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VZOREC POGODBE 
 

 

ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO, ki ga zastopa 

direktorica mag. Alenka Ţuraj Balog, prof. 

Matična številka: 5083982 

Davčna številka: SI36867578 

TRR: SI56 0110 0603 0698 680, odprt pri UJP 

 

 

in  

 

 

PODJETJE 

____________________________________, ki ga zastopa _____________________________, 

Matična številka: _____________________ 

Davčna številka: _____________________ 

(v nadaljevanju: dobavitelj) 

 

 

sta sklenila naslednjo 

 

 

 

 

POGODBO št. ______________ 

o dobavi zemeljskega plina 
 

 

 

 

PREDMET POGODBE 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Šolski center Krško-Sevnica (v nadaljevanju: zavod), izvedel 

postopek oddaje javnega naročila v skladu z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2, Ur. list RS, št. 

12/2013-UPB5) za dobavo zemeljskega plina.  

    

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. 

Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija zavoda in ponudbena dokumentacija dobavitelja. 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu z drugo in tretjo alinejo 32.d člena 

Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 do 94/12) posebni odjemalec. 
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2. člen 

 

Naročnik sklepa to pogodbo z dobaviteljem v svojem imenu in svoj račun. 

 

 

3. člen 

 

Dobavitelj se zavezuje, da bo v skladu z razpisno dokumentacijo in svojo ponudbo dobavljal 

zemeljski plin za vsa odjemna mesta navedenih v seznamu v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

 

V primeru, da naročnik po poteku te pogodbe še ne bo izbral novega dobavitelja zemeljskega plina, 

se dobavitelj zavezuje, da bo z dobavo nadaljeval tudi po poteku veljavnosti pogodbe po trţnih 

mesečnih cenah, ki bodo veljale na trgu in sicer za čas do sklenitve nove pogodbe. 

 

 

POGODBENA VREDNOST 

 

4. člen 

 

Dobavitelj bo na račun posameznih naročnikov iz seznama naročnikov v javnem razpisu zagotavljal 

dobavo zemeljskega plina po enotni fiksni ceni na enoto (1 m
3
) iz ponudbenega predračuna, ves čas 

veljavnosti te pogodbe. 

 

5. člen 

 

 

Cena zemeljskega plina na enoto (1 m
3
) znaša ________ € brez DDV in je fiksna za celotno 

obdobje veljavnosti te pogodbe ter vključuje vse stroške razen stroškov uporabe distribucijskega 

omreţja, na podlagi pogodbe o dostopu do omreţja, trošarine, davka na dodano vrednost ter drugih 

zakonsko določenih dajatev. V ceni na enoto so zajeti vsi morebitni popusti. 

 

6. člen 

 

 

Šteje se, da je dobavitelj dobavil, naročnik pa prevzel zemeljski plin, ko je le-ta pretekel skozi 

merilno napravo za ugotavljanje prevzetih količin zemeljskega plina na odjemnem mestu.  

 

Določanje in merjenje količin se izvaja v skladu z veljavnimi Sistemskimi obratovalnimi navodili in 

Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omreţja. 

 

V primeru, da bodo merilne naprave nepravilno registrirale odjem ZP, je kupec dolţan nemudoma 

obvestiti sistemskega operaterja in prodajalca. Sistemski operater ugotovi obseg in čas nastanka 

napake v skladu z določili veljavnih Sistemskih obratovalnih navodil za prenos zemeljskega plina 

(Uradni list RS, št. 89/05), Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega 

omreţja (Uradni list RS, št. 89/05) ter drugih predpisov, ki urejajo obračun omreţnine in drugih 

predpisov. O ugotovljenih izpadlih količinah je sistemski operater dolţan obvestiti tako kupca kot 



 
 

 
Šolski center Krško – Sevnica,  Cesta krških žrtev 131,  SI – 8270 Krško 

 

 

 ( +386(0)7 49 06 400             faks: +386(0)7 49 27 001             http://www.sc-krsko.si 

prodajalca, če pa obvesti le kupca, je kupec dolţan obvestiti prodajalca. Pogodbeni stranki 

ugotovljeno razliko poračunata pri naslednjem obračunu.  

 

V primeru okvare merilnih naprav v merilno regulacijski postaji velja, da je bilo v času trajanja 

okvare dobavljeno in prevzeto toliko ZP, kot je bil povprečen odvzem v treh enakovrednih obdobjih 

pred okvaro, za katere obstajajo registrirani podatki, oziroma se upoštevajo količine, ki jih beleţi 

merilna naprava kupca, ob pogoju, da ustreza vsem merilno-tehničnim predpisom in je priznana ter 

ima ţig od urada za kontrolo meril. Če bi sistemski operater v takšnem primeru določil drugače, se 

upošteva takšna določitev podatkov.  

 

Prodajalec ne izvaja meritev in ne odgovarja za pravilnost meritev.  

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da za pravilnost merilnih in obračunskih podatkov napram 

prodajalcu vedno odgovarja kupec, ne glede na morebiten drugačen dogovor med kupcem in 

sistemskim operaterjem. Za potrebe izvajanja pogodbe (za potrebe obračuna, fakturiranja, obračuna 

odstopanj,..) so merodajni tisti merilni in obračunski podatki, ki so merodajni tudi za sistemskega 

operaterja, ne glede na to, ali je odčitek opravil sistemski operater ali za sistemskega operaterja 

kupec. Če sistemski operater ne soglaša s podatki, ki mu jih predloţi kupec, so za prodajalca 

merodajni tisti podatki, ki so po dogovoru med sistemskim operaterjem in kupcem merodajni za 

sistemskega operaterja. Kupec je dolţan nemudoma obvestiti prodajalca o tem dogovoru, sicer 

odgovarja za škodo, ki bi zaradi tega morebiti nastala prodajalcu.«  

 

7. člen 

 

Kupec se strinja, da sistemski operater posreduje prodajalcu podatke o porabi zemeljskega plina za 

zadnjih 12 mesecev ter omogoči prodajalcu dostop do merilnih in obračunskih podatkov za merilno 

mesto, ki je predmet pogodbe. Kupec prodajalca pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence 

merilnih mest) o kupcu in kupčevem merilnem mestu, ki ga vodi sistemski operater.« 

 

Kupec pooblašča prodajalca: 

·         da v njegovem imenu ureja in vodi postopek menjave dobavitelja pri sistemskem operaterju 

prenosnega omreţja (v nadaljevanju: sistemski operater) in bilančne skupine ali podskupine.  

·         za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje pogodbe o dobavi pri sistemske operaterju, 

vključno s posredovanjem vseh podatkov, navedenih v pogodbi, pripravo, izpolnitvijo in podpis 

izjav in podobnega, kar bi zahteval sistemski operater in se nanašajo na kupca. Kupec bo 

prodajalcu nemudoma posredoval vse podatke, ki bi jih sistemski operater zahteval od 

prodajalca. Hkrati kupec priznava vsa opravila prodajalca v kupčevem imenu za pravno 

veljavna. 

 

8. člen 

 

Količine, navedene v razpisni dokumentaciji, so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.  

Kupec si pridrţuje pravico, da tekom trajanja pogodbe spremeni kapacitete (skupno moč trošil) in 

da bo tako trošil večje ali manjše količine zemeljskega plina od določenih v razpisni dokumentaciji.  

 

9. člen 

 

Odjemna mesta naročnika so priključena na omreţja v skladu z veljavnimi predpisi drţave. 
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Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik/kupec imetnik soglasja za priključitev na omreţje 

zemeljskega plina. Naročnik/kupec se izrecno zavezuje, da bo sam uredil vse potrebno za 

zagotovitev dostopa do plinovodnega omreţja za obdobje dobave, določeno v pogodbi za potrebe 

izvrševanja dobav in prevzema zemeljskega plina po pogodbi.  

Prodajalec/dobavitelj s to pogodbo  ne zagotavlja dostopa do plinovodnega omreţja v Sloveniji in iz 

tega naslova ne prevzema nobenih obveznosti do kupca.« 

 

KAKOVOST ZEMELJSKEGA PLINA 
 

10. člen 

 

Dobavitelju mora naročniku dobavljati zemeljski plin v skladu z lastnostmi, opredeljenimi v 

Sistemskih obratovalnih navodilih za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005). 

 

11. Člen 

 
Dobavitelj ima pravico dobavljati zemeljski plin tudi z drugačnimi lastnostmi, če so spremembe 

posledica spremenjenih pogojev nabave in transporta. O vsaki pomembnejši spremembi je prodajalec 

dolţan nemudoma obvestiti kupca. 

 

Naročnik lahko brez posledic na obračun cene odstopi od pogodbenih količin, za katere dokaţe, da jih 

zaradi spremenjenih lastnosti zemeljskega plina iz predhodne točke, ne more uporabljati na svojih 

trošilih. Odstop od pogodbenih količin začne veljati, ko dobavitelj prejme pismeno obvestilo. Strokovni 

sluţbi dobavitelja in naročnika z obojestranskim preizkusom ugotovita in potrdita, da nastale 

spremembe onemogočajo naročniku spoštovanje določil te pogodbe. 

ROK  PLAČILA 

 

12. člen 

 

Dobavitelj bo dobavljen zemeljski plin zaračunal po posameznih odjemnih mestih enkrat mesečno 

za nazaj. Naročniki se  zavezujejo, da bodo plačali izstavljene račune v roku 30 dni od prejema 

pravilno izstavljenega računa. V primeru, da račun zapade na dela prost dan ali soboto, se le to 

izvede prvi naslednji delovni dan. Za ta čas se ne zaračunavajo zamudne obresti. 

 

Račun se izstavlja po odjemnih mestih naročnika. 

 

V primeru reklamacije računa najkasneje v roku 8 dneh, rok za plačilo računa začne teči z dnem 

rešitve reklamacije. Dobavitelj je dolţan na reklamacijo odgovoriti v roku 8 dni od dneva prejema 

le-te. 

 

V primeru zamude plačila lahko dobavitelj naročniku zaračuna zakonite zamudne obresti in sicer za 

čas zamude plačila od dneva zapadlosti računa na podlagi izstavljenega računa. Rok plačila je enak 

kot v 1. odst. tega člena. 
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ROK  IN NAČIN DOBAVE  

 

13. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljal naročniku zemeljski plin na način in pod pogoji, določenimi 

s to pogodbo. Dobavitelj zagotavlja zanesljivo dobavo zemeljskega plina v posebnih razmerah kot 

jih zahtevata Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 do 94/12) in Uredba o zagotavljanju 

zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 8/07) 

 

14. člen 

 

V primerih nepredvidljivih, neobvladljivih, nepričakovanih in nezakrivljenih dogodkov, ki 

onemogočajo ali znatno omejujejo izpolnjevanje obveznosti pogodbenih strank (višje sile), sta 

stranki v času njihovega trajanja oproščeni izpolnjevanja oziroma v primeru delne nemoţnosti 

sorazmerno oproščeni izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti, kakor tudi karšnekoli odškodninske 

odgovornosti. 

Kot višja sila se poleg definicije Obligacijskega zakonika štejejo tudi izredno zmanjšanje dobav 

zemeljskega plina do Slovenije, izredno povečanje porabe zemeljskega plina zaradi izjemno nizkih 

temperatur v Sloveniji in prekinitev ali omejitev dobave plina zaradi poškodb oziroma večjih 

tehničnih okvar na plinovodnem sistemu do Slovenije, ki imajo za posledico zmanjšanje ali 

zaustavitev dobav pogodbenih količin plina. V takem primeru je odjemalec dolţan, da v skladu s 

pozivom dobavitelja zmanjša ali povsem prekine prevzem zemeljskega plina.  

 

V primeru višje sile ali ukrepov drţavnih organov, ki imajo za posledico zmanjšanje ali ustavitev 

dobave zemeljskega plina, sme dobavitelj dobaviti manjše količine plina, kot so določene v razpisni 

dokumentaciji. 

 

V primeru nastopa višje sile je dobavitelj dolţan nemudoma pisno ali v elektronski obliki obvestiti 

naročnika. Na enak način je dobavitelj dolţan obvestiti naročnika o prenehanju višnje sile. O 

nastopu višje sile lahko naročnika obvesti tudi sistemski operater prenosnega omreţja. 

 

Višjo silo dokazuje pogodbena stranka, ki se nanjo sklicuje. 

 

15. člen 

 

Ker ima naročnik status posebnega odjemalca, mora dobavitelj v primeru zmanjšanja ali prekinitve 

odjema zemeljskega plina ravnati v skladu z vrstnim redom iz 7. člena Uredbe o zagotavljanju 

zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 8/07). 

 

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

 

16. člen 

 

Dobavitelj zagotavlja:  

 da bo dobava zemeljskega plina potekala neprekinjeno ves čas trajanja pogodbe; 

 da bo dobavljal zemeljski plin predpisanih lastnosti in kakovosti; 
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OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
17. člen 

 

 
Naročnik se s pogodbo o dobavi zemeljskega plina zavezuje: 

 prevzeti dobavljeni zemeljski plin na način in pod pogoji, določenimi s to pogodbo 

(razen v primerih višje sile), 

 redno in pravočasno poravnavati obveznosti do dobavitelja, 

 omogočati pooblaščeni osebi dobavitelja brezplačen in neoviran dostop do merilnega 

mesta, 

 izvajati nadzor nad merilno napravo, 

 sporočati dobavitelju spremembo podatkov iz te pogodbe, ter drugih okoliščin, ki bi 

lahko vplivale na predmete pogodbe, 

 

 ODJEMNA MESTA 

 

18. člen 

 
- odjemno mesto 70010266 – Šolski center Krško-Sevnica, Cesta krških ţrtev 131, 8270 

KRŠKO 

- odjemno mesto 70010267 – Večnamenska športna dvorana, Cesta krških ţrtev 131b, 8270 

KRŠKO 

- odjemno mesto 70010268 – Dijaški dom »Milke Kerin«, Cesta krških ţrtev 105, 8270 

KRŠKO 

- odjemno mesto 5272603 (CDK07) – Srednja šola Sevnica, Savska cesta 2, 8290 SEVNICA.  

 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 
19. 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 dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranski ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
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KONČNE DOLOČBE 

 

20. člen 

 

Če bi bila katera izmed določb te pogodbe neveljavna ali je ne bi bilo mogoče izpolniti, pogodba ne 

preneha veljati v preostalih delih ter se stranki dogovorita, da bosta v skladu z merili vestnosti in 

poštenja tako določbo spremenili z aneksom k tej pogodbi. 

 

21. člen 

 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, izvajati pa se začne s 

01.01.2015. Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do 

31.12.2015. 

 

22. člen 

 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvedbo te pogodbe in da 

bosta ravnali kot dober gospodar. Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi 

mogli rešiti sporazumno, bo reševalo pristojno sodišče po sedeţu naročnika. 

 

23. člen 

 

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe bo za naročnika izvajal Joţe Poţun 

______________________________, za dobavitelja pa _______________________________ . 

 

24. člen 

 

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se 

uporabljajo določila Energetskega zakona in predpisov, izdanih na temelju tega Zakona, določila 

Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. 

 

 

S sklenitvijo pogodbe kupec ne prevzema avtomatsko Splošnih pogojev prodajalca za prodajo in 

nakup zemeljskega plina, ki vplivajo na razmerje med kupcem in prodajalcem, ki jo ureja ta 

pogodba. Pogodbeni stranki bosta vse spremembe in dopolnitve pogodbe urejali z aneksi k tej 

pogodbi. 

 

25. člen 

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od 

pogodbenih strank po dva izvoda. 

 

 

Z žigom in podpisom ponudnik potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe. 

 

Datum:        Ponudnik  

                                                                                                    (ţig in podpis): 

 


