041) 657-551 mojca.bogovic@zgs.si 

CELJE Miran Orožim 
Območna enota Celje 
Ljubljanska 13 
3000 CELJE 

03-425-51-88 
(041) 657-611 miran.orozim@zgs.si  

NAZARJE Marjan Denša 
Območna enota Nazarje 
Savinjska cesta 4 
3331 NAZARJE 

03-839-37-74 
(041) 657-634 marijan.densa@zgs.si 

SLOVENJ 
GRADEC Gorazd Mlinšek 

Območna enota Slovenj Gradec 
Vorančev trg 1 
2380 SLOVENJ GRADEC 

02-883-92-20 
(041) 657-715 gorazd.mlinsek@zgs.si 

MARIBOR Nenad Zagorac 
Območna enota Maribor 
Tyrševa 15 
2000 MARIBOR 

02-234-16-20 
(041) 657-779 nenad.zagorac@zgs.si 

MURSKA 
SOBOTA Drago Trajber 

Območna enota Murska Sobota 
Arhitekta Novaka 17 
9000 MURSKA SOBOTA 

02-534-95-08 
(041) 657-831 drago.trajber@zgs.si 

SEŽANA Boštjan Košiček 
Območna enota Sežana 
Partizanska 49 
6210 SEŽANA 

05-707-44-03 
(041) 695-549 bostjan.kosicek@zgs.si 

 
 
 



 

 

Pregledna karta Območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije 

 
 



 

 

 

OBRAZEC PREDRAČUNA 1/2                 OBR-8 

 
 
SKLOP 1: ZAŠČITNI TULCI: GROBO MREŽASTI TULCI – VIŠINA 1,5 m 
 

Predmet javnega naročila 
Enota 
mere 

Načrtovana 
količina 

Cena brez DDV na 
enoto mere v EUR 

Skupna vrednost 
(cena * količina)  
brez DDV v EUR 

DDV 
(%) 

Skupna vrednost 
z DDV v EUR 

Zaščitni tulci: 
Grobo mrežasti tulci  

1,5 m 
kos 10.250   22  

 
Naziv in naslov proizvajalca: _______________________________________________________ 
 
Trgovsko ime izdelka (iz kataloga oz. spletne strani proizvajalca izdelka): __________________________________________ 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 



 

 

OBRAZEC PREDRAČUNA 2/2                 OBR – 8 

 
 
SKLOP 3:  ZAŠČITNA OGRAJA: ŽIČNA OGRAJA s POMOŽNIM MATERIALOM ZA POSTAVITEV OGRAJE 
 

Predmet javnega 
naročila 

Enota 
mere 

Načrtovana 
količina 

Cena na enoto mere 
brez DDV v EUR 

Vpišite cene za vsak 
material 

Pretvornik 
Skupna vrednost 
(cena * količina) 
brez DDV v EUR 

DDV 
(%) 

Skupna 
vrednost 

z DDV v EUR 

Žična ograja m 4.800    22  

Žica m 4.050  1 kg = ____________m' 

U žebljički kos 5.830  1 kg = _________kosov  

Žeblji (ravni) kos 2.100  1 kg = _________kosov 

Napenjala kos 130   

Spenjala kos 100   

Sidra, 30 cm kos 240   

Sidra, 50 cm kos 240   
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Naziv in naslov proizvajalca žične ograje: ______________________________________________ 
 
Originalni naziv ponujene žične ograje oz. trgovsko ime (iz kataloga oz. spletne strani proizvajalca izdelka):  
 
_________________________________________________________________________ 
 

Število horizontalnih žic v ponujeni žični ograji:_________ 
 
Debelina zgornje in spodnje horizontalne žice v ponujeni žični ograji:________mm 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: Žig in podpis: 
 
 
 



 

 

 

OBR – 9 
 
 
 POŠILJATELJ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 Ponudba prevzeta: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
 (vpiše tajništvo naročnika) Večna pot 2 
  1000 Ljubljana 
 
 
 
 
 
 NE ODPIRAJ - PONUDBA 

JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO MATERIALOV ZA VARSTVO GOZDOV 
 430-62/2017 
 

 


