
 

 

 

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 

podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 

električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a  

 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si 

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju.  
Osnovni kapital: 71.898.060,69 EUR.  
Matična številka: 5175348000. ID številka za DDV: SI20389264. 

 

Št.: POV18-012 
Del. št. EAD - 
Datum: 19. 2. 2018 

 

 

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe, skladno s tem povabilom. Predmet povpraševanja je izvedba 
gozdnega poseka z odkupom lesa na panju po načelu "videno-kupljeno". Opis in obseg del, ki jih bo 
dolžan izvajati izbrani izvajalec, je razviden iz priloge 1 – Dokumentacija  za izvedbo sečnje gozdnega 
drevja in spravilo gozdnih lesnih sortimentov iz ureditvenega območja daljnovoda 35 kV Jesenice – 
Kranjska Gora, 15. 2. 2018  (v nadaljevanju: Dokumentacija).  
 
Elektro Gorenjska, d.d. kot naročnik, je investitor rekonstrukcije daljnovoda (DV) 35 kV Jesenice – 
Kranjska Gora. V letošnjem letu se bo na delu rekonstruirane trase na področju Gozda Martuljka ter 
na odseku med Dovjem in predorom Karavanke opravil posek in čiščenje trase DV.  
 
Izbrani izvajalec bo moral v okviru predmeta pogodbe izvesti naslednja dela: 
- vsa potrebna gozdarska pripravljalna dela,  
- posek gozdnega drevja (golosek),  
- čiščenje trase, 
- odvoz in spravilo lesne mase na ustrezne skladiščne prostore izvajalca, 
- odkup lesa, 
- druga potrebna dela. 
 
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, po kakšni ceni, ob upoštevanju vseh okoliščin, bo odkupil les 
na panju po načelu "videno-kupljeno" (izpolnjena Specifikacija ponudbenega predračuna – točka 6 ). 
V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški, potrebni za izvedbo tega naročila (npr. potni stroški, 
materialni stroški, davki, takse idr.).  
 
Naročnik se bo za končno vrednost ponudbe, ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki bi lahko vplivali na 
izvedbo tega naročila na posameznem sklopu, po prejemu ponudbe z vsakim ponudnikom še pogajal. 
Kot merilo za izbor bo naročnik praviloma upošteval najvišjo ponudbeno vrednost (najvišjo ceno za 
bruto m3). Cena, dogovorjena po zaključku pogajanj, je fiksna za ves čas izvajanja naročila.  
 
Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 20 dni.  
 
Ponudniki pošljejo ponudbe, morebitne spremembe ali umik ponudb s priporočeno pošiljko na 
naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3 a, 4000 Kranj. Ponudbe je treba poslati v 
zaprti kuverti z vidno oznako: »ne odpiraj – ponudba – poseki«. Odpiranje ponudb ne bo javno.  
 
Ponudbe morajo biti predložene naročniku do 2. 3. 2016 do 10. ure.  
 

Za pripravo ustrezne ponudbe naročnik izvajalcu predlaga predhodni ogled trase daljnovoda 
(kontaktna oseba: Marjan Jerele, tel. 041/212-945).  
 
Za vse dodatne informacije in pojasnila lahko pošljete vprašanja na e-naslova: marjan.jerele@elektro-
gorenjska.si in janez.rozman@elektro-gorenjska.si.  
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OPOZORILO: 
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov 
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni 
strani: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila. Na tej strani bo objavil tudi izbiro 
najugodnejšega ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o 
izbiri ne bodo neposredno obveščeni.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in 
je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.  
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
 

Predsednik uprave: 
mag. Bojan Luskovec 

 
    

 

 
 
 
Priloge:  
 

- Priloga 1: Dokumentacija za izvedbo sečnje gozdnega drevja in spravilo gozdnih lesnih sortimentov iz 

ureditvenega območja daljnovoda 35 kV Jesenice – Kranjska Gora, 15. 2. 2018  

- Priloga 2: Ponudba 

- Priloga 3: Predlog pogodbe 
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Priloga 1 
 
 
 

DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO SEČNJE GOZDNEGA DREVJA IN SPRAVILO GOZDNIH LESNIH 
SORTIMENTOV IZ UREDITVENEGA OBMOČJA DALJNOVODA 35 kV JESENICE – KRANJSKA GORA 

 
 
 

Kazalo vsebine 

 
1. Uvod ............................................................................................................................................ 4 

2. Opis trase daljnovoda .................................................................................................................. 4 

3. Ocena količine gozdnega drevja predvidenega za posek v koridorju daljnovoda ....................... 4 

4. Izvedba sečnje in spravila in ureditve sečišč ............................................................................. 13 

5. Zakonodaja, predpisi, pogoji, soglasja ....................................................................................... 15 

6. Ortofoto posnetki parcel ........................................................................................................... 16 

 
 
 
 
 
 
Kranj, 15. 2. 2018  
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1. Uvod 

 
Elektro Gorenjska v sklopu rekonstrukcije DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora predvideva tudi dodaten 
posek obstoječe trase daljnovoda. Posek bo opravljen istočasno z zamenjavo daljnovodnih stebrov 
predvidoma od sredine marca do konca aprila 2018. 
V predloženem dokumentu so podane informacije o predvidenih količinah del in zahteve naročnika 
za izvedbo posekov, čiščenja trase in spravila gozdnih sedimentov. 
Naročnik ima z vsemi lastniki zemljišč sklenjene ustrezne služnostne pogodbe s katerimi je pridobil 
status služnostnega upravičenca. V vseh služnostnih pogodbah je predvideno, da izvedbo posekov 
organizira Elektro Gorenjska, večina lastnikov je les prodala na panju, nekateri od lastnikov pa so se 
odločili, da posekani les obdržijo.   

 

2. Opis trase daljnovoda 

 
Dela se bodo izvajala na odseku trase daljnovoda pri naselju Gozd Martuljek (smučišče) med stojnima 
mestoma daljnovoda SM 166 in SM 169  ter na področju med naseljem Dovje in predorom Karavanke 
med SM 50 in SM68, kjer trasa poteka v razgibanem terenu nad magistralno cesto Jesenice – 
Kranjska Gora. Deli trase so prikazani na ortofoto posnetkih v prilogi dokumenta.  

 
 

3. Ocena količine gozdnega drevja predvidenega za posek v koridorju 

daljnovoda 

 
Ponudnik zagotovi posek vsega označenega drevja na celotni trasi daljnovoda, skupna ocena za posek 
predvidene lesne mase znaša bruto 387,78 m3. Za posamezne parcele so ocenjene količine prikazane 
v spodnji tabeli v stolpcu 2.  Ponudnik  je dolžan odkupiti ves les, ki je v tabeli naveden v stolpcu 4 v 
predvideni količini 346,49 m3. Količine lesa, ki bodo po ponudnikovem poseku ostala lastnikom, je 
prikazan v stolpcu 5 v skupni predvideni količini 41,29 m3.  
 
Les, ki ostane lastnikom, bo moral ponudnik ustrezno označiti ter pustiti na pripadajoči parcelni meji 
oziroma najbližjih dostopnih poteh. Natančne lokacije odlagališč bodo z naročnikom določene ob 
izvedbi posekov. 

 
 

1 2 3 4 5 

lastnik 

PREDVIDENI 

POSEK 

m3 bruto parcela 

LES ODKUPI 

PONUDNIK 

m3 bruto 

LES OSTANE 

LASTNIKU 

m3 bruto 

 

  

Alojzij Smolej 64,97 620/6 64,97  

Rajko Oman 19,92 626/2 19,92  

Krstič Ivanka 52,57 620/5 52,57  

Župnijski urad Dovje 36,79 413 36,79  

Občina KRGO 29,63 412, 460/12 29,63  

SLO državni gozdovi 52,95 411, 382 52,95  

Jurič Zima Kristina 20,67 385 20,67  

Paulus Milan 4,43 383 4,43  
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Potočnik Mojca 15,33 380 15,33  

Kosmač Mihael 31,31 378/1 31,31  

Veber Miloš 5,01 376 5,01  

Šmid Justina 6,57 375 6,57  

Mežnar Janez 6,34 372 6,34  

     

Milonik Janez  * 6,65 374  6,65 

Vilman Suzana 4,1 373  4,1 

Smolej Uroš 19 419, 441  19 

Rabič Sandi 4,79 444  4,79 

AS Dovje Mojstrana 4,17 490/217  4,17 

Dovžan Jurij 2,58 418  2,58 

SKUPAJ 387,78  346,49 41,29 
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Poseki na gozdnih zemljiščih - odkazilni manuali: 
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Tabela posekov na negozdnih zemljiščih: 
 

Parc. št. Lastnik Drevesna vrsta Število 
Količina (bruto 
m3) Skupaj m3 

490/217 AS Dovje – Mojstrana smreka 2 3,52   

    jesen 3 0,3   

    g. javor 1 0,53   

          4,17 

  

460/12 Občina Kranjska Gora smreka 2 1,65   

    jesen 2 1,06   

    g. javor 1 0,05   

          2,76 

  

441 Smolej Uroš bukev 3 4,61   

    graden 2 3,24   

    jesen 9 2,01   

    b. gaber 1 0,05   

          9,91 

  

444 Rabič Sandi smreka 1 2,93   

      6 1,86   

          4,79 

  

418 Dovžan Jurij b. gaber 3 2,58   

          2,58 

  

419 Smolej Uroš smreka 1 0,65   

    graden 4 2,3   

    jesen 5 1,92   

    b. gaber 3 1,24   

    s. jelša 5 2,59   

    breza 2 0,34   

          9,04 

373 Vilman Suzana g. javor 2 0,51   

    jesen 2 2,02   

    mokovec 1 1,57   

          4,1 

 
 

4. Izvedba sečnje in spravila in ureditve sečišč 

 
V koridorju je potrebno posekati vse označeno drevje, izvesti spravilo lesa in odvoz lesa iz gozda. 
Naročnik je z GZS označil drevje predvideno za posek. Panjev se ne odstrani. 
 
Predvidena je klasična oblika sečnje z motorno žago.  
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Drevesa morajo biti posekana tako, da višina panja, merjena na zgornji strani pobočja ni večja od 15 
cm oziroma od tretjine njegovega premera. Drevesa je potrebno podirati in iz njih izdelati sortimente 
tako, da se ne poškodujejo drevesa in podmladek izven označenega koridorja v večji meri, kor je to 
neizogibno potrebno. Obvisela drevesa je potrebno takoj sprostiti tako, da drevo v celoti pade na tla. 
 

Pri izvajanju del v gozdovih stroji in naprave, z izjemo motorne žage, ne smejo puščati oljnih sledi. V 

območjih s prvo stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije in v predelih zavarovane narave se morajo 

za mazanje verige pri motornih žagah ter v hidravličnih sistemih strojev in naprav uporabljati biološko 

razgradljiva olja. 

 
Izvajalec mora dela opravljati v skladu z razpisno dokumentacijo, z navodili GZS in v smislu dobre 
izvedbene prakse.  
 
Spravilo gozdnih sortimentov je v večjem delu predvideno z gozdarskimi traktorji po obstoječih 
gozdnih vlakah. V primeru traktorskega spravila lesa je v čim večjem deležu zaželena oblika spravila 
po kolesih – odvoz s traktorsko prikolico z nakladalno napravo. 
 
Spravilo gozdnih sortimentov mora biti, ne glede na tehnologijo spravila, izvedeno tako, da se ne 
poškoduje mlado drevje, gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste, ter da se ne poslabša režim odtoka 
voda v večji meri, kot je to neizogibno. 
 
Takoj po končanem spravilu je treba sanirati poškodbe na gozdnih tleh ter gozdnih vlakah, poteh, 
stezah in cestah ter v skladu z vsebino strokovnih podlag ZGS izvesti preventivne ukrepe za 
zmanjšanje erozije na prometnicah in na njih vzpostaviti čim ugodnejši režim odtoka vode. 
 
Pri spravilu s traktorji in drugimi samohodnimi napravami je dovoljeno vlačiti ali prevažati gozdne 
lesene sortimente le po gozdnih vlakah oziroma poteh. Po gozdnih cestah je dovoljeno vlačiti 
sortimente samo zaradi njihovega sortiranja in zlaganja. Poškodbe na cestišču mora povzročitelj 
odpraviti takoj po končanem delu. 
 
Izvajalec sečnje in izvajalec spravila morata zagotoviti, da bodo po končani sečnji in spravilu sečišča 
urejena. 
 
Sečišče mora biti urejeno takoj po poseku drevja in spravilu lesnih sortimentov, najpozneje pa v 
mesecu dni po začetku sečnje. Sečišče je urejeno, če so: 

- Posekana vsa drevesa, ki so bila pri sečnji ali spravilu močneje poškodovana 

- Iz gozda spravljeni vsi gozdni lesni sortimenti 

- Veje in vrhači iglavcev razžagani in zloženi na kupe oz. v primeru strojne sečnje založeni tudi v 

sečne poti ali v primeru uporabe procesorske glave na dvigalu žičnice, zloženi tudi v kupe tudi 

ob kamionski cesti, 

- Obeljeni panji smreke, bora in bresta 

- Veje listavcev razžagane in razprostrte po gozdnih tleh 

- Sečni ostanki zloženi tako, da ne ovirajo razvoja mladja 

- Odpravljene poškodbe na gozdnih tleh in vlakah, ki predstavljajo nevarnost za  začetek 

erozije in če so odstranjeni  vsi sečni ostanki iz strug in potokov 

- Sečni ostanki odstranjeni z gozdnih poti in prometnic, mejnikov, kaluž in vodnih virov,  

- Odstranjeni vsi nelesni odpadki, nastali pri izvedbi del 
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5. Zakonodaja, predpisi, pogoji, soglasja 

 
Izvajalec mora izvajati dela tudi v skladu z naslednjimi predpisi in akti: 

 
• Zakon o gozdovih (UL RS 30/1993 s spremembami) 

• Zakon o graditvi objektov (UL RS 110/2002 s spremembami) 

• Zakon o ohranjanju narave (UL RS 56/1999 s spremembami) 

• Zakon o vodah (UL RS 67/2002 s spremembami) 

• Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (UL RS 18/2013) 

• Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS 4/2009) 

• Pravilnik o varstvu gozdov (UL RS 92/2000 s spremembami) 

• Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih 
sortimentov (UL RS 55/1994 s spremembami) 

• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (UL RS 88/2005 s 
spremembami) 

• Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (UL RS 130/2004 s spremembami) 

• Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (UL RS 
35/1994 s spremembami) 

• Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (UL RS 16/1995 s spremembami) 
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6. Ortofoto posnetki parcel 

 

 

 
 
Odsek trase med SM 166 in SM 169 – Gozd Martuljek 

ead - 1809028



 
 

 
 

 
Odsek med SM 113 in SM 109 - Belca 
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Priloga 2 
PONUDBA  

 
Številka ponudbe:             ________________ 
 

Ponudnik:                  ____________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________ 

ID za DDV: ____________________________________________ 

Kontaktna oseba: ____________________________________________ 

E-naslov in tel. št. kontaktne osebe:  ____________________________________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe dajemo naslednjo 
 

PONUDBO  
 

Za predmet povpraševanja: 
Izvedba gozdnega poseka z odkupom lesa na panju po 

načelu "videno-kupljeno" 

 

Cena v EUR/bruto m3 (brez DDV)  

Skupna vrednost v EUR za 346,49 bruto m3 (brez DDV)  

 
Cena v ponudbi vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo 
kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom povpraševanja. Ponujena cena je fiksna do konca 
izvedbe predmeta povpraševanja.  
Izjavljamo tudi, da: 

- smo seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo tega naročila, ker smo pregledali celotno 
dokumentacijo, katero nam je posredoval naročnik, ter brez kakršnihkoli zadržkov in v celoti, 
brez kakršnih koli omejitev, sprejemamo vse pogoje, navedene v dokumentaciji, vključno s 
predlogom pogodbe,  

- da smo si ogledali traso poteka daljnovoda, za katero smo oddali ponudbo oziroma, če si 
trase nismo ogledali, imamo vse informacije, da bomo lahko pripravili ponudbo, 

- da bomo, če bomo izbrani, izvajali to naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v 
skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi 
navodili, priporočili in normativi ter s strokovno usposobljenimi delavci. 

 
 

Veljavnost ponudbe  _____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe  

 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 
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Priloga 3 
PREDLOG POGODBE 
 
Naročnik:  
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 
Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Bojan Luskovec  
identifikacijska št.: SI 20389264 
matična številka: 5175348000 
 
in 
 
Izvajalec: 
_____________________________, ki ga zastopa _______________ 
identifikacijska št.: SI ______________ 
matična številka: ________________ 
 
sklepata  

POGODBO  
IZVEDBA GOZDNEGA POSEKA Z ODKUPOM LESA NA PANJU  

PO NAČELU "VIDENO-KUPLJENO" 
 
PREDMET POGODBE 
1. člen 

Predmet pogodbe je izvedba gozdnega poseka na trasi izgradnje daljnovoda (DV) 35 kV 
Jesenice – Kranjska Gora, z odkupom lesa na panju po načelu "videno-kupljeno", kot to izhaja iz 
Dokumentacije za izvedbo sečnje gozdnega drevja in spravilo gozdnih lesnih sortimentov iz 
ureditvenega območja daljnovoda 35 kV Jesenice – Kranjska Gora, 15. 2. 2018 (v nadaljevanju: 
Dokumentacija), ki je priloga 1 te pogodbe, in iz ponudbe izvajalca št. _________, z dne 
___________, ki je priloga 2 te pogodbe. 

S podpisom pogodbe izvajalec potrdi, da je seznanjen z vsemi predpisi in zakoni v Republiki 
Sloveniji, ki opredeljujejo izvedbo tega naročila, da je v celoti proučil dokumentacijo, ki mu jo je nudil 
naročnik, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na ponudbeno ceno, da se je udeležil 
ogleda trase ter da je na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo. Naročnik izvajalcu ne bo 
plačeval nobenih dodatkov oziroma priznaval znižanja cene, ki bi odstopala od cene v ceniku zaradi 
ponudnikove opustitve, pozabljivosti ali iz drugih razlogov neovrednotene specifikacije del, saj se 
ponudnik smatra za strokovnjaka na svojem področju. 

V primeru, da bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali izvedba del 
zaščite s strani naročnika, bo naročnik izvajalcu vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez 
takega dovoljenja izvajalcu ni dovoljeno pričeti z deli! V primeru, da izvajalec kljub temu izvaja 
dela, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.  
  Naročnik ima pravico, da pogodbeno storitev naroči pri drugem izvajalcu v primeru, da mu 
izvajalec v zahtevanem roku ne more zagotoviti izvedbe vnaprej naročene količine in kvalitete 
zahtevane storitve, naročnik pa storitev nujno potrebuje. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan 
povrniti vse morebitne stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi naročila storitve pri drugem 
izvajalcu.  
 
POGODBENA VREDNOST 
2. člen 
  Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena cena za odkup lesa na panju po 
načelu "videno-kupljeno", skladno s ponudbo izvajalca: 
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Obseg dela 

 

Količina 

m3 bruto 

Cena lesa na 

panju 

EUR/bruto m3 

Vrednost 

EUR 

Odkup lesa na panju: posek, spravilo lesa, čiščenje trase 346,49 m3   

 
Ponudbena cena je brez DDV, ki se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena v €/m3 lesa na 

panju je ves čas trajanja te pogodbe fiksna.  
 
ROK IZVEDBE 
3. člen 

Izvajalec mora z deli začeti najkasneje 15. 3. 2018, z njim pa končati do 30. 4. 2018.  
Naročnik ima pravico, da rok začetka del lahko spremeni, in sicer ga lahko, zaradi določb 

veljavne zakonodaje s področja gozdarstva, ukrepov ali navodil gozdarskega inšpektorja ali iz drugih 
utemeljenih razlogov, prestavi na kasnejše obdobje, primerno za izvajanje del.  

V primerih izrednega povečanja obsega del ali v primerih nastanka višje sile, ima naročnik, da 
zagotovi pravočasno izvedbo del, pravico dodatno najeti še druge izvajalce. 

V zvezi z izvajanjem del z namenom kvalitetne, strokovne in pravočasne izvedbe vseh del, se 
bosta pogodbeni stranki sestajali na operativnih sestankih, praviloma vsak teden, glede na dogovor 
pooblaščenih predstavnikov po tej pogodbi, pa lahko tudi na krajše ali daljše obdobje.  
 
PLAČILNI POGOJI 
4. člen 
 Naročnik bo izvajalcu, na podlagi podpisanega zapisnika o prevzemu (5. člen te pogodbe) in na 
podlagi cen (€/m3), določenih v 2. členu te pogodbe, v roku petih delovnih dni od podpisa zapisnika o 
prevzemu izstavil račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. 
 V primeru zamude pri plačilu lahko naročnik izvajalcu obračuna zakonite zamudne obresti. 
 
PREVZEM DEL 
5. člen 
 Prevzem del se bo izvršil, ko bosta naročnik in izvajalec zapisniško ugotovila, da so vse 
obveznosti na trasi DV izpolnjene po zahtevah naročnika. 
 
DOKUMENTACIJA 
6. člen 
  Na prevzemu del je izvajalec dolžan naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo, 
povezano z evidenco gozdnih posekov, v tiskani in elektronski obliki.  
 
NADZORSTVO 

7. člen 
  Naročnik bo izvajal nadzorstvo nad deli (tudi preko predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije, 
ki je pooblaščen s strani naročnika) v skladu s predpisi in zakonodajo. 
  Nadzornik naročnika ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno dokumentacijo, predpisi 
normativi in standardi.  
 
PODIZVAJALCI (člen se vključi v pogodbo, če izvajalec sodeluje s podizvajalci) 
8. člen 

Izvajalec bo pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, sodeloval z naslednjim(i) 
podizvajalce(ci): 

1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________  

      (naziv in polni naslov podizvajalcev, matična številka, davčna številka, TRR) 
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Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni obseg del, ki ga je 
prevzel po pogodbi. 
 
OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
9. člen 
  Izvajalec se obvezuje, da bo: 
- izvedel prevzeta dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s to pogodbo, 
dokumentacijo naročnika, veljavnimi predpisi in standardi, 
- pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo, upošteval okoljevarstvene predpise ter za lesen in drug 
odpadni material, ki bo odpeljan na deponijo, dostavil naročniku evidenčne liste o ravnanju z 
odpadki, 
- pri izvedbi pogodbenih del pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev 
pogodbe, 
- poskrbel za ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu ter zavarovanje delovišča. V primeru, da bo na 
delovišču delo izvajalo dva ali več izvajalcev, mora izvajalec o tem obvestiti naročnika, da zagotovi 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki določi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pri delu. Izvajalec materialno in kazensko sam 
odgovarja za škodo, ki jo na delovišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe. Naročnik si 
pridržuje pravico občasno preverjati izpolnjevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu,  
- pri svojem delu upošteval Varnostni načrt (ki ga pripravi naročnik), in Navodila za varno delo za 
zunanje izvajalce del (veljavna od 16. 1. 2012), katera bo prejel s strani naročnika, 
- sam poskrbel za zapore cest, odklope elektro, telekomunikacijskih in drugih vodov ipd., če bo to 
potrebno zaradi izvedbe posekov, 
- uredil vse potrebno za odvoz lesne mase, materiala, opreme idr. s trase DV ter upošteval cestne 
predpise glede maksimalne obremenitve cest in poti, 
- v primerih morebitne spremembe tehnologije sečnje in spravila, ki ni posledica zahtev naročnika, 
nosil vse stroške v zvezi s tem, 
- izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika, 
- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki, 
izpolnjeni, 
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in dogodkih ter nastalih situacijah, ki bi lahko 
vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti, 
- sproti izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo, skladno z določili veljavne zakonodaje, 
- sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na 
objektu, 
- v primeru, da na določenih parcelah ne bo dovoljena sečnja, premaknil vso mehanizacijo na svoje 
stroške na trasi naprej in dela opravil v skladu z dogovorom z naročnikom,  
- pisno takoj obvestil naročnika, da so dela končana, 
- izvrševal plačilne obveznosti v skladu s to pogodbo. 
 
OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
10. člen 

Naročnik se obvezuje: 
- predati izvajalcu vso dokumentacijo, potrebno za izvedbo del po tej pogodbi, ter mu nuditi vse 
potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi, 
- sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo dela po tej pogodbi izvedena pravočasno,  
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 
potek in obseg predmeta naročila. 
 
VIŠJA SILA 
11. člen 
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  Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali 
zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki 
jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila). 
  Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o 
nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati. 
  Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi 
vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se 
podaljšajo za čas trajanja višje sile. 
 
POGODBENA KAZEN 
12. člen 
  Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izvedbo del, ima naročnik za vsak začeti dan zamude 
pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰ pogodbene cene z DDV, 
vendar skupno največ 10 % pogodbene cene z DDV. Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek 
pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine. 
 
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
13. člen 
  Izvajalec mora zavarovati svojo odgovornost pri izvajanju del. V primeru, da pride pri tem do 
škode po odgovornosti izvajalca, mora ta na svoje stroške škodo odpraviti ali povrniti ter nadomestiti, 
popraviti in dokončati dela, ki morajo biti opravljena v skladu z zahtevami naročnika in navodili 
nadzornega organa. 
  Za škodo, ki jo povzroči, izvajalec odgovarja v skladu z odškodninskimi predpisi. 
  
PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK 
14. člen 
  Pooblaščena oseba naročnika je __________. 
  Pooblaščena oseba izvajalca je __________. 
  Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh 
(3) dneh po nastali spremembi. 
 

POSLOVNA SKRIVNOST 
15. člen 
  Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge 
stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so 
zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri 
realizaciji te pogodbe.  
 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

16. člen 
Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna 

pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na 
račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno 
korist za pridobitev posla po tej pogodbi 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 ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene 
koristi predstavniku ali posredniku naročnika in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku 
ali posredniku. 
 

REŠEVANJE SPOROV 
17. člen 

ead - 1809028



 
 

  Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno 
in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče 
po sedežu naročnika. 
  Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko 
pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še: 

- povabilo k oddaji ponudbe št. ___, z dne __________, 
- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. _______ z dne ________,  
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.  

 
PRILOGI IN SESTAVNI DEL POGODBE 
18. člen 
  Prilogi k tej pogodbi sta:  

- Dokumentacija za izvedbo sečnje gozdnega drevja in spravilo gozdnih lesnih sortimentov iz 
ureditvenega območja daljnovoda 35 kV Jesenice – Kranjska Gora, 15. 2. 2018 

- ponudba izvajalca št. _______ z dne ________.  
  Sestavni del te pogodbe je tudi: 
- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču 

Elektro Gorenjska, d.d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela 
Elektro Gorenjska, d.d. (julij 2015) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (julij 2015)). 

 
KONČNE DOLOČBE 

19. člen 
  Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja obligacijsko pravo. 
  Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. 
  Pogodba se sklepa za čas od datuma podpisa pogodbe do izvedbe del, najkasneje do  
30. 4. 2018. 
  Naročnik ima pravico, da pogodbo predčasno odpove brez odpovednega roka: 
- če izvajalec del ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,  
- če se je proti njemu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki 
ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če 
njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti 
začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je 
nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 
  Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli 
povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem. 
  Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod. 
 
____________, dne _____________     Kranj, dne ____________ 
(kraj) 
 
Izvajalec:        Naročnik: 
 
________________       Elektro Gorenjska, d.d. 
________________       Predsednik uprave: 
________________       mag. Bojan Luskovec 
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