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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 odprtem postopku, oddanega 

v objavo na portal javnih naročil in v uradno glasilo EU dne 19.01.2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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) odposlal v objavo na portal javnih naročil in v uradno glasilo EU 
dne 17.1.2018 javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku v skladu s 40. členom 
ZJN-3. 
 
Predmet javnega naročila je dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo 
iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 
Kočevsko po sklopih. 
 
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop, več sklopov ali za vse sklope skupaj. 
Vrsta in količina blaga: po predračunu OBR-8, priloga razpisne dokumentacije. 
 
Vse sadike morajo imeti predpisano dokumentacijo – glavno spričevalo in dobaviteljev dokument 
- Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in nasl.) in ostalo 
predpisano dokumentacijo v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS, št. 
45/01 in nasl.). Sadike morajo biti ustreznega provenienčnega porekla. Provenienčno poreklo 
sadik se dokazuje s spričevalom o istovetnosti in kakovosti gozdnega reprodukcijskega 
materiala (v nadaljevanju: glavno spričevalo). 
Potrebna dokazila se dostavijo ob dobavi sadik. 
 

1.1.1 Sklop od 1 do 10  

 
Kraj dobave: Krajevne enote ZGS znotraj sklopov ekoloških regij in podregij. 
 
V ponudbi se, kot je zahtevano v predračunu po sklopih, cene izkažejo za sledeče 
reprezentančne vrste sadik po vzgojnih oblikah in višini: 
 

 
Drevesna vrsta 
(Latinsko ime) 

 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

 
Vzgojna oblika Višina 

Smreka  (Picea abies) SM 2+2 25-50 
Macesen (Larix decidua) MAC 1+2 40-70 
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus 
sylvestris) 

BO 1+2 30-40 

Bukev (Fagus silvatica) BU 1+2 60-80 
Graden (Quercus petraea) 
Dob (Quercus robur) 

HR 1+2 50-80 

G. javor  (Acer pseudoplatanus ) G.JA 1+2 60-100 
Divja češnja (Prunus avium) ČE 1+2 60-100 
Črna jelša (Alnus glutunosa) Č.JŠ 1+2 100-140 

 
Razpisne količine in vrste sadik po sklopih so prikazane v prilogi 1 razpisne dokumentacije, karta 
ekoloških regij in podregij pa v prilogi 2. Natančnejša karta je na razpolago na Centralni enoti 
ZGS in spletni strani ZGS (http://www.zgs.gov.si/slo/gozdovi-slovenije/o-gozdovih-
slovenije/proveniencna-obmocja/index.html).   
 
Ko bo pri naročniku v času trajanja javnega naročila izkazana potreba za drevesnimi vrstami 
ali/in vzgojnimi oblikami, ki niso navedene med reprezentančnimi, bo dobavitelj obračunaval 
sadike po cenah, sprejetih pri oddaji javnega naročila za osem reprezentančnih drevesnih vrst, 
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vzgojnih oblik in višin sadik, iz katerih se na osnovi količnikov (po priloženem seznamu) določi 
ceno za druge vrste in vzgojne oblike sadik, ki so v priloženem seznamu količnikov cen sadik v 
prilogi 3.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne načrtovane količine sadik. Naročnik si 
pridržuje pravico, da pri dobavitelju naroči količine v okviru finančnih možnosti.  
 

Posamezna naročila izdajo območne enote naročnika v skladu s potrjenim Programom vlaganj 
za tekoče leto in veljavnim Sklepom direktorja Zavoda za gozdove Slovenije o razdelitvi sredstev 
proračuna Republike Slovenije, namenjenih vlaganjem v gozdove, za tekoče leto, ko so vir 
financiranja sredstva iz proračuna RS. V primerih, ko so vir financiranja donacijska sredstva, 
naročilo pripravi skrbnik sredstev.   

1.1.2 Sklop 11 
 
Razpisne količine in vrste sadik za sklop 11 so natančno prikazane v obrazcu predračuna za 
sklop 11. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati sadike za sklop 11 so zapisani v obrazcu predračuna. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru višje sile, ne naroči celotne načrtovane količine sadik.   
V primeru, da zaradi višje sile oz. drugih objektivnih razlogov izbrani dobavitelj ne bo mogel 
zagotoviti količine sadik po drevesnih vrstah v skladu s količinami iz obrazca predračuna za 
sklop 11, lahko naročnik v dogovoru z dobaviteljem, naročene količine po drevesnih vrstah 
prilagodi možnostmi dobave in sicer v okviru pogodbene vrednosti za sklop 11.    
 
Naročilo za sklop 11 izda vodja projekta Conservation of Natura 2000 sites Kočevsko 
Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko –  Life Kočevsko (LIFE 13 NAT/SI/000314). 
 
Kraj dobave: območje OE Kočevje.   
 

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. 43/11 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.); 
 Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur.l. RS, št. 58/02 in nasl); 
 Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter 

zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Ur. l. RS, št. 109/03 in nasl); 
 Odredba o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Ur. l. RS, št. 4/10); 
 Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material (Ur. l. RS, št. 

11/03, in nasl); 
 Pravilnik o določitvi provenienčnih območij (Ur. l. RS, št.72/03 in nasl); 
 Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS, št. 45/01 in nasl);  
 Vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila. 
 

1.3. IZDELAVA PONUDBE 
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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, ne glede na to, ali jo predloži samostojno ali kot 
partner v skupnem poslu. 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-9) 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 
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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; 

 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; 

 da imamo potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je 
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. 
 

 
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. Izjavo 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), s pooblastili za pridobitev potrdil iz kazenske evidence 
(Priloga razpisne dokumentacije 3a in 3b) – ter pooblastilo za potrdila iz evidence 
Finančne uprave Republike Slovenije oz. drugega pristojnega organa (Priloga razpisne 
dokumentacije 3c); 

4. Priložen izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD obrazec (obrazec na spletni strani 
naročnika poleg razpisne dokumentacije); 

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

6. Izjavo ponudnika o kakovosti blaga (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-5); 
7. Izjavo ponudnika o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

(Priloga razpisne dokumentacije, OBR-6) ali Izjavo o predložitvi bančne 
garancije/garancije, ki jo izda zavarovalnica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za 
primer, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik - če ponudba presega 40.000 EUR brez 
DDV (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-7); 

8. Izpolnjen obrazec predračuna (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-8); 
9. Vzorec pogodbe (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-9); 
10. Izpolnjen obrazec prijava-ponudba (priloga razpisne dokumentacije, OBR-10); 
11.  Ostalo po razpisni dokumentaciji 
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1.6.  POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

 
Naročnik bo odgovoril na vse zahteve po dodatnih obvestilih in pojasnilih v zvezi s pripravo 
ponudbe najkasneje 6 dni pred potekom roka za predložitev ponudb, pod pogojem, če bo 
zahteva pravočasno posredovana na Portal javnih naročil. V kolikor odgovor ne bo objavljen v 
navedenem roku, bo naročnik podaljšal rok za prejem ponudb.  
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 
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.  PREDLOŽITEV PONUDBE 

 
Ponudba mora biti predložena v tajništvo naročnika do dne 26.2.2018 najkasneje do 08:30 ure. 
 
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije 
- tajništvo, Večna pot 2, 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-10). 
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 26.2.2018 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 
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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.  NAVEDBA, ZA KATERE DELE JE DOPUSTNO PREDLAGATI PONUDBE 

 
Ponudniki lahko podajo ponudbo za celotno dobavo ali za dobavo po posameznih sklopih, 
vendar tako, da bo možno ponudbe ocenjevati po posameznih sklopih.  
 
 
1.10.   ELEMENTI CENE 
 
1. Cene morajo biti prikazane na dve decimalki ter fiksne za čas veljavnosti pogodbe in izražene 

v EUR. 
2. Cene morajo biti prikazane brez DDV po posameznih drevesnih vrstah, za sklop pa se ponudi 

skupno ceno brez DDV in z DDV. 
3. Cene morajo vključevati vse elemente (vse transportne stroške na kraj dobave, vključno s 

stroški razkladanja na kraju dobave in druge morebitne stroške), ter morebitne popuste. V 
ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. 

4. 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. 

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

1.11.  KRAJ DOBAVE 

 
Sklop 1-10: Krajevne enote ZGS znotraj sklopov ekoloških regij in podregij, po razdelilniku, ki ga 
pripravi naročnik ob naročilu sadik.  
Sklop 11: Območje OE Kočevje. 
 

1.12.  ČAS DOBAVE 

 
Sklop 1-10: Spomladi in jeseni 2018.  
Sklop 11: Spomladi 2018. 

1.13.  ROK PLAČILA 

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

1.14. INŠTRUMENTI FINANČNEGA ZAVAROVANJA  

 
Ponudnik mora v primeru, da njegova ponudba presega 40.000 EUR (brez DDV), predložiti 
Izjavo o predložitvi bančne garancije/garancije, ki jo izda zavarovalnica ali Izjavo o predložitvi 
menične izjave z bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za primer, če bo 
izbran kot najugodnejši ponudnik (OBR 6, OBR 7). Izbrani ponudnik v primeru, da njegova 
ponudba presega 40.000 EUR (brez DDV), predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti ali menično izjavo z bianco menico v 10 dneh po obojestranskem podpisu 
pogodbe in sicer v višini 1 % bruto pogodbene vrednosti, ki mora veljati vsaj 15 dni po izteku 
pogodbe. 
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1.15. VARIANTNE PONUDBE 

 
Variantne ponudbe niso dopustne.  
 

1.16. VELJAVNOST PONUDBE 

 
Ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 26.2.2018 od 8.30 ure naprej. Ponudba mora veljati 
najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. 
 
 
1.17. 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 (iz katerega jasno izhaja, na katere podatke v ponudbeni dokumentaciji se 
nanaša). 
 
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, jo ponudnik označi tako, da  
Samo ta del dokumenta podčrta z drugo barvo, kot je barva teksta ter v isti vrstici (oz. zelo blizu) 
zapiše »ZAUPNO-POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki 
ne bodo označeni, kot je predhodno zahtevano. 
Ponudniki lahko tudi predložijo sklep o varovanju poslovne skrivnost, iz katerega pa mora jasno 
izhajati na katere podatke v ponudbeni dokumentaciji se nanaša. 
 
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. MERILO ZA IZBIRO PONUDBE  
 
Merilo za ocenitev ponudb je skladno z 84. členom ZJN-3 ekonomsko najugodnejša ponudba, to 
je najnižja cena za blago z DDV po sklopu.  
 

3. 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 
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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. 
 
 
4. 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.  
 
 
5. REVIZIJA POSTOPKA 
 
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 
90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) določa pravno varstvo ponudnikov v postopku 
javnega naročanja v predrevizijskem ter revizijskem postopku in sodnem postopku. 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih 
delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.  
V primeru, če naročnik v postopku javnega naročanja določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih 
delovnih dni, pa se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o 
naročilu.  
Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za 
revizijo, ki se nanaša na spremembo oz. dopolnitev, vloži v desetih delovnih dneh od spremembe. 
 
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vloži se pisno neposredno 
pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka 
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posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. 
 
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 za sestavo sklica so sicer na spletni strani Ministrstva za javno upravo) 
 
Višina takse, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave oz. razpisno dokumentacijo, je 4.000  
eurov. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  
11 

 
 OBR - 1 

Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 
 

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-mail: 

Skrbnik pogodbe s 
strani dobavitelja 

 e-mail: 

Pooblaščena 
oseba za podpis 
pogodbe 

 e-mail: 

 
 

Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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 OBR - 2 

Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 

 
 

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 120 dni) 

 
 

__________________ 
od dneva odpiranja ponudb. 

 
 
 
 
 
Rok plačila:  
(30 dni) 
 

od dne prejema računa, ki se izstavi po dobavi. 

 
 
 
 
 
Način in rok dobave:  
 

Krajevne enote ZGS znotraj sklopov ekoloških regij in podregij, 
v roku največ 14 dni od izstavitve naročila.  

 
 
 

Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR - 3 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 
 
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, da: 
 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. 
 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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OBR – 3a 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE  

ZA PRAVNE OSEBE 
 
 

___________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Zavod za gozdove Slovenije, da za 
potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za dobavo sadik 
gozdnega drevja, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 
 
 
 
Podatki o pravni osebi: 
 
Polno ime podjetja: 
 
Sedež podjetja: 
 
Občina sedeža podjetja: 
 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 
 
Matična številka podjetja: 
 
 
 
Datum: 
 

Žig in podpis pooblaščene osebe:  
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OBR – 3b 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE  

ZA FIZIČNE OSEBE 
 
 
 

Spodaj podpisani_________________(ime in priimek) pooblaščam Zavod za gozdove Slovenije, 
da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za dobavo 
sadik gozdnega drevja, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 
 
 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 
EMŠO: 
 
Datum rojstva: 
 
Kraj rojstva: 
 
Občina rojstva: 
 
Država rojstva: 
 
Naslov stalnega/začasnega bivališča: 
 
Moj prejšnji priimek se je glasil: 
 
 
OSEBNI PODATKI SO ZAUPNI 
 
Datum: 
 

Podpis pooblastitelja:  
 

 
Op: Pooblastilo mora predložiti tudi zakoniti zastopnik pravne osebe 
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OBR – 3c 
 

Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ EVIDENCE DAVČNE UPRAVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE (PRAVNE OSEBE, KI IMAJO SEDEŽ V REPUBLIKI SLOVENIJI) ALI DRUGEGA 

PRISTOJNEGA ORGANA 
 

 
 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Zavod za gozdove Slovenije za potrebe preverjanja 
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za nakup službenih vozil, od Finančne 
uprave Republike Slovenije ali drugega pristojnega organa pridobi vse potrebne podatke oz. 
ustrezno potrdilo iz evidence: 
 
 da 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,  

 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; 

 
 
 

 
 
 
Podatki o pravni osebi: 
 
Ponudnik: 
 
Polni naziv podjetja: 
 
Sedež in njegova občina: 
 
Matična številka podjetja: 
 
Davčna številka podjetja: 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

Žig in podpis ponudnika:  
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OBR - 4 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 
 
 

 

Izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije 

 
 
 
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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OBR - 5 

 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 

 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA O KAKOVOSTI BLAGA  

 
 
Naziv oz. firma ponudnika: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Izjavljamo da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi 
predmetnega razpisa dobavljali naročniku sadike gozdnega drevja, ki ustrezajo zahtevam 
naročnika opredeljenim v tej razpisni dokumentaciji. 
 
 
 

POSEBNA IZJAVA PONUDNIKA O USTREZNOSTI SADIK 

 
Izjavljamo da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi 
predmetnega razpisa dobavljali sadike skladno s predpisanimi zahtevami: 
 
V šopu (vezu) morajo biti sadike sortirane po vzgojni obliki in višini. Pri vzgojni obliki ni 
odstopanj, pri višini je dopustno odstopanje do 10 % sadik v vezu, če so te iz sosednjega 
višinskega razreda. Večja odstopanja niso dopustna in se vez zavrne. Poškodovane oziroma 
nevitalne sadike so predmet reklamacij. Če je nad 10% neustreznih sadik v vezu, se vez zavrne, 
če jih je manj, jih mora drevesnica nadomestiti na lastne stroške. Neustrezne so sadike, ki so 
poškodovane oz. nevitalne.  Med poškodovane uvrščamo zlasti sadike z dvema ali več vrhovi, 
sadike brez terminalnih poganjkov, od toče in od drugih abiotskih dejavnikov poškodovane 
sadike ter sadike poškodovane od malih glodalcev. Med nevitalne sadike pa uvrščamo osute, 
klorotične, nekrotične in z drugimi bolezenskimi znamenji prizadete sadike. V vezu je dopustno 
do 5% sadik, ki so že vzbrstele. Nad 5% jih mora drevesnica nadomestiti na lastne stroške. 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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 OBR – 6 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO 
POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi 
predmetnega javnega razpisa in pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku 10 dni po obojestranskem 
podpisu pogodbe, naročniku predložili menično izjavo z 1 X bianco menico, za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini 1% bruto pogodbene vrednosti, ki bo veljala še vsaj 15 dni po 
preteku roka za dokončno izvedbo posla in bo skladna z vzorcem menične izjave, ki je priloga te 
izjave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR-6a 
MENIČNA IZJAVA 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 

Za javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil in EU dne 19.1.2018 za dobavo sadik 
gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 
in za potrebe projekta LIFE Kočevsko na ZGS izročamo eno (1) bianco menico.  

 
………………………………………………………          ……………………………………  
(izdajatelj menic: firma in sedež izdajatelja menice)     (kraj in datum)  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
(zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:  )      
 
Nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika: 
 
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Večna pot 2, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano in 
požigosano menico, ki je bila izročena za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti brez 
vnaprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek __________________EUR, 
skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. 
 
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati 
takoj, ko dospe v gotovini. Menica je plačljiva brez protesta, »na prvi poziv«. 
 
S to izjavo dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih 
računov:  
 
……………………………………………………………………………..…………………………… 
(ime in sedež banke ali druge organizacije, ki opravlja plačilni promet)  
št. TRR………………………………….…………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………..…………………………… 
(ime in sedež banke ali druge organizacije, ki opravlja plačilni promet)  
št. TRR………………………………….…………………………………………………………….. 
 
ali katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je 
možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.  
 
Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem 
transakcijskem računu ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi naš račun.  
 
Izdajatelj izrecno soglaša, da veljajo pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe 
pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.  
 
 
IZDAJATELJ MENIC: ..………………………………………  
..………………………………………..………………………………………  
(vpisati naziv in naslov firme)  
 
_______________________              žig:  
(podpis pooblaščene osebe)  
 
Priloga:  
1x bianco menica 
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OBR -7 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 
 
 
 

Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije/garancije, ki jo izda 
zavarovalnica 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi 
predmetnega javnega razpisa in pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku 10 dni po obojestranskem 
podpisu pogodbe, naročniku predložili bančno garancijo/garancijo, ki jo izda zavarovalnica za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% bruto pogodbene vrednosti, ki bo veljala še 
vsaj 15 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla in bo skladna z vzorcem garancije, ki je 
priloga te izjave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR -7a - vzorec 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Naziv banke/zavarovalnice 
Kraj in datum 
Upravičenec 
 
 
Garancija št.................... 
 
 
V skladu s pogodbo ................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene 
med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) .............................................. in 
.......................................................... (naziv dobavitelja) za nakup (dobavo) 
....................................(predmet pogodbe) v vrednosti ....................…………EUR, je dobavitelj  
dolžan dobaviti naslednje blago: 
 
1..................................... 
2..................................... 
3..................................... 
 
v skupni vrednosti ................... EUR (z besedo ................................................), 
 
v roku ................ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo dobavitelja se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 
dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... EUR, če dobavitelj 
svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v 
zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, 
če dobavljeno blago tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati: 
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, 

ki so pooblaščene za zastopanje in 
3. original Garancije .t. ........./.......... 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne 
velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se dobavitelju podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
naročnik garancije oziroma dobavitelj in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za 
podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 
 Banka/Zavarovalnica 
 (žig, podpis) 
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OBR - 11 

Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna 
RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko 
 

 
 

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODPIRANJA PONUDB 
 

 

Pooblastitelj 

             

 

 

Po zakonitem zastopniku 

             

 

 

pooblašča 

             

 

 

za sodelovanje v postopku odpiranja ponudb 

             

 

na podlagi objave na Portalu javnih naročil dne 19.1.2018 za nakup sadik 

             

 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR -8 

 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 
Kočevsko. 

 
 

OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP I 
 
 
Naziv oz. firma ponudnika:_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik:  

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 
Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 

Sklop 
Ekološke 
regije in 

podregije 

DREVESNA 
VRSTA 

SM BOR MAC BU HR G.JA ČE Č.JŠ 

Skupna 
vrednost brez 
DDV (EUR) 

DDV 
% 

Skupna 
vrednost z 

DDV (EUR) 

1. 
ALPSKA 
REGIJA 

Količina 50.000 300 6.800 15.000 450 6.000 1.500 100 

EUR/kos  
(brez DDV) 

      
 

 

SKUPAJ* 
EUR 

brez DDV  
      

 
  9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 
Kraj in datum :       Ponudnik:  
Podpis predstavnika ponudnika: 
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 OBR -8 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 
Kočevsko. 

 
  OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP II 

 
 
Naziv oz. firma ponudnika:________________________________________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik: 

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 
Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 

Sklop 
Ekološke 
regije in 

podregije 

DREVESNA 
VRSTA 

SM BOR MAC BU HR G.JA ČE Č.JS 
Skupna 
vrednost 
brez DDV 

(EUR) 

DDV 
% 

Skupna 
vrednost z 

DDV (EUR) 

2. 
POHORSKA 

REGIJA  

Količina 25.000 700 6.000 5.000 900 5.000 1.000 700 

EUR/kos  
(brez DDV) 

        

SKUPAJ* 
EUR 

brez DDV  
         9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 
 
 

Kraj in datum : Ponudnik: 

Podpis predstavnika ponudnika: 
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OBR -8 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 
Kočevsko. 

 
OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP III 

 
 
Naziv oz. firma ponudnika:__________________________________________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik: 

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 
Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 

Sklop 
Ekološke regije 

in podregije 
DREVESNA 

VRSTA 
SM 

 
MAC BU HR G.JA ČE Č.JŠ  

Skupna 
vrednost brez 
DDV (EUR) 

DDV 
% 

Skupna 
vrednost z 

DDV (EUR) 
3. 

Goričko 
Slovenske 

gorice – Ptujsko 
polje, 

Haloze – 
Dravinjske gor 

Količina 1.000 
 

2.400 1.200 8.500 15.000 6.000 1.700 

EUR/kos  
(brez DDV) 

 
 

     

SKUPAJ* EUR 
brez DDV  

 
 

      9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 

Kraj in datum : Ponudnik: 

Podpis predstavnika ponudnika: 



  
27 

 
 

 OBR -8 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 
Kočevsko. 

 
OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP IV 

 
Naziv oz. firma ponudnika:______________________________________________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik: 

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 

 
 
Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  

Sklop Ekološke regije in podregije DREVESNA VRSTA 
 

HR 
 

Č.JŠ 

Skupna vrednost 
brez DDV (EUR) 

DDV 
% 

Skupna vrednost z 
DDV (EUR) 

4. Murska ravan (3.2) 

Količina 21.000 20.000 

EUR/kos  
(brez DDV) 

  

SKUPAJ* EUR 
brez DDV  

   9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 
 

Kraj in datum : Ponudnik: 

Podpis predstavnika ponudnika: 
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OBR -8 
 

Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 
Kočevsko. 

 
. 

OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP V 
 
Naziv oz. firma ponudnika:_____________________________________________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik: 

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 

Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 

Sklop 
Ekološke regije in 

podregije 
DREVESNA VRSTA HR 

Skupna 
vrednost brez 
DDV (EUR) 

DDV 
% 

Skupna vrednost 
z DDV (EUR) 

5. 
Obsotelsko gričevje, 

Krško – Bizeljsko 

Količina 1.000 

EUR/kos  
(brez DDV) 

 

SKUPAJ* EUR 
brez DDV  

  9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 

Kraj in datum : Ponudnik: 

Podpis predstavnika ponudnika: 
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OBR -8 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 
Kočevsko. 

 
OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP VI 

 
 
Naziv oz. firma ponudnika:___________________________________________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik: 

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 

Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 

Sklop 
Ekološke regije 

in podregije 
DREVESNA 

VRSTA 
SM BU HR 

Skupna 
vrednost brez 
DDV (EUR) 

DDV 
% 

Skupna 
vrednost z DDV 

(EUR) 
6. 

grič. Bela Krajina 
 

Količina 7.000 4.000 1.000 

EUR/kos  
(brez DDV) 

   

SKUPAJ* EUR 
brez DDV  

    9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 
 
Kraj in datum : Ponudnik:  

Podpis predstavnika ponudnika: 
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OBR -8 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 

Kočevsko. 
   

OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP VII 
 
 
Naziv oz. firma ponudnika:__________________________________________________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik: 

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 
Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 

Sklop 
Ekološke 
regije in 

podregije 

DREVESNA 
VRSTA 

SM BOR MAC BU HR G.JA ČE 

Skupna 
vrednost brez 
DDV (EUR) 

DDV 
% 

Skupna 
vrednost z 

DDV (EUR) 
7. 

 
PREDALPSKA 

REGIJA 

Količina 35.000 100 200 10.000 1.800 5.300 1.500 

EUR/kos  
(brez DDV) 

       

SKUPAJ* EUR 
brez DDV  

        9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 
Kraj in datum : Ponudnik:  

Podpis predstavnika ponudnika: 
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OBR -8 

Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 
Kočevsko. 

 
OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP VIII 

 
 
Naziv oz. firma ponudnika:_______________________________________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik: 

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 
 
 
Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 

Sklop 
Ekološke regije in 

podregije 
DREVESNA 

VRSTA 
SM MAC BU HR G.JA ČE 

Skupna 
vrednost brez 
DDV (EUR) 

DDV 
% 

Skupna 
vrednost z 

DDV (EUR) 
8. PREDDINARSKA 

Količina 15.000 200 10.000 150 3.000 1.500 

EUR/kos  
(brez DDV) 

      

SKUPAJ* EUR 
brez DDV  

       9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 
 
 

Kraj in datum : Ponudnik:  

Podpis predstavnika ponudnika: 
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OBR -8 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 

Kočevsko.. 
 

   
OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP IX 

 
 
Naziv oz. firma ponudnika:_______________________________________________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik: 

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 

Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 

Sklop 
Ekološke regije in 

podregije 
DREVESNA 

VRSTA 
SM BU HR G.JA 

Skupna 
vrednost brez 
DDV (EUR) 

DDV 
% 

Skupna 
vrednost z 

DDV (EUR) 
9. 

DINARSKA 
REGIJA 

Količina 30.000 25.000 1.400 100 

EUR/kos  
(brez DDV) 

    

SKUPAJ* EUR 
brez DDV  

     9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 
 
Kraj in datum : Ponudnik:  

Podpis predstavnika ponudnika: 
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OBR -8 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 
Kočevsko. 

 
 

OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP X 
 
 
Naziv oz. firma ponudnika:_____________________________________________________________ 
 
Cenik reprezentančnih vrst sadik: 

Drevesna    vrsta Vzgojna 
oblika Višina 

Oznaka 
drevesne 

vrste 

Cena brez 
DDV 

Smreka  (Picea abies) 2+2 25-50 SM  
Macesen (Larix decidua) 1+2 40-70 MAC  
Črni bor (Pinus nigra); Rdeči bor (Pinus sylvestris) 1+2 30-40 BOR  
Bukev (Fagus silvatica) 1+2 60-80 BU  
Graden (Quercus petraea); Dob (Quercus robur) 1+2 50-80 HR  
G. javor  (Acer pseudoplatanus ) 1+2 60-100 G.JA  
Divja češnja (Prunus avium) 1+2 60-100 ČE  
Črna jelša (Alnus glutunosa) 1+2 100-140 Č.JŠ  

 
Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 
 

Sklop 
Ekološke regije in 

podregije 
DREVESNA 

VRSTA 
SM BOR BU 

 
HR G.JA ČE 

Skupna 
vrednost 
brez DDV 

(EUR) 

DDV 
% 

Skupna 
vrednost z 

DDV (EUR) 
 

10. 
SUBMEDITERANSKA 

REGIJA 

Količina 3.500 1.500 8.000 
 

1.550 1.000 200 

EUR/kos  
(brez DDV) 

   
 

  

SKUPAJ* 
EUR 

brez DDV  
   

 
   9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 
 
 

Kraj in datum : Ponudnik:  

Podpis predstavnika ponudnika: 
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OBR -11 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE 

Kočevsko. 
 
 

OBRAZEC PREDRAČUNA – SKLOP XI  
LIFE KOČEVSKO (LIFE 13 NAT/SI/000314) 

 
 
Naziv oz. firma ponudnika:_____________________________________________________________ 
 
 
Ponudba sadik po ceni za kos brez DDV, cena ponudbe sadik za sklop brez in z DDV  
 
 

Sklop 
DREVESNA 

VRSTA 
Smreka Češnja Glog 

 
Jerebika Skupna 

vrednost 
brez DDV 

(EUR) 

DDV 
% 

Skupna 
vrednost z 

DDV (EUR)  
11 

 LIFE 
KOČEVSKO  

Količina 3.000 2.700 750 1.050 

EUR/kos  
(brez DDV) 

    

SKUPAJ** 
EUR 

brez DDV  
     9,5  

* Skupna vrednost (cena*količina)  
 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati sadike za sklop 11: 
 

- Smreka: vzgojna oblika 2+2; višina sadik 25-50 cm; 
- Češnja: višina sadik 100 -120 cm; 
- Glog: minimalna višina sadik 60 cm; 
- Jerebika: vzgojene sadike ali puljenke; minimalna višina sadik oz. puljenk 60 cm; 
 

Sadike morajo biti ustreznega provenienčnega porekla.  
 
Kraj in datum : Ponudnik:  

Podpis predstavnika ponudnika: 
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Priloga 1: Vrste in količine sadik (kos) po sklopih in provenienčnem izvoru za dobavo sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev 
proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko. 
 
za sklope 1 - 10 
 
 

SKLOP Ekološke regije in podregije 
SM 

 
Č.BO R.BO MAC BU GR DOB G.JA ČE Č.JŠ 

SKUPAJ 

1 1. ALPSKA REGIJA 50.000 0 300 6.800 15.000 450 0 6.000 1.500 100 80.150 

2 2. POHORSKA regija 25.000 0 700 6.000 5.000 300 600 5.000 1.000 700 44.300 

3 
Goričko (3.1), Slovenske gorice – Ptujsko polje (3.3), 
Haloze – Dravinjske gorice (3.4) 1.000 0 0 2.400 1.200 3.500 5.000 15.000 6.000 1.700 35.800 

4 Murska ravan (3.2) 0 0 0 0 0 1.000 20.000   0 20.000 41.000 

5 
Obsotelsko gričevje (3.5); Krško – Bizeljsko gričevje 
(3.6) 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 

6 Bela Krajina (3.7) 7.000 0 0 0 4.000 1.000 0 0 0 0 12.000 

7 4. PREDALPSKA REGIJA 35.000 0 100 200 10.000 1.100 700 5.300 1.500 0 53.900 
8 5. PREDDINARSKA regija 15.000 0 0 200 10.000 150 0 3.000 1.500 0 29.850 

9 6. DINARSKA REGIJA 30.000 0 0 0 25.000 1.400 0 100 0 0 56.500 
10 7. SUBMEDITERANSKA regija 3.500 1.500 0 0 8.000 1.450 100 1.000 200 0 15.750 

SKUPAJ 166.500 1.500 1.100 15.600 78.200 10.350 27.400 35.400 11.700 22.500 370.250 
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Priloga 2: Karta ekoloških regij in podregij 

1. Alpska regija s podregijami: 
 
1.1 Julijske Alpe  
1.2 Zahodne Karavanke-Kamniške Alpe 
1.3 Vzhodne Karavanke-Savinjske Alpe 
 

2. Pohorska regija 

 

3. Predpanonska regija s podregijami 

3.1 Goričko 
3.2 Murska ravan 
3.3 Slovenske Gorice-Ptujsko polje 
3.4 Haloze-Dravinjske gorice 
3.5 Obsotelsko gričevje 
3.6 Krško-Bizeljsko gričevje 
3.7 Bela Krajina 
 

4. Predalpska regija s podregijami 

4.1 Škofjeloško hribovje-Savska ravan 
 
4.2 Posavsko hribovje 
4.3 Savinjsko-Šaleška regija 

5. Preddinarska regija s podregijami 

5.1 Suha Krajina-Južno Zasavsko hribovje 
5.2 Mirnsko-Raduljsko hribovje 
5.3 Bohor 
5.4 Gorjanci 

 

 

6. Dinarska regija s podregijami 

6.1 Trnovski gozd 
6.2 Notranjska-Snežniško pogorje 
6.3 Kočevsko-Ribniško pogorje 
 

7. Submediteranska regija s podregijami 

7.1 Goriška Brda-Vipavska dolina 
7.2 Kras-Vremsko gričevje 
7.3 Brkini 
7.4 Šavrinsko gričevje
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Priloga 3:  Seznam količnikov cen sadik  po drevesnih vrstah, vzgojnih oblikah in višinah – za sklope 
1 - 10 

Drevesna vrsta Kratica Vzgojna oblika Višina Količnik 

SMREKA SM 2+2 25-50 SM*1,000 
    2+3 50+ SM*1,116 
JELKA JE 2+2 15-40 SM*2,000 
    2+3 20-40 SM*2,514 
MACESEN MA 1+1 25-40 MA*0,857 
  1+1 40-70 MA*0,928 
    1+2 40-70 MA*1,000 
    1+2 70-90 MA*1,196 
    2+0 40-70 MA*0,785 
    pulj. 20-40 MA*0,357 
RDEČI BOR R.BO 2+0* 20-30 BOR*0,592 
    1+1 15-30 BOR*0,671 
    1+2 (2+1) 30-40 BOR*1,000 
  1+2 (2+1) 40-60 BOR*1,054 
    2+2 40+ BOR*1,078 
ČRNI BOR Č.BO 2+0* 20-30 BOR*0,592 
    1+1 15-30 BOR*0,671 
    1+2 (2+1) 30-40 BOR*1,000 
  1+2 (2+1) 40-60 BOR*1,054 
    2+2 40+ BOR*1,078 
RUŠJE RU 2+4   BOR*9,868 
TISA TI 2+2   SM*19,583 
    2+3   SM*21,416 
BUKEV BU 1+0 20-40 BU*0,416 
    1+0 40+ BU*0,486 
    2+0* (3+0) 30-50 BU*0,604 
  2+0 (3+0) 50+ BU*0,685 
    1+2 (2+2) 40-60 BU*0,840 
    1+2 (2+2) 60-80 BU*1,000 
    1+2 (2+2) 80+ BU*1,118 
  3+2  BU*1,118 
    pulj. 30-50 BU*0,222 
  pulj.+1 -40 BU*0,715 
  pulj.+1 40-60 BU*0,764 
  pulj.+1 60-80 BU*0,816 
  pulj.+2 -40 BU*0,795 
    pulj.+2 40-60 BU*0,840 
    pulj.+2 60-80 BU*1,000 
  pulj.+2 80+ BU*1,118 
    pulj.-drev. -30 BU*0,097 
DOB DO 1+0  HR*0,600 
  2+0  30-50 HR*0,666 
    2+0* 50-80 HR*0,904 
  2+0  80-100 HR*1,066 
    1+2 50-80 HR*1,000 
    1+2  80-100 HR*1,103 
  1+2  100-140 HR*1,190 
    3+0  HR*1,000 
GRADEN GR 1+0  HR*0,600 
  2+0  30-50 HR*0,825 
    2+0* 50-80 HR*0,904 
  2+0  80-100 HR*1,066 
    1+1 50-80 HR*0,777 
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Drevesna vrsta Kratica Vzgojna oblika Višina Količnik 

GRADEN  GR 1+2 50-80 HR*1,000
  1+2  80-100 HR*1,103
  1+2  100-140 HR*1,206
  3+0  HR*1,000
GORSKI JAVOR G.JA 1+0 60+ JA*0,520
  2+0* 60-100 JA*0,833
  2+0* 100+ JA*0,930
  1+2 (1+3) 40-60 JA*0,925
    1+2 (1+3) 60-100 JA*1,000
    1+2 (1+3) 100-140 JA*1,263
  1+2 (1+3) 140-180 JA*1,409
  1+2 (1+3) 180+ JA*1,520
OSTROLISTNI JAVOR O.JA 1+0 60+ JA*0,520
    2+0* 60-100 JA*0,833
    2+0* 100+ JA*0,930
  1+2 (1+3) 40-60 JA*0,925
    1+2 (1+3) 60-100 JA*1,000
    1+2 (1+3) 100-140 JA*1,263
    1+2 (1+3) 140-180 JA*1,409
    1+2 (1+3) 180+ JA*1,520
VELIKI JESEN V.JS 2+0* 30-50 BU*0,756
    2+0* 60-100 BU*0,921

    2+0* 100+ BU*1,108          
    1+1 40-60 BU*0,997            

    1+2 60-100 BU*1,204           
    1+2 100-140 BU*1,362           
    1+2 140-180 BU*1,472           

    1+2 180+ BU*1,547           

MALI JESEN M.JS 2+0* 30-50 BU*0,756

    2+0* 60-100 BU*0,921
    2+0* 100+ BU*1,108         

    1+1 40-60 BU*0,997
    1+2 60-100 BU*1,204

    1+2 100-140 BU*1,362
    1+2 140-180 BU*1,472
    1+2 180+ BU*1,547

OSTROLISTNI JESEN O.JS 2+0* 30-50 BU*0,756
    2+0* 60-100 BU*0,921

    2+0* 100+ BU*1,108           
    1+1 40-60 BU*0,997

    1+2 60-100 BU*1,204           
    1+2 100-140 BU*1,362           
    1+2 140-180 BU*1,471           

    1+2 180+ BU*1,547           

ČEŠNJA ČE 1+0 -60 ČE*0,759
  1+0 60-100 ČE*0,782
    2+0* 100-140 ČE*0,863
    1+1 60-100 ČE*0,894
    1+1 100-120 ČE*1,024
  1+1 120+ ČE*1,114
    1+2 -60 ČE*0,826
    1+2 60-100 ČE*1,000
    1+2 100-120 ČE*1,229

    1+2 120+ ČE*1,335
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Drevesna vrsta Kratica Vzgojna oblika Višina Količnik 

ČRNA JELŠA Č.JE 1+0  Č.JŠ*0,800
  2+0* 60-100 Č.JŠ*0,851
    1+1 60-100 Č.JŠ*0,896
    1+2 100-140 Č.JŠ*1,000
  1+2 140-180 Č.JŠ*1,102
  1+2 180+ Č.JŠ*1,208
  1+3 100-140 Č.JŠ*1,222

  1+3 140-180 Č.JŠ*1,242

  1+3 180+ Č.JŠ*1,343

SIVA JELŠA S.JE 1+0 30-50 BU*1,597
    2+0 30-50 BU*1,701
LIPA LI 2+0* 60-100 BU*1,567
    1+2 60-100 BU*1,602
    1+2 100-150 BU*2,012
    1+2 150+ BU*2,193
JEREBIKA JB 2+0 -60 BU*1,586
  2+0* 60-100 BU*1,610
    1+2 60-100 BU*1,650
    1+2 100-150 BU*2,070
    1+2 150+ BU*2,185
PRAVI KOSTANJ P.KO 1+0 40-60 HR*1,505
  2+0* 40-60 HR*1,611
     1+1  40-60 HR*1,611
    1+2 40-60 HR*1,698
    1+2 60-100 HR*1,825
DIVJI KOSTANJ D.KO 2+0* 40-60 HR*1,611
    1+1 40-60 HR*1,611
    1+2 40-60 HR*1,698
    1+2 60-100 HR*1,825
BREK BK 2+0 30-50 BU*3,218
    1+1 30-50 BU*3,218
MOKOVEC MO 2+0 50+ BU*3,218
    1+1 50+ BU*4,060
SKORŠ SKO 2+0 30-50 BU*3,218
    2+0 50+ BU*4,060
DOMAČI OREH D.OR 2+0 30-50 HR*2,714
    2+0 50+ HR*2,857
  1+2 -50 HR*3,100
   1+2 50-80 HR*3,230
    1+3 40-60 HR*3,293
    1+3 60-100 HR*4,198
    1+3 100-150 HR*5,095
    1+3 150+ HR*5,952
ČRNI OREH Č.OR 2+0   HR*1,666
ROBINIJA ROB   100+ HR*1,246
BELI GABER B.GA   BU*1,699
RUMENI DREN RU.D     BU*0,680
GLOG GLO     BU*1,263
LESKA LSK     BU*1,597
MURVA MUR     BU*0,965
TOPOL TO 2+2   BU*4,166
LESNIKA MAL 1+2   BU*1,597

DIVJA HRUŠKA D.HU 1+2   BU*1,597
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Drevesna vrsta Kratica Vzgojna oblika Višina Količnik 

  2+1 (1+2) 25-50 2,1190
DUGLAZIJA  

 

DU 2+1 (1+2) 50-70 2,5000
  2+1 (1+2) 70-90 3,0952
  pulj.+1 25-50 2,0238
  pulj.+1 50-70 2,3810
  pulj.+1 70-90 2,9524
  pulj+2 25-50 2,1190
  pulj+2 50-70 2,5000
  pulj+2 70-90 3,0952
  1+1 - kont.*1 30-70 4,1667
  1+1 - kont.*2 30-70 4,3333
  1+1 - kont.*3 30-70 4,4762
  1+1 - kont.*4 30-70 4,7619

 
 
 
 

              * dobava:  
                         1 - več kot 3.000  kom 
                         2 - od 1.500 do 3.000  kom 
                         3 - od 600 do 1.500  kom 
                        4 - pod 600 kom 
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PRILOGA K POGODBI: PODATKI O OBMOČNIH ENOTA ZGS TER KONTAKTNIH OSEBAH PO 

OBMOČNIH ENOTAH ZGS ZA DOBAVO MATERIALA PO POGODBI 

 
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

OE/ 
PROJEKT 

Ime in priimek Naslov ZGS 
Telefon 

GSM 
E-pošta 

Centralna enota Zoran Grecs 
Večna pot 2 
1000 LJUBLJANA 

01-470-00-70 
(041) 720-227 

zoran.grecs@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 Barbara Slabanja 
Območna enota Ljubljana 
Tržaška cesta 2 
1000 LJUBLJANA 

01-241-06-12 
(041) 657-244 

barbara.slabanja@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 

03-425-51-87 
(041) 657-603 

miran.orozim@zgs.si 

NAZARJE Marjan Denša 
Območna enota Nazarje 
Savinjska cesta 4 
3331 NAZARJE 

03-425-55-88 
(041) 657-611 

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 

LIFE -KOČEVSKO Tina Kotnik 
Območna enota Kočevje 
Rožna ulica 39 
1330 KOČEVJE 

01-89-50-452 
(041) 657-393 

 
tina.kotnik@zgs.si 
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OBR -9 
Javni razpis za dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij 
za leto 2018 in za potrebe projekta LIFE Kočevsko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZOREC POGODBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opozorilo:  

Ponudnik mora izpolniti vzorec pogodbe ter vsako stran vzorca pogodbe podpisati in žigosati, s 

čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, Ljubljana 
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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 
 
 
 

POGODBO O DOBAVI SADIK GOZDNEGA DREVJA 
ZA LETO 2017 

 
Št. pogodbe:______/2018 

 
 

1. člen 
 
Naročnik in dobavitelj uvodoma sporazumno ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran kot ponudnik za SKLOP 
_______ na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, skladno s 40. členom 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, ZJN-3); številka objave JN________/______, 
naročnikova oznaka 430-16/2018, predmet katerega predmet je Javni razpis za dobavo sadik gozdnega 
drevja za obnovo gozdov s sadnjo iz sredstev proračuna RS ter donacij za leto 2018 in za potrebe projekta 
LIFE Kočevsko (v nadaljevanju sadike) v letu 2018. Razpisna dokumentacija in ponudba z dne ________ sta 
sestavni del pogodbe. 
 

2. člen 
 
Dobavitelj bo naročniku v letu 2018 skupaj dobavil količine sadik po drevesnih vrstah razvidne iz obrazca 
predračuna . 
Sadike morajo biti ustreznega provenienčnega porekla. Provenienčno poreklo sadik se dokazuje s 
spričevalom o istovetnosti in kakovosti gozdnega reprodukcijskega materiala (glavno spričevalo). Dokazila se 
dostavijo ob dobavi sadik. 
Ekološke regije in podregije so vrisane v karti v prilogi št. 2. 
 
 

3. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so cene za sadike iz te pogodbe opredeljene v ceniku reprezentančnih 
drevesnih vrst, vzgojnih oblik in višin, ki je v prilogi, po predračunu – OBR-8, kot sestavni del pogodbe in so 
fiksne skladno s pogoji razpisa. 
 
Predvidena pogodbena vrednost je ___________ EUR brez DDV ter, _______________ EUR z DDV in 
vključuje vse elemente (vse transportne stroške do kraja dobave, vključno s stroški razkladanja na kraju 
dobave in vse druge morebitne dodatne stroške). Morebitno povišanje davčne stopnje gre v breme 
dobavitelja in ne vpliva na bruto cene. 
 
Sklop 1 -10: Ko bo pri naročniku v času trajanja javnega naročila izkazana potreba za drevesnimi vrstami 
ali/in vzgojnimi oblikami, ki niso navedene med reprezentančnimi, bo dobavitelj obračunaval sadike po 
cenah, sprejetih pri oddaji javnega naročila za osem reprezentančnih drevesnih vrst, vzgojnih oblik in višin 
sadik, iz katerih se na osnovi količnikov (po priloženem seznamu) določi ceno za druge vrste in vzgojne 
oblike sadik, ki so v priloženem seznamu količnikov cen sadik v prilogi 3.  
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V primeru, da bo dobavitelj dobavil sadike drevesnih vrst, katerih vzgojne oblike in višine niso zajete v 
priloženem seznamu količnikov cen sadik, so cene takih sadik enake cenam sadik po ceniku znotraj 
posamezne drevesne vrste in se določijo glede na enako oz. navzdol najbližjo vzgojno obliko, in ne na višino, 
pri čemer mora cene takih sadik pred dobavo potrditi naročnik.  
 
 

4. člen 
 

Dobavitelj je dolžan na poziv naročnika sporočiti na OE stanje vseh razpoložljivih zalog sadik za uporabo v 
gozdarstvu po drevesnih vrstah, količinah, ekoloških regijah in podregijah ter vzgojnih oblikah in višinah 
sadik. Posamezna naročila za sklope 1 -10, ki se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, 
izdajo območne enote naročnika na podlagi sporočenih zalog in v skladu s potrjenim Programom vlaganj za 
tekoče leto in s Sklepom direktorja Zavoda za gozdove Slovenije o razdelitvi sredstev proračuna Republike 
Slovenije, namenjenih vlaganjem v gozdove, za tekoče leto, do 1. aprila za spomladansko dobavo sadik 
oziroma do 15. septembra za jesensko dobavo sadik. Posamezna naročila za sklope 1-10, ki se financirajo iz 
donacijskih sredstev, izda skrbnik donacijskih sredstev, naročilo za sklop 11 pa izda vodja projekta LIFE 
Kočevsko. V naročilu se navedejo vir financiranja, drevesna vrsta, količina, ekološka regija in podregija ter 
vzgojna oblika in višina sadik.  
 
Dobavitelj je dolžan dobaviti sadike v roku, ki ga določi naročnik z naročilom, oz. najkasneje v 14 dneh od 
izstavitve naročila. Za vsak dan zamude pri dobavi blaga plača dobavitelj pogodbeno kazen v višini 0,5 % 
pogodbene vrednosti. Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev 
obveznosti, pa ni nemudoma sporočil dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. 
 
V kolikor dobavitelj ne dobavi blaga v 10 dneh po preteku roka dobave, si naročnik pridržuje pravico odstopa 
od pogodbe. Zaradi odstopa od pogodbe v skladu z določili tega člena ni naročnik dobavitelju kakorkoli in 
kadarkoli odškodninsko odgovoren. 
 

5. člen 
 
Dobavitelj bo dobavljal sadike po tej pogodbi na lokacije, ki jih bo določil naročnik (Krajevne enote ZGS 
znotraj sklopov ekoloških regij in podregij za sklope 1-10 oz. znotraj območja OE Kočevje za sklop 11). 
Dobave sadik bodo potekale predvidoma spomladi in jeseni 2018. Za sklop 11 pa spomladi 2018. 
 
 

6. člen 
 
Sadike morajo biti vezane v šope po 10 ali 25 ali 50 sadik. Vsak šop mora biti ustrezno označen tako, da je 
razvidno, ali je v šopu 10 ali 25 oziroma 50 sadik. Če naročnik ob naročilu tako določi, se sadike pakirajo v 
vreče. Pri izdobavi mora biti izstavljen dobaviteljev dokument. 
 
 

7. člen 
 

V primeru, da dobavitelj ne zagotovi sadik za določeno ekološko regijo, zaradi ujm, bolezni ali drugih 
vzrokov, bo naročnik določil ustrezne nadomestne ekološke regije in podregije. 
 
 

8. 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 za sklope 1-10 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. Računi 
morajo biti ločeno izstavljeni po virih financiranja (sredstva proračuna RS oz. donacijska sredstva). Pri viru 
financiranja proračun RS pa po posameznih proračunskih postavkah in kontih: 

a) 1411 - Obnova zasebnih gozdov, 
b) 2248 - Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov poškodovanih v naravnih 
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ujmah: 
 konto 4102 – Zasebni gozdovi, občinski gozdovi, 
 konto 4132 – Državni gozdovi. 

c) 6328 – Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih 
d) 547 – Gozdni sklad. 

 
Na računu za sklop 11 mora biti naveden sklic na projekt LIFE 13 NAT/SI/000314. 

 
Na računu mora biti navedena številka pogodbe, na katero se nanaša. 
Obvezna priloga računa je s strani naročnika podpisana in žigosana dobavnica.  
Naročnik bo ob vsaki dobavi poravnal račun v roku 30 dni od prejema računa na transakcijski račun 
dobavitelja, številka________________________, ki je odprt pri ____________________________. 
Rok za potrditev računa je največ 8 dni od prejema računa na območno enoto naročnika. 
Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega ugovora, se šteje, da je račun potrjen. 
 
 

9. člen 
 
Če dobavitelj po izstavljenem naročilu naročnika v 10 dneh po poteku roka za izdobavo ne dobavi vsaj 75% 
od skupne naročene količine sadik ter ne dobavi vsaj 50% naročenih sadik za posamezno drevesno vrsto, 
lahko naročnik s pisno izjavo enostransko in brez obveznosti odstopi od pogodbe, razen v primeru določb iz 
7. člena te pogodbe. Dobavitelj je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki jo je naročnik utrpel zaradi odstopa 
od pogodbe, tudi razliko do morebitnih višjih cen, ki bi jih za dobavo sadik določil nov dobavitelj.  
 
 

10. člen 
 
Naročnik lahko pri prevzemu sadik le-te zavrne, če je njihova kakovost neustrezna. Sadike po šopih (vezih) 
morajo biti sortirane po vzgojni obliki in višini. 
 
Pri vzgojni obliki ni odstopanj, pri višini je dopustno odstopanje do 10 % sadik v vezu, če so te iz sosednjega 
višinskega razreda. Večja odstopanja niso dopustna in se vez zavrne. 
 
Predmet reklamacije so tudi poškodovane oziroma nevitalne sadike. Če je nad 10% neustreznih sadik v 
vezu, lahko naročnik vez zavrne, če jih je manj, jih mora drevesnica nadomestiti na lastne stroške. 
Neustrezne so sadike, ki so poškodovane oz. nevitalne.  
 
Med poškodovane uvrščamo zlasti sadike z dvema ali več vrhovi, sadike brez terminalnih poganjkov, od toče 
in od drugih abiotskih dejavnikov poškodovane sadike, sadike poškodovane od malih glodalcev, sadike z 
odrgnjenim stebelcem, pa tudi sadike z drugimi poškodbami, ki lahko zmanjšajo uspeh sadnje. 
 
Med nevitalne sadike pa uvrščamo izsušene, osute, klorotične, nekrotične in z drugimi bolezenskimi 
znamenji prizadete sadike. 
 
V vezu je dopustno do 5% sadik, ki so že vzbrstele. Nad 5% jih mora drevesnica nadomestiti na lastne 
stroške. 
 
Vse, navedeno v tem členu, naročnik ugotovi z zapisnikom, ki ga v roku deset (10) dni po dobavi sadik 
posreduje dobavitelju. 
 
 
 
 

11. člen 
 
V primeru, da naročnik ne izpolni pogodbenega roka za plačilo dobavljenih sadik, ima dobavitelj pravico 
zaračunati zakonske zamudne obresti od zneska dolga za čas od datuma zapadlosti računa do dneva 
plačila.  
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12. člen 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne načrtovane količine sadik. Naročnik si pridržuje pravico, 
da pri dobavitelju naroči količine v okviru finančnih možnosti. 

 
 

13. člen 
 
Dobavitelj je naročnika nemudoma dolžan obvestiti o dogodkih, ki bi lahko vplivali na dobavo sadik. 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali 
Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in nasl.) 
 
 

14. člen 
 
Dobavitelj se obveže, da bo v roku 10 dni po obojestranskem podpisu te pogodbe predložil naročniku bančno 
garancijo/garancijo, ki jo izda zavarovalnica/menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1 % od 
bruto pogodbene vrednosti (le v primeru, če bo pogodbena vrednost višja od 40.000 EUR brez DDV). 
Predložitev bančne garancije/garancije, ki jo izda zavarovalnica/menice za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če dobavitelj v roku ne predloži bančne garancije/garancije, ki jo 
izda zavarovalnica/menice, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 
 
Garancija/menica mora veljati vsaj 15 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe. Po poteku navedenega roka 
garancija/menica ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija/menica 
vrnjena.   
 
Naročnik lahko unovči garancijo/menico v primeru: 
- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja v skladu s to pogodbo, 
- če naročnik razdre to pogodbo zaradi kršitev na strani dobavitelja. 
 
Vnovčitev garancije/menice ne odvezuje dobavitelja njegovih nadaljnjih obveznosti iz te pogodbe in njegove 
obveznosti za povrnitev škode naročniku. V primeru, da dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, ki 
so določene s to pogodbo, ima naročnik pravico od nje odstopiti ter unovčiti garancijo/menico. Zaradi 
odstopa naročnika od te pogodbe v skladu z določili tega člena, ni naročnik dobavitelju kakorkoli in kadarkoli 
odškodninsko odgovoren.  

 
15. člen 

 
Manjša letna naročila sadik od določenih po tej pogodbi, kot posledica zmanjšanih sredstev na postavkah 
Obnova v zasebnih gozdovih, Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov poškodovanih v naravnih 
ujmah in Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih, določenih v proračunu 
Republike Slovenije, ne morejo biti predmet spora po pogodbi med pogodbenima strankama. 
 
 

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

17. 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  
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 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. 
 
 

18. člen 
 
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter dobavitelj izroči 
naročniku zahtevano garancijo/menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 15. člena te pogodbe. 
Pogodba velja do 31.12.2018. 

 
 

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

 
 

20. 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. 
 
 

21. člen 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je spec. Zoran GRECS za sklope 1-10, Tina Kotnik za sklop 11 
Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je ________________________________. 
 
 

22. 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. 

 
 

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

Dobavitelj:                 Naročnik: 
   

  Zavod za gozdove Slovenije 
   
  Damjan ORAŽEM 
  direktor 

 
                    Žig                                  Žig 
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OBR – 10 
 
 
 
 
 POŠILJATELJ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 
 
 
 
 
 Ponudba prevzeta: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
 (vpiše tajništvo naročnika) Večna pot 2 
  1000 Ljubljana 
 
 
 
 
 
 NE ODPIRAJ-PONUDBA 
 JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO  
 SADIK GOZDNEGA DREVJA 2018 - ZGS 
 430-16/2018 
 
 
  


