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Občina Apače 
Apače 42/b,  Apače, ki jo zastopa župan dr. Andrej STEYER 
Transakcijski račun:                              01395-0100019544 
Matična številka:                                   2215632 
Identifikacijska številka za DDV:         SI91194652 

(v nadaljevanju:  prodajalec) 
in 
 

Matična številka:            

Identifikacijska številka  za DDV:         
(v nadaljevanju: kupec)    

 
dogovorita in skleneta naslednjo 
 
 

PRODAJNA POGODBA 
za prodajo lesa na panju in izvedbo priprave tal za sadnjo 

 

 
1. člen 

Prodajalec in kupec  sporazumno ugotavljata, da je: 
• bil kupec izbran kot najugodnejši ponudnik skladno z določilom 77.člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZSPDSLS-
1; Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) na podlagi postopka javnega zbiranja ponudb za prodajo 
lesa na panju; 
• da je predmet prodaje les na panju z občinskega gozdnega zemljišča s parcelami v k.o. 
Konjišče št. 408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5 in izvedba priprave tal na sadnjo v količini kot 
izhaja iz Odločbe Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-
13-2134-A201/19-1 z dne 4.6.2019; 
•  je kupec ---- ustrezno usposobljen, registriran, organiziran ter opravilno sposoben in  
razpolaga s potrebnimi kadri ter sredstvi za izvajanje dogovorjenih strokovnih opravil po tej 
pogodbi, za katere ima vsa ustrezna dovoljenja; 
• da v predmetnem postopku med strankama veljajo vsi pogoji iz javnega razpisa, v kolikor 
to s pogodbo ni dogovorjeno drugače; 
• da se ta pogodba sklepa na podlagi določila 77. člena v zvezi z določilom 51. člena 
ZSPDSLS-1; 
• da se pogodba nanaša na ponudbo št. --- z dne ----, ki je sestavni del pogodbe. V 
primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo določila pogodbe. 
 

2. člen 
Prodajalec proda, kupec pa kupi les na panju, ki je predmet javnega razpisa zbiranja ponudb za 
prodajo lesa na panju z dne 29.7.2019 objavljenega na spletni strani Občine Apače v bruto 
količini 81,3 m3 ter je odkazan z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije št. 3408-13-2134-
A201/19-1 z dne 4.6.2019 (v nadaljevanju: Odločba), ki je sestavni del te prodajne pogodbe. 
Spravilo lesa je potrebno opraviti najkasneje do 31.12.2019.  
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3. člen 

Kupec mora pri sečnji in spravilu lesa spoštovati določila Odločbe in določila pred pričetkom 
del pridobljenega dovoljenja ter določila morebitnih drugih dovoljenj.  
 
Vse stroške vzpostavitve prevoznosti gozdnih poti, stroške sečnje, stroške spravila in prodaje 
lesa, stroške zapor cest, stroške pridobivanja potrebnih soglasij oz. dovoljenj ter druge 
stroške nosi kupec. 
Kupec mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma sanirati 
poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah in gozdna tla pripraviti na sadnjo. 
Po končanih delih mora kupec odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi, ki so nastale 
zaradi prevozov v zvezi s spravilom lesa. 
 

4. člen 

Kupnina za les, ki je predmet pogodbe znaša__________________ EUR brez  ddv oz. z 
DDV v višini ________ EUR. 
S strani kupca vplačana varščina se všteje v kupnino tako, da ostane za plačilo še_____ 
EUR. 
Kupec je kupnino dolžan poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve te pogodbe na podlagi 
izstavljenega računa prodajalca. 
Račun za plačilo kupnine se izstavi s podpisom te pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena 
sestavina te prodajne pogodbe.  Prodajna pogodba se šteje za razdrto v kolikor kupec 
kupnine ne poravna niti v naknadno postavljenem roku. Prodajalec ima pravico, da v tem 
primeru obdrži že vplačano varščino. 
 

5. 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:  
 

o pridobitev posla ali  
o za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
o za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
o 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. 
 
 

6. člen 

 
Skrbnik pogodbe s strani prodajalca je Bojan Sobočan. 
 
 

7. člen 

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklepajo v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. 
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8. člen 

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor 
sporazumna rešitev ne bo možna stranki določita, da o sporu odloči Okrožno sodišče v 
Murski Soboti.  
 

9. člen 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb Obligacijskega zakonika. Pogodba vstopi 
v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  Pogodba je sestavljena je v (4) štirih 
enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode pogodbe, izvajalec pa en (1) izvod. 
 
Številka zadeve:   
 
Številka pogodbe:  
 
Datum:              Datum:      
 

Izvajalec:                                                                        Naročnik: 

 
_____________________________                            _______________________ 
                                         OBČINA APAČE 
                                                              ŽUPAN     
                          Dr. Andrej Steyer 
 


