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OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, 
ki jo zastopa župan Nejc Smole, 
identifikacijska številka za DDV: SI20991517 
 
kot naročnik 
 
in 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
ki ga zastopa ……………………………………………………………………………………………………………………….., 
 
identifikacijska številka za DDV: ………………………………………………………………………………………………. 
 
kot izvajalec 
 
skleneta naslednji 
 
 
 

OKVIRNI SPORAZUM 
za vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Medvode 

 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

  
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 

- da je naročnik Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel 
postopek oddaje naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) za vzdrževanje javne 
razsvetljave na območju občine Medvode; 

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil pod številko objave 
JN………………………………z dne ……………………………….. in Uradnem listu Evropske unije pod 
številko objave ………………………………; 

- da je bil zgoraj navedeni izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji 
javnega naročila, št. …………………………….. z dne ………………………….; 

- da ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Medvode na proračunskih 
postavkah: 4.3.1.6 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje in 4.3.2.4 Javna razsvetljava - 
investicije in investicijsko vzdrževanje. 

 
 
II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

  
 
 
Predmet okvirnega sporazuma obsega: 

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave, 
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- investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, 
- urejanje in vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, 
- urejanje in vzdrževanje osvetlitve spomenikov in ostale kulturne dediščine in 
- namestitev in odstranitev novoletne okrasitve. 

 
Dela po  tem okvirnem sporazumu obsegajo vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja 
javne razsvetljave, vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, novoletne okrasitve, strokovni nadzor 
nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in svetlobnih prometnih znakov, njihovo tekoče 
vzdrževanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in 
svetlobnih prometnih znakov, v okvir katerega sodijo storitve po tem okvirnem sporazumu (v 
nadaljevanju vse kot: javna razsvetljava), zlasti pa: 
  

- vzdrževanje drogov svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih žarnic, popravilo ali zamenjavo 
svetlobnih glav, drogov in drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje, 

- vzdrževanje prižigališč, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave 
ter naprave v nadzornem centru, 

- intervencije na objektih, opremi in napravah javne razsvetljave, 
- izdelavo predlogov letnih programov vzdrževanja javne razsvetljave v skladu s programi 

naročnika, vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije, 
-  izdelavo poročil o realizaciji letnega programa, 
-  praznično okrasitev naselij, ki vključuje novoletno okrasitev ter njihovo demontažo (montaža, 

demontaža zvezdic, novoletne razsvetljave ipd.) 
-  zagotavljanje, da je v dnevnem času, od jutra do večera, razsvetljava ugasnjena, razen 

svetlobnih prometnih znakov in v primerih, določenih z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje 
svetlobnega onesnaževanja, 

-  investicijsko vzdrževanje v obsegu, ki ga določi naročnik, 
- imeti lastno aplikacijo, preko katere bo možen celoten pregled izvajanja vzdrževanja javne 

razsvetljave, z možnost javljanja napak ljudi preko spletnega obrazca in s polnim dostopom 
naročnika do izvajalčeve aplikacije, 

-  druge storitve, ki so vezane na izvajanje tega okvirnega sporazuma in jih določajo veljavni 
predpisi, če ni drugače navedeno (v nadaljevanju: storitev). 

 
Za vzdrževanje objektov,  opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se 
šteje redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, da se obseg 
vzdrževanja v posameznem letu določi s programom in v dogovoru z naročnikom. 
 
Izvajalec je dolžan izvajati storitve po tem okvirnem sporazumu na celotnem območju občine 
Medvode z upoštevanjem vseh zahtev in navodil naročnika ter v skladu s svojo ponudb.  
 
Sestavni del okvirnega sporazuma je naročnikova razpisna dokumentacija, dokumentacija v zvezi z 
oddajo javnega naročila iz 1. člena tega okvirnega sporazuma in ponudba izvajalca 
št………………………. z dne ………………………… (v nadaljevanju: ponudba). 
 
 
III. VREDNOST POGODBENIH DEL 
 

  
 
 
Okvirna vrednost pogodbenih del je določena na podlagi ponudbe izvajalca št. ………………………….. 
z dne ………………………………..in za celotno trajanje znaša: 
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Vrednost brez DDV 
 

EUR 

Davek na dodano vrednost (22%)  EUR 
 

Vrednost z DDV 
 

EUR 

 
 
(z besedo: ……………………………………………………………………………… ……../100 EUR). 
 
 
V cene za posamezno vrsto storitve so všteti vsi stroški vezani na izvedbo posamezne storitve oz. 
dobave blaga po naročilu iz tega okvirnega sporazuma. Izvajalec ni upravičen do dodatnih stroškov, 
ki so vezani na izvedbo naročila po tem okvirnem sporazumu in cene za posamezno vrsto storitve. 
 
Vse cene za posamezno vrsto storitev po tem okvirnem sporazumu so fiksne ves čas trajanja 
okvirnega sporazuma. 
 
 
IV. IZVAJANJE STORITEV 
 

  
 
Izvajalec je dolžan storitve po tem okvirnem sporazumu izvajati redno, skladno z navodili naročnika, 
vsakoletnim letnim planom in s strani naročnika potrjenim izvedbenim ter terminskim načrtom 
izvajanja del. 
 

  
 
V zvezi z izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu se izvajalec obvezuje: 

- izvajati dela kot izhajajo iz opisov del po tem okvirnem sporazumu, tehničnih standardov in 
popisa del, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena tega 
okvirnega sporazuma in ponudbe izvajalca, 

- pomembne okvare oziroma napake, ki ogrožajo varnost ljudi in udeležencev v prometu, 
odpraviti v roku dveh (2) ur po ugotovitvi napake oziroma po obvestilu o napaki, pri čemer 
se za pomembno okvaro oziroma napako po tem okvirnem sporazumu šteje: da luči zjutraj 
ne ugasnejo, ali da je poškodba naprav javne razsvetljave v taki meri, da ogroža javno 
varnost ali varnost v cestnem prometu, 

- manj pomembne okvare odpraviti v roku petih (5) dni od ugotovitve oziroma od obvestila 
oziroma v roku dveh (2) dni, če gre za okvaro cele veje javne razsvetljave ali tako napako 
ali okvaro, ki bi lahko vplivala na varnost ljudi in udeležencev v prometu, 

- organizirati dežurstvo tako, da v primeru nastanka pomembnih okvar zagotovi odpravo le-
teh v roku iz druge alineje tega odstavka, 

- izvršiti dela solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in 
normativi, 

- izročiti naročniku dokazila – izjave o skladnosti ali certifikate o vgrajenih materialih, 
- pravočasno pisno opozoriti naročnika na vse nejasnosti iz obsega storitev po tem okvirnem 

sporazumu, 
- med izvajanjem del po tem okvirnem sporazumu samostojno poskrbeti za vse potrebne 

ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, preprečitev škode tretjim osebam ter za 
izvajanje teh ukrepov za posledice njihove morebitne opustitve prevzeti polno odgovornost, 

- pri izvedbi storitev po tem okvirnem sporazumu upoštevati temeljne okoljske zahteve, ki se 
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nanašajo na vzdrževanje javne razsvetljave in cestno prometne signalizacije, 
- odpraviti vso škodo, ki bi z izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu nastala naročniku 

ali tretji osebi oziroma škodo na predmetih in objektih v lasti naročnika ali tretje osebe ter 
škodo, ki bi jo povzročil na drugih infrastrukturnih vodih ali objektih na območju izvajanja del 
po tem okvirnem sporazumu, vse na lastne stroške. 

 
  

 
Izvajalec se obvezuje ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljati interventno izvajanje 
storitev po tem okvirnem sporazumu ob vsakem času, pri čemer mora biti v primeru intervencije na 
območju občine Medvode zagotovljena najmanj ena (1) delovna ekipa v roku ene (1) ure od prejema 
zahteve za intervencijsko posredovanje. 
 
V primeru izrednih vremenskih razmer, ki zahtevajo izvajanje storitev takoj, je izvajalec dolžan 
organizirati nepretrgano dežurstvo v obliki 24-urne dosegljivosti. Dežurstvo mora biti organizirano 
na način, da se v primeru nastanka poškodb in okvar na javni razsvetljavi, ki bi ogrožale varnost 
prometa in varnost ljudi, zagotovi takojšnje ukrepanje ekipe izvajalca za zavarovanje takšnih mest 
in za odstranitev poškodb ali okvar ter zagotovitev pretočnosti prometa in varnost ljudi. 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da je vodja vzdrževanja oziroma njegov namestnik dosegljiv 24 ur. V 
okviru dežurne službe je izvajalec dolžan zagotavljati stalno izvajanje storitev, ki so predmet tega 
okvirnega sporazuma in zagotavljati interventno službo skladno s prvim odstavkom tega člena. 
 

  
 
V primeru izvajanja popravil večjih poškodb na javni razsvetljavi oziroma v primeru večjih del na in 
ob cestah, je izvajalec dolžan pridobiti dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste kjer se bodo dela 
izvajala. Obrazec vloge je dosegljiv na občinskih spletnih straneh. 
 
 
V. OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA 
 

  
 
Dela po tem okvirnemu sporazumu se izvajajo na podlagi letnega plana izvedbe storitev, ki ga vsako 
leto izvajanja tega okvirnega sporazuma pripravi naročnik, glede na svoje razvojne načrte in tudi na 
podlagi predloga izvajalca, in ga najpozneje do 15. marca tekočega leta izroči izvajalcu. Vsakoletni 
plan izvajanja storitev postane sestavni del tega okvirnega sporazuma. 
 
Obseg letnega investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave stranki okvirnega sporazuma 
dogovorita letno, na podlagi razpoložljivih sredstev, potreb sistema javne razsvetljave, oziroma glede 
na nujnost investicijskega vzdrževanja oziroma intervencije. 
 
Obseg storitev po tem okvirnem sporazumu se lahko spremeni samo v primeru, da tako odloči 
naročnik sam, sicer se šteje, da naročnik ni podal soglasja za spremembo obsega storitev po tem 
okvirnem sporazumu. 
 

  
 
Izvajalec se obvezuje za naročnika izvajati storitve po tem okvirnem sporazumu v celoti, ob tem pa 
vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka ter po pravilih stroke. 
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Izvajalec se obvezuje: 
- izvajati storitve redno, strokovno, kvalitetno in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, 

krajevnimi potrebami, normativi, standardi in navodili naročnika, 
- izvajati storitve po letnem planu, ki ga vsako leto izvajanja storitev pripravi naročnik glede 

na svoje razvojne plane in potrebe in na predlog izvajalca, 
- izvajati storitve skladno s terminskim planom izvedbe del, 
- izvajati storitve z ustrezno usposobljenim kadrom s strokovnega področja dela in varstva pri 

delu, 
- izvajati storitve s tehnično brezhibnimi vozili, ki izpolnjujejo zahteve naročnika in ostalo 

opremo, ki je potrebna za nemoteno izvajanje storitev, 
- omogočiti nadzor na zahtevo naročnika ali pristojnih inšpekcijskih služb, 
- izvajati dodatne storitve, ki so vezane na predmet tega okvirnega sporazuma, v kolikor bo za 

to prejel naročilo s strani naročnika, 
- tekoče voditi evidence v zvezi z izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu, 
- naročniku pisno poročati o nepravilnostih, ki jih pri izvajanju storitev po tem okvirnem 

sporazumu ugotovi in poročilu priložiti slikovna dokazila, 
- naročniku posredoval, skupaj z vsakokratno situacijo o izvedenih storitvah, prvi izvod 

delovnega naloga, 
- sodelovati z naročnikom, 
- v primeru neskladnosti, ki so na strani izvajalca ukrepati v smeri odprave neskladnosti, v 

najkrajšem možnem času ter preprečiti ponovitve neskladnosti, 
- izročati naročniku vso dokumentacijo o izvajanju storitev po tem okvirnem sporazumu, 
- ažurno voditi kataster javne razsvetljave za celotno območje občine Medvode, in ga 2x letno 

posredovati naročniku v digitalnem formatu (*.shp obliki z atributi), ki ga bo naročnikov lahko 
vključil v svoj GIS, 

- v roku 15 dni po izteku tega okvirnega sporazuma naročniku predati vso dokumentacijo 
povezano z izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu. 

 
 
Izvajalec je dolžan o izvedenih delih po tem okvirnem sporazumu voditi evidenco, kateri morajo biti 
priloženi delovni nalogi, ki vsebujejo najmanj naslednje podatke: 
 

-  zaporedno številko delovnega naloga, ki mora biti sestavljena iz zaporedne številke storitve 
in letnice, 

-  točen naslov oziroma lokacijo objekta storitve, 
-  datum izvedbe storitve, vrsto in količino opravljenih del, 
-  čas izvajanja storitve, 
-  pri izvedbi storitve ugotovljene neskladnosti ali poškodbe, s priporočili za odpravo 

neskladnosti ali poškodb. 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da je delovni nalog pravilno izpolnjen, da so v delovnem nalogu navedeni 
resnični podatki, ki ustrezajo dejanskemu stanju. Delovni nalog mora biti potrjen s strani vodje 
izvajanja del pri izvajalcu. V primeru, da delovni nalog ni izpolnjen pravilno in skladno z zahtevami 
naročnika ali ni popolno izpolnjen, se šteje, da storitev ni bila izvedena in je naročnik ne bo priznal 
ter v zvezi s tako izvedeno storitvijo naročnik ne nosi nobenih stroškov. 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da je vsak delovni nalog izpolnjen najmanj v dveh izvodih, od katerih en 
izvod prejme naročnik skupaj z računom, drugi izvod pa ostane izvajalcu.  
 
Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti stalen nadzor nad izvedbo storitev po tem okvirnem 
sporazumu. 
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Izvajalec je dolžan za izvajanje storitev po tem okvirnem sporazumu zagotoviti vso potrebno tehnično 
opremo in vozila ter zagotavljati vse tehnične in kadrovske zmogljivosti, najmanj v obsegu, kot je to 
zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena tega 
okvirnega sporazuma. 
 
Vsa tehnična oprema in vozila morajo biti v tehnično brezhibnem stanju, stalno vzdrževana in 
servisirana. 
 

  
 
Izvajalec mora izvesti ustrezne okoljske ukrepe za zmanjšanje in predelavo odpadkov, ki nastanejo 
med vzdrževanjem javne razsvetljave. Vse odpadne sijalke, svetilke in krmilni sistemi za razsvetljavo 
se ločijo in pošljejo v predelavo v skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). 
 

  
 
Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo, vključno z računovodskimi in knjigovodskimi 
evidencami v zvezi s storitvami, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, hranil in vodil ločeno 
(stroškovno mesto). 
 
Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, 
upoštevati vse zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije, kot je navedeno v naslednjem odstavku 
tega člena in zagotoviti vpogled v dokumentacijo in jo na zahtevo posredovati naročniku. 
 
Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega člena hraniti najmanj pet (5) let po zaključku 
storitev po tem okvirnem sporazumu, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. 
 
VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

  
 
Naročnik se zavezuje izvajalcu po podpisu tega okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega 
sporazuma in pred začetkom izvajanja storitev po tem okvirnem sporazumu: 

- izročiti vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzete storitve po 
tem okvirnem sporazumu potrebne in 

-  pripraviti in sporočiti letni plan izvajanja storitev (redno in investicijsko vzdrževanje), 
 
Naročnik se obvezuje: 

- zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se 
prevzete storitve po tem okvirnem sporazumu izvršujejo pravočasno in v obojestransko 
zadovoljstvo, 

- zagotoviti nadzor nad izvedbo storitev oziroma del po tem okvirnem sporazumu, 
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 

vpliv na izvršitev prevzetih storitev po tem okvirnem sporazumu. 
 
Naročnik se obvezuje tudi pravočasno dostaviti izvajalcu dokumentacijo za vse morebitne 
spremembe, skladno s terminskim planom izvajanja del, tako da bo izvedba del lahko potekala 
nemoteno. 
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VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL  
 
 

  
 
Izvajalec bo za opravljene storitve rednega vzdrževanja, naročniku mesečno izstavil račun, in sicer 
do 8. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Izstavljenemu računu mora izvajalec priložiti 
evidenco opravljenih storitev z delovnimi nalogi. V primeru, da izstavljenemu računu ne bo priložena 
zahtevana dokumentacija, bo naročnik račun zavrnil. Naročnik je vsak prejeti račun dolžan pregledati 
najpozneje v roku osmih (8) dni od dneva prejema. Če naročnik v roku 8 dni računa ne potrdi niti 
ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjena. 
 
 
Izvajalec bo za opravljene storitve investicijskega vzdrževanja, naročniku mesečno izstavil situacijo, 
in sicer do 15. dne v tekočem mesecu. Obračun del se bo vršil s situacijami na podlagi dejansko 
izvršenih del, ki jo bo pregledal in potrdil nadzorni organ naročnika v roku 8 dni od prejema. Če 
naročnik v roku 8 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija 
potrjena. 
 
Dela se obračunavajo na osnovi dejansko izvršenih storitev in po cenah, ki so navedene v specifikaciji 
predračuna, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma. 
 

  
 
Račun, izdan na podlagi potrjene evidence oz. situacije, mora izvajalec pošiljati naročniku v 
elektronski obliki (e-Račun), preko Uprave za javna plačila. 
 
Rok plačila e-računa je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Če zadnji dan 
roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu ni opredeljen kot 
plačilni dan, se za plačilni dan šteje naslednji delavnik. 
 
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. 
 
Naročnik potrjen  e-račun plača na transakcijski račun izvajalca številka  
_____________________________________, odprt pri _________________________. 
 
 

  
 
(Opomba: Določbe 16. člena veljajo samo v primeru, če izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci. 
V nasprotnem primeru se 16. člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih 
podizvajalcev za izvedbo predmetnega okvirnega sporazuma.  
 
Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po 
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati 
tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 
 



 8 / 15 
 
 
 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne 
dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca 
najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti 
odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev. 
 

  
 
(Opomba: Določbe 17. člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. 
V nasprotnem primeru se 17. člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: 
 

 
Naziv podizvajalca  
Polni naslov  
Podizvajalec zahteva neposredno 
plačilo  DA / NE 

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca   
Matična številka podizvajalca  
Davčna številka podizvajalca  
Transakcijski račun podizvajalca  
Del javnega naročila, ki se oddaja v 
podizvajanje (vrsta/opis del)  

Količina/Delež (%) v podizvajanju  
Vrednost del brez DDV  
 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 
94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti 
izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne 
ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo 
postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni 
v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev 
podizvajalcev. 
 
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne 
glede na število podizvajalcev. 
 
Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 
naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, 
tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 
 
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj 
obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog 
za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na 
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nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 
naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi 
novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva 
neposrednega plačila 
 
Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od 
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo 
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, ki je neposredno 
povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, 
naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega 
odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno 
plačilo/ 
 
Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu 
s 94. členom ZJN-3:  

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno 
plačuje podizvajalcu, 
- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.  

 
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na 
podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi 
neposredno na račun podizvajalca ali  
- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s 
konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki jih 
obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega 
računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o 
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10). 

 
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do 
višine tako plačanega zneska podizvajalcu. 
 
Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
 
VIII. GARANCIJSKI ROKI 
 

  
 
Za vso vgrajeno opremo in material veljajo garancijski roki proizvajalca oziroma dobavitelja le-te, 
vendar ne manj kot tri (3) leta in za izvedene investicije ne manj kot pet (5) let. 
 
Za vgrajeno opremo in material je izvajalec dolžan naročniku po izvedenih delih, ob predložitvi 
situacije izročiti tudi garancijske liste iz katerih bo razviden garancijski rok. 
 
Izvajalec se obvezuje v garancijski dobi ugotovljene napake odpraviti v dogovorjenem času. Če 
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izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega 
gospodarja upravičen odpraviti naročnik sam in to na stroške izvajalca in za kritje stroškov odprave 
pomanjkljivosti in napak unovčiti zavarovane za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 
IX. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  
 

  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku najkasneje v roku 15 dni od sklenitve okvirnega sporazuma 
naročniku izročil prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo ali 
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v 
višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 60 dni po prenehanju veljavnosti 
tega okvirnega sporazuma. Izvajalec lahko pogoj izpolni s predložitvijo več zaporednih zavarovanj 
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer veljavnost posameznega 
zavarovanja ne sme biti krajše od 12 mesecev, izvajalec pa je dolžan najkasneje 15 dni pred potekom 
zadnje predložene garancije naročniku predložiti pisno zavezujočo izjavo garanta, s katero le-ta 
podaljšuje veljavnost zadnji predloženi garanciji ali novo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo garancijo.  
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se unovči v naslednjih primerih: 

- če izvajalec ne izvede naročila po tem okvirnem sporazumu v skladu z določili tega okvirnega 
sporazuma, 

-  če bo izvajalec zamujal z izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu iz razlogov, ki niso 
posledica ravnanja naročnika ali višje sile, za kar ne štejejo vremenske razmere, pa za 
zamudo ne bo utemeljenih razlogov, ki jih skupaj ugotovita naročnika in izvajalec, 

-  če izvajalec izvaja storitve po tem okvirnem sporazumu z vozili in tehnično opremo, ki niso 
skladna z zahtevami naročnika in veljavnimi prepisi, 

-  če izvajalec samovoljno izvajal storitve, brez da bi za to dobil naročilo s strani naročnika ali 
storitve, ki niso predvidena z letnim planom, 

-  če izvajalec pri izvedbi storitev po tem okvirnem sporazumu ne upošteva temeljnih okoljskih 
zahtev in veljavnih predpisov, 

- v vseh primerih kršitev tega okvirnega sporazuma s strani izvajalca določenih v tem okvirnem 
sporazumu, 

-  če izvajalec kakorkoli krši določila tega okvirnega sporazuma in če izvajalec ne upošteva 
navodil naročnika, 

-  če izvajalec po svoji krivdi odstopi od tega okvirnega sporazuma, 
-  če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od tega okvirnega sporazuma. 

 
  

 
Izvajalec je dolžan ob podpisu tega okvirnega sporazuma in ne pozneje kot v roku deset dni po 
podpisu tega okvirnega sporazuma naročniku izročiti kopijo veljavne zavarovalne police za 
odgovornost za škodo, ki bi jo z nerednim in nevestnim opravljanjem storitev po tem okvirnem 
sporazumu povzročil sam ali pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni podizvajalcu naročniku ali 
tretjim osebam. Letna zavarovalna vsota za vsak škodni primer mora znašati vsaj 50.000,00 EUR. V 
času trajanja tega okvirnega sporazuma mora izvajalec naročniku posredovati kopijo veljavne 
zavarovalne police, če veljavnost le-te poteče. V primeru, da izvajalec naročniku ne posreduje kopije 
veljavne zavarovalne police ima naročnik pravico skleniti zavarovanje za odgovornost za škodo pri 
zavarovalnici na stroške izvajalca. 
 
Izvajalec je dolžan takoj obvestiti naročnika, če bi bila na podlagi odgovornosti za škodo iz prvega 
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odstavka tega člena izplačana kakršnakoli zavarovalna vsota. 
 
Opustitev dolžnosti izvajalca v zvezi z zavarovanjem za odgovornost za škodo iz tega člena se šteje 
za bistveno kršitev tega okvirnega sporazuma. 
 
 
X. POGODBENA KAZEN 
 

  
 
Izvajalec je v primeru zamude rokov iz 5. člena tega okvirnega sporazuma, ki ni posledica višje sile 
ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, in sicer: 

- za vsako začeto uro zamude, ki je določen za odpravo pomembnih napak, se pogodbena 
kazen obračuna 100,00 EUR, vendar skupaj ne več kot 1.000 EUR za posamezno okvaro, 

- za vsak dan zamude roka, ki je določen za odpravo manj pomembnih napak, se 
pogodbena kazen obračuna v višini 200,00 EUR, vendar skupaj za zamudo roka ne več 
kot 2.000,00 EUR za posamezno okvaro.  

 
V vseh ostalih primerih (investicijsko vzdrževanje) , ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani 
naročnika je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od 
celotne pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan, ki sta se ga pred izvedbo 
dogovorili stranki okvirnega sporazuma. 
 
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) celotne 
pogodbene vrednosti del z DDV. Pogodbena vrednost del za obračun pogodbene kazni se ugotavlja 
na podlagi posamezne situacije oz. računa. Naročnik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni 
zaradi zamude do potrditve situacije ali računa.  
 
Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer 
v višini 10% celotne pogodbene vrednosti del z DDV. Naročnik v primeru neizpolnjevanja pogodbe 
pozove izvajalca k dokončanju del v določenem roku. Če izvajalec v tem roku pogodbenih obveznosti 
ne izpolni, naročnik lahko odstopi od pogodbe ter vnovči garancijo za dobro izvedbo del, obračuna 
pogodbeno kazen ter morebitno škodo. 
 
Naročnik lahko od izvajalca zahteva povračilo nastale škode in plačilo dodatnih stroškov nastalih 
zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del. Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica 
zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale 
škode, bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od 
uveljavljanja pogodbene kazni. 
 

  
 
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu nastane škoda, 
ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode. 
 
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. 
 
Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren za vse terjatve tretjih oseb za 
materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe storitev po tem okvirnem sporazumu s 
strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih. 
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XI. ODSTOP OD POGODBE 
 

  
 
Naročnik lahko enostransko odstopi od okvirnega sporazuma brez odpovednega roka, iz razlogov: 

- v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja ali občinski predpisi, 
-  če izvajalec ne prične z izvedbo pogodbenih del v pogodbenem roku, 
-  če izvajalec 4 x ne prične z intervencijo v dogovorjenem roku, pri čemer se ne zahteva 

zaporedna pasivnost oz. neodzivnost izvajalca, 
-  če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v 

naknadnem roku, ki ga določi naročnik; 
-  če izvajalec prekine z deli brez predhodnega soglasja naročnika; 
-  če naročnik nima oz. ne bo imel zagotovljenih sredstev v proračunu za izvajanje storitev, ki 

so predmet tega okvirnega sporazuma ali bo s predpisi uredil drugačen način izvajanja teh 
storitev. 

 
Odstop od okvirnega sporazuma se izvede s pisnim obvestilom o enostranskem odstopu od okvirnega 
sporazuma ali pogodbe, ki se pošlje priporočeno po pošti. Odstop od okvirnega sporazuma ali 
pogodbe začne učinkovati z dnem vročitve obvestila o enostranskem odstopu oziroma z dnem, ko 
se vročitev šteje za opravljeno skladno z določili pravdnega postopka.  
 
Izvajalec je dolžan plačati škodo, ki jo je naročnik utrpel zaradi razveze okvirnega sporazuma po 
krivdi izvajalca. Če izvajalec škode ne poravna, je naročnik upravičen unovčiti bančno garancijo za 
dobro izvedbo del ter iz tega poplačati škodo. 
 

  
 
Vsaka pogodbena stranka ima pravico do enostranskega odstopa s 3 mesečnim odpovednim rokom. 
Odpoved mora biti podana v pisni obliki in posredovana nasprotni pogodbeni stranki priporočeno s 
povratnico. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve obvestila o odpovedi okvirnega sporazuma oz. 
pogodbe oz. z dnem, ko se odpoved šteje za vročeno skladno z določili pravdnega postopka. 
 
XII. VAROVANJE PODATKOV 
 

  
 
Podatki iz tega okvirnega sporazuma, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni sporazum 
in njeno izvajanje se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi 
štejejo za javne. 
 
Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente, osebne podatke 
in druge podatke v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvajanju storitev po tem okvirnem 
sporazumu in se zavezuje, da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabil 
naprej. Izvajalec je svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in osebnih podatkov in drugih 
podatkov, vezanih na ta okvirni sporazum, razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po 
tem okvirnem sporazumu, ki so ali bodo kakorkoli izvrševali celotno ali posamični del naročila po tem 
okvirnem sporazumu. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov se 
nanaša tako na čas izvrševanja tega okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. 
 
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov je izvajalec 
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naročniku odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo. 
 

  
 
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s 
soglasjem naročnika. 
 
 
XIII. POOBLAŠČENE OSEBE 

  
 
 
Naročnik za svojega pooblaščenega predstavnika določa in pooblašča …………………………………, (tel.: 
……………………., e-pošta: ..........................................), ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v 
vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje in uveljavitev tega okvirnega sporazuma in je skrbnik tega 
okvirnega sporazuma. 
 
  
Izvajalec za svojega pooblaščenega predstavnika določa in pooblašča …………………………………, (tel.: 
……………………., e-pošta: ..........................................), ki je pooblaščen, da kot predstavnik 
izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavite tega okvirnega 
sporazuma. 
 

  
 
Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi pooblaščene osebe po tem okvirnem sporazumu 
iz prvega odstavka 27. člena tega okvirnega sporazuma v roku treh dni po njihovi zamenjavi. 
 
Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi pooblaščene osebe iz drugega odstavka 27. člena 
tega okvirnega sporazuma pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. 
 

  
 
Stranki sporazuma se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo 
štejeta za veljaven način pošiljanja vse medsebojne korespondence. 
 
Naročnik bo uporabljal elektronski naslov: ………………………………………………………. 
 
Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov: ………………………………………………………. 
 
Obe stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. 
Elektronska pošta, poslana naročniku na zgoraj naveden elektronski naslov, se šteje za vročeno 
takoj, če je bila poslana med delovnim časom naročnika, v nasprotnem primeru pa naslednji delovni 
dan po pošiljanju. Elektronska pošta, poslana izvajalcu na zgoraj naveden elektronski naslov, se 
šteje za vročeno takoj. 
 
Za nujne primere se lahko kliče na telefonsko številko ________________________, ki bo javno 
objavljena. 
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Vodja vzdrževanja javne razsvetljave po tem okvirnem sporazumu je …………………………………, (tel.: 
……………………., e-pošta: ..........................................) 
 
Namestnik vodja vzdrževanja javne razsvetljave po tem okvirnem sporazumu je 
…………………………………, (tel.: ……………………., e-pošta: ..........................................) 

 
 
XIV. REŠEVANJE SPOROV 

  
 
Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, 
rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 
XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

  
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta 
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku 
ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji 
ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali 
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba 
nična. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega 
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka 
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
 
XVI. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

  
 
Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas 48 mesecev od začetka veljavnosti. V kolikor bi se 
izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se ustrezno podaljša tudi konec 
izvedbe del po tem okvirnem sporazumu. 
 
XVII. KONČNE DOLOČBE 
 
 

  
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 
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- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  
- počitki,  
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s 
pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti 
pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa 
tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja 
tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe 
v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana 
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu 
sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 

  
 
Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo ali v 
razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika.  
 

  
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta 
obe pogodbeni stranki.  
 

  
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po dva izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati 
z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 19. 
členom te pogodbe. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi. 
 
 
 
Številka:      Številka: 
Datum:                                                                   Datum:  
 
 
 
  Izvajalec: Naročnik: 
  ......................................... Občina Medvode 
       ......................................... Župan 
       ......................................... Nejc Smole 
 
 ......................................... ......................................... 
 


