
 
NAROČNIK: OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica 
matična št. 5883962000 
ID št. za DDV SI 81877790  
ki jo zastopa župan Jožef Kokot  
(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 
 

IZVAJALEC:    
matična št.    
ID št. za DDV                                              
ki ga zastopa     
(v nadaljevanju: izvajalec) 

 
 

sklepata naslednji 
OKVIRNI SPORAZUM 

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE  
št.    

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen  
Za oddajo predmetnega naročila se je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju 
ZJN-3) in Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (v 
nadaljevanju: ZIUZEOP, Uradni list RS št. 49/2020), ki v 90. členu določa spremenjene mejne vrednosti za uporabo Zakona o 
javnem naročanju za javna naročila blaga, storitev in gradenj na splošnem področju izvedel postopek zbiranja ponudb. 
ZIUZEOP tako v prvem odstavku 90. člena določa, da se ne glede na določbe ZJN-3 do 15. novembra 2020 ZJN-3 na splošnem 
področju ne uporablja za: 

- javna naročila blaga ali storitev ali projektni natečaj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 
eurov brez DDV 

- javna naročila gradenj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 80.000 eurov brez DDV. 
Ukrep velja od dneva vstopa ZIUZEOP v veljavo, torej 11. 4. 2020. Spremenjene mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 so tako začasne 
narave in v skladu s 5. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v 
nadaljevanju: ZZUOOP) veljajo od 11. aprila 2020 do 31. decembra 2021. 

 
2. člen 

Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da je bila na osnovi: 

 ponudbe izbranega izvajalca (v nadaljevanju: ponudbena dokumentacija) in 

 naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka  z dne    
 

izbran izvajalec del v okviru omenjenega naročila, zaradi česar se sklepa predmetni okvirni sporazum, s katerim se pogodbeni 
stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta okvirnega sporazuma. 

 

Hkrati pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- izvajalec nastopa v skupni ponudbi s parterjem 
  (v nadaljevanju partner); 

- je zakoniti zastopnik partnerja s pogodbo oz. sporazumom o skupnem nastopanju št. 
   z dne  pooblastil vodilnega partnerja 
   pooblastil izvajalca, da v njihovem imenu 
in za njihov račun podpiše in sklene pogodbo; 

- partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za izpolnitev 
obveznosti po tej pogodbi; 

- partner prevzema področje dela v obsegu in na način kot je to določeno v pogodbi oz. sporazumu o skupnem 
nastopanju št.  z dne  . 

 
3. člen 

S tem sporazumom naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo vzdrževanje javne razsvetljave na območju Občine 
Gorišnica za obdobje enega (1) leta od sklenitve tega okvirnega sporazuma z možnostjo podaljšanja za eno (1) leto. 



 

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 
3. člen 

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu, določenem z naslednjimi dokumenti: 

- dokumentacija v zvezi z oddajo naročila, številka _________ , z dne ____________; 

- Tehnična navodila za vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave v Občini Gorišnica  (v nadaljevanju: tehnična 
navodila); 

- ponudba št.  z dne  s popisom del in ponudbenim predračunom. 
Predmetni dokumenti so sestavni del te pogodbe. 

 
Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgornjem odstavku. 

 

4. člen 
Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Gorišnica. Pogodbena 
vzdrževalna dela obsegajo vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave ter drugih objektov javne 
službe oziroma nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave na terenu in njegovo vzdrževanje v interesu trajnega, 
nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. 

 
Predmet se v času sklenitve tega sporazuma po obsegu, vsebini in časovno ne more vnaprej določiti in bo naročnik dela časovno 
in količinsko opredelil in naročal glede na dejanske sprotne potrebe po cenah, podanih v ponudbenem predračunu iz prejšnjega 
člena. 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da se ta sporazum sklepa za določen čas veljavnosti in sicer za dobo 1 (enega) leta od podpisa 
sporazuma z možnostjo podaljšanja za eno leto. 
. 

 
5. člen 

V primeru elementarnih nesreč ali v drugih primerih, ki zahtevajo takojšnje posredovanje oziroma odpravo napake, zlasti, če 
so ogrožena človeška življenja, je izvajalec dolžan zagotoviti interventno izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave na poziv 
uporabnikov ob vsakem času ter zagotoviti odpravo napak v roku 24 ur od prejema zahteve za posredovanje oziroma takoj, 
ko je to mogoče. 

 
Intervencijsko popravilo določi naročnik v različnih primerih, ko nastala situacija kot npr. poškodovan del opreme infrastrukture 
javne razsvetljave ovira nemoteno in varno gibanje na predmetnem območju, ki ga osvetljuje javna razsvetljava. Intervencijsko 
se morajo izvajati tudi okvare na konfliktnih območjih, območjih šolskih poti, prehodih za pešce ter v območjih vrtcev ter šol. 

 
Redna vzdrževalna dela je izvajalec dolžan izvajat skladno z določili tehničnih navodil. 

 

6. člen 
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma naročal le dela, 
ki jih bo dejansko potreboval in za katera bo imel zagotovljena finančna sredstva. Izvajalec ni upravičen do kakršnih koli 
odškodnin ipd. v kolikor se okvirni predviden obseg del ne mora realizirati zaradi ne zagotovljenih finančnih sredstev oz. drugih 
nepredvidenih          sprememb. 

 
Izvajalec sme dela po tem sporazumu izvesti le na podlagi posameznega naročila naročnika. Za vsako delo pred izvajanjem 
mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika. Pogodbeni stranki se dogovorita, da sme izvajalec brez izrecnega naročila 
naročnika izvesti le menjavo nedelujočih sijalk ali druga dela, ki so za nemoteno delovanje javne razsvetljave nujno potrebna. 

 

Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem okvirnega sporazuma tudi 
spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer pa izvajalec v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnikoli stroškov, ki 
bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile. 

 
 

III. VKLJUČEVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV 
 

7. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas izvajanja okvirnega sporazuma izpolnjeval temeljne okoljske zahteve, ki jih določa Uredba 
o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017). Pri vzdrževanju javne razsvetljave bo upošteval okoljske zahteve in 
priporočila predvsem na način, da sledi okoljskim vidikom v tehničnih specifikacijah oz. popisu del in določilu naslednjega 
odstavka tega člena. 
 

Med vzdrževanjem vgrajeni ali zamenjani električni deli svetilke morajo biti izbrani tako, da ne poslabšajo svetlobnega 



izkoristka svetilke. To pomeni, da mora biti njihova poraba električne energije manjša ali največ enaka energiji, ki jo porabijo 
za svoje delovanje izvirni električni deli svetilke, in da morajo zagotavljati enak ali večji svetlobni tok v svetilki vgrajenega 
svetlobnega vira. Izvajalec predloži ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena. 

 
 

IV. PODIZVAJALCI 
(Opomba: določbe tega poglavja veljajo, če bo ponudnik nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo). 

 

8. člen 
Podatki o podizvajalcih: 

Podizvajalec 1 (naziv, naslov):   
Vrsta del:     
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, količina):    
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:      

 

Podizvajalec 2 (naziv, naslov):   
Vrsta del:     
Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, količina):    
Vrednost del, ki jo bo izvedel podizvajalec:     

 

9. člen 
V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteva neposredna 
plačila, se šteje, da: 

 je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca, 
 glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s 

strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
 je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik 

namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 

 

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcem, ki se 
izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, in sicer na njihov transakcijski račun, naveden na potrjenem 
računu podizvajalca. 

 
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. 
člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih 
dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in 
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. 

 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. 
člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo 
razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. 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 bo o morebitni zavrnitvi 
novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila 
končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za 
izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev 
izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je 
sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje. 

 
V. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 
10. člen 

Cene na enoto iz ponudbenega predračuna izvajalca iz tretjega člena so fiksne ves čas trajanja tega sporazuma in 
vključujejo vse s predmetom javnega naročila povezane stroške skladno z razpisno dokumentacijo. Končna pogodbena 
vrednost je odvisna od dejanske količine in potreb naročnika. 

 
Davek na dodano vrednost se zaračuna po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa. 

 
Stranki sporazuma sta soglasni, da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno. Cena na enoto vsebuje vse dajatve, stroške, davke 
in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom naročila. 



 

Vrednost pogodbenih del je odvisna od obsega naročenih in izvedenih del, vendar skupna vrednost vseh del za predmet lahko 
znaša največ 39.500 EUR brez DDV. 

 

Sredstva za izvedbo pogodbenih del so zagotovljena na proračunskih postavki: 069110 Vzdrževanje javne razsvetljave. 
 

Naročnik si pridržuje pravico, da količino storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, naroča glede na potrebe in največ do 
višine zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Gorišnica. 

 
 

VI. ODZIVNI ČAS IZVAJALCA IN IZVEDBENI ROK 
 

11. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel najkasneje v 5 dneh, ko ga bo naročnik uvedel v delo. Uvedba v delo 
se opravi najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe. Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita 
v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov, ob upoštevanju določil okvirnega sporazuma. 

 

12. člen 
Izvajalec se obvezuje ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljati: 

- da se z vzdrževalne enote nemoteno izvajajo in zagotavljajo dela in storitve, ki so predmet sporazuma; 
- odzivni čas za intervencije (kot npr. poškodbe na infrastrukturi ob naravnih ali prometnih nesrečah, nedelujoča 

razsvetljava na nevarnih odsekih, šolskih poteh ob šolah in vrtcih …) najkasneje v dveh urah od prejema zahteve za 
posredovanje; 

- odpravo manjših napak (kot npr. zamenjava sijalk, okvare na svetilkah, izklop varovalnih elementov, manjše 
preobremenitve sistema …) vsakih 14 dni 

- odpravo večjih napak (kot npr. podrtje droga, prekinitev kablovodov, poškodbe prižigališč …) v roku enega (1) tedna 
od prejema zahteve za posredovanje. 

 

Izvajalec je dolžan zagotavljati storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma stalno in stalno zagotavljati interventno 
službo, skladno s prvim odstavkom tega  člena. 

 
Izvajalec mora zagotavljati interventno izvajanje storitev na poziv pooblaščenega predstavnika naročnika, pristojne inšpekcije 
in policije ob vsakem času, ter zagotoviti odpravo ugotovljenih nepravilnosti takoj v primeru, da bi se s tem odvrnila neposredna 
nevarnost za promet, nevarnost za neposredno ogroženo življenje in zdravje ljudi, neposredna nevarnost za nastanek škode 
v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju. 

 

13. člen 
Izvajalec mora priti na lokacijo, kjer je potrebno izvajati dela, v določenem odzivnem času iz prejšnjega člena z ustreznimi 
delavci in opremo. 

 

Odzivni čas pričetka del in ogleda okvare je čas od potrditve prevzema v izvedbo do prihoda imenovane osebe izvajalca na kraj 
dogodka in začetek del. Nepravočasen odziv glede na zahtevan odzivni čas za pričetek del pomeni neodzivnost (ne prične z 
izvedbo). 

 
Naročnik od izvajalca pričakuje aktivno izvedbo glede na posamezen poziv k izvedbi del in pravočasno izvedbo posameznih 
del glede na zahtevane roke iz prejšnjega člena tega okvirnega sporazuma. Nepravočasen odziv oz. izvedba del glede na 
zahtevan odzivni čas iz prejšnjega člena tega okvirnega sporazuma pomeni kršitev obveznosti sporazuma oziroma šteje za 
neodzivnost izvajalca in ima za posledico obračun pogodbene kazni po 33. členu tega okvirnega sporazuma. V primeru 
nepravočasne izvedbe del tudi tretjič zaporedoma, ima naročnik pravico z obvestilom odstopiti od okvirnega sporazuma. 

 
 

VII. OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA 
 

14. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo uspešno opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, obračunal po fiksnih cenah 
na enoto iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma in dejansko izvršenih količinah. 

 

V kolikor posamezno naročilo vključuje dela, ki niso zajeta po ponudbenem predračunu, se bodo obračunavala glede na 
dejansko nastale stroške, podlaga za njihov izračun pa so kalkulativni elementi, podani v ponudbi izvajalca. Če teh ni mogoče 
uporabiti, se upošteva predlog izvajalca, potrjenega s strani naročnika. 
 

 



15. člen 
Stranki sporazumno soglašata, da izvajalec naročniku izstavlja račune za opravljene storitve vzdrževanja javne razsvetljave 
enkrat mesečno, ki morajo biti specificirane po zaporednih številkah, kot je to navedeno v ponudbi. Izvajalec je dolžan račune 
posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun). 

 
Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. 

 
Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, 
ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Izvajalec mora pri izdaji situacij upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih 
storitev za proračunske uporabnike. V situaciji je potrebno prikazati storitve vzdrževanja javne razsvetljave. 

 

K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev, vključno 
s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naročniku oziroma nadzorniku vroči osebno ali po pošti. Naročnik 
oziroma nadzornik je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema. 

 
V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna 
v situaciji, je naročnik dolžan nesporni del situacije potrditi, sporni del situacije pa sta pogodbeni stranki dolžni uskladiti do 
izstavitve naslednje situacije. 

 

Izvajalec naročniku na podlagi potrjene mesečne situacije izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala 
UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Na računu mora biti obvezno navedena 
številka pogodbe. 
 
Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske 
račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje določeni v pogodbi oz. sporazumu o skupnem 
nastopanju in prikazani na računu. 

 
16. člen 

Naročnik bo poravnal zneske, v skladu s 15. členom pogodbe, po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne 
situacije na transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz tega okvirnega sporazuma. 

 

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. 
 

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo pooblaščeni instituciji za opravljanje plačilnih storitev za 
naročnika. 

 
V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih obresti. 

 
 

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

17. člen 
Naročnik je dolžan: 

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

- naročnik se zavezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, tako da delo lahko poteka 
nemoteno, 

- spremljati in nadzirati izvajanje storitve vzdrževanja, 
- sodelovati z izvajalcem z namenom, da je predmet naročila izveden v skladu z vsemi zahtevami; 
- obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta 

naročila; 
- izpolnjevati finančne obveznosti v rokih in na način, dogovorjen s tem sporazumom. 

 
 

18. člen 
Naročnik ali v njegovem imenu druga pooblaščena oseba lahko izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem storitev, ki se nanašajo 
na količino, obseg, dinamiko, odzivnost, kakovost, postopke in obračun storitev. 

 

Nadzor se izvaja neposredno in posredno. Neposredni nadzor se izvaja na terenu in zajema količinski in kakovostni nadzor 
opravljenih storitev, posredni nadzor pa zajema preverjanje naročil in obračunov, ki jih sestavlja izvajalec, ter preverjanje druge 
dokumentacije, s katero izvajalec dokazuje izvajanje posameznih storitev. 

 



 

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

19. člen 
Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi spremljajoči 
riziki v zvezi z izvedbo storitev ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma. 
 
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri 
naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od naročnikovih zahtev pri posameznem naročilu s strani izvajalca brez predhodne 
odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje naročniku odškodninsko odgovoren in mora na 
zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje. 

 
Izvajalec mora imeti ves časa trajanja tega okvirnega sporazuma ustrezno registrirano dejavnost, vključno z vsemi potrebnimi 
ostalimi dovoljenji ter usposobljenostmi, ki jih zahteva predmetno področje dela. 

 

20. člen 
V zvezi z izvajanjem s tem okvirnim sporazumom prevzetih storitev se izvajalec obvezuje: 

- izvajati dejavnosti skladno z navodili Tehničnega pravilnika: Vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave v Občini 
Gorišnica ter skladno z veljavnimi predpisi in pripadajočimi tehničnimi smernicami, sodobnimi standardi in delovnimi 
praksami za predmetna dela, vključno s pripadajočimi gradbenimi vzdrževalnimi posegi in ostalimi nalogami podpore 
za zagotavljanje funkcionalnega in varnega obratovanja, 

- zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje dejavnosti, 
- omogočati strokovni in finančni nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela, 
- dosledno upoštevati tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za opravljanje dejavnosti, 
- spoštovati predpise, ki urejajo to področje, 
- voditi poslovne knjige tako, da je zagotovljena transparentnost poslovanja pri izvajanju dejavnosti, 
- zagotoviti varstvo javne in zasebne lastnine tako, da se sproti odpravljajo morebitne poškodbe, zagotavlja povrnitev 

škode in vzpostavitev prejšnjega stanja, 
- 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 na območju izvajanja del po tem okvirnem sporazumu, vse na lastne stroške. 

 
V zvezi z zgoraj navedenim je izvajalec dolžan zlasti (ne pa izključno) izvajati naslednja dela: 

- popravilo, zamenjava in postavitev svetilk in sijalk; 
- zamenjava in postavitev drogov javne razsvetljave; 
- vzdrževalna dela na obstoječih drogovih javne razsvetljave (popravilo oz. menjava, intervencije, čiščenje, poliranje, 

pleskanje ipd.); 
- nujna popravila na prižigališčih in stikališčih javne razsvetljave; 
- izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave; 
- urejanje škodnih primerov z zavarovalnicami (odškodninski zahtevki pri zavarovalnicah, foto dokumentacija, 

obvestilo policije, zapisnik, predračun ipd.); 
- popoln pregled ter ažuriranje po potrebi digitalnega katastra javne razsvetljave na območju Občine Gorišnica (2 krat 

letno) in posredovanje naročniku v digitalnem formatu, ki je skladen in primeren za posredovanje v skupno uporabo 
v različnih prostorsko informacijskih sistemih ter poročanje v skupni državni geografski informacijski zbirnik Zbirni 
kataster gospodarske javne infrastrukture pri Geodetski upravi Republike Slovenije, 

- druga dela na oziroma v zvezi z javno razsvetljavo po nalogu naročnika; 
- druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis; 

 

21. člen 
Izvajalec mora ves čas trajanja okvirnega sporazuma razpolagati z zadostno količino strojne in druge opreme, s katero bo lahko 
zagotovil izvajanje storitev po tem okvirnem sporazumu. 

 

Izvajalec storitev po tem okvirnem sporazumu mora ob vsakem času predstavniku naročnika omogočiti pregled vseh strojev in 
opreme za izvajanje storitev. V kolikor predstavnik naročnika oceni, da tehnične karakteristike strojne in druge opreme ne 
zadoščajo zahtevam iz prejšnjega odstavka ima naročnik pravico odstopiti od okvirnega sporazuma in unovčiti zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
22. člen 

Naročnik bo morebitne odškodninske zahtevke odstopil v pristojno reševanje izvajalcu, le-ta pa se s tem okvirnim sporazumom 
zavezuje, da bo reševal in razrešil navedene zahtevke, v primeru tožb zoper naročnika pa aktivno sodeloval v postopkih ter 
kril škode, ki bi bile naložene naročniku in izvirajo iz ravnanj, opustitev ali nestrokovnega izvajanja okvirnega sporazuma. 
Izvajalec je dolžan poškodbe nemudoma prijaviti in o njih obvestiti pristojne organe, naročnika ali zavarovalnico. 



 
23. člen 

Izvajalec je dolžan voditi knjigo opravljenih del in kontrolnih pregledov. V knjigo se vpisuje vse, kar je pomembno za izvedbo 
in obračun del, redne kontrolne preglede in vsa izredna popravila. Knjigo opravljenih del praviloma enkrat na mesec (ali po 
potrebi) pregleda odgovorna oseba naročnika. 

 
24. člen 

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik, če ni določen v 
specifikacijah posameznega naročila ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 

 

Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo 
storitev. 

 

Izvajalec je dolžan naročnika tekoče obveščati o vseh zapletih, povezanih z zagotavljanjem funkcionalne sposobnosti objektov 
in naprav ter s tem povezanim zagotavljanjem komunalne oskrbe v skladu s postavljenimi standardi in normativi. 

 
25. člen 

Izvajalec jamči, da bodo storitve izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi 
zahtevami naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo ves čas trajanja sporazuma storitve opravljal s kvalificiranimi kadri, da bo 
kakovost opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj 
ali informacij naročnika. 

 

26. člen 
Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma mora izvajalec predati naročniku popis stanja javne razsvetljave. 
Navedeno velja tudi v primeru predčasnega odstopa od tega okvirnega sporazuma. 

 
 

X. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA 
 

27. člen 
 

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO 
Instrument zavarovanja: menična izjava 
Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV. 
Čas veljavnosti: 90 dni po veljavnosti tega okvirnega sporazuma 

 

Izvajalec mora najpozneje v 5 dneh od podpisa sporazuma kot pogoj za veljavnost sporazuma izročiti naročniku zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma. 

 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te 
pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih 
obveznosti. Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi in mu postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v 
določenem roku ni odpravljena, so izpolnjeni pogoji za unovčitev zavarovanja. 

 
V primerih zamud, za katere je po tem sporazumu določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen 
na način kot je to določeno v IX. poglavju tega sporazuma. Zavarovanje za dobro izvedbo del se lahko vnovči v primeru 
nadaljevanja zamude. 

 

XI. GARANCIJSKA DOBA 
 

28. člen 
Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu zahtevami 
naročnika. 

 

Garancijski rok za izvedene ukrepe iz rednega, izrednega in investicijskega vzdrževanja, znaša 12 mesecev po primopredaji 
ali po potrjenem obračunu posameznega izvedenega ukrepa iz rednega, izrednega in investicijskega vzdrževanja. Garancijski 
roki se vodijo v kontrolni knjigi. Garancijski rok za posamezni izveden ukrep iz rednega, izrednega in investicijskega 
vzdrževanja, prične teči šele po potrditvi s strani naročnika in strokovnega nadzora ter ko so odpravljene vse napake in 
manjkajoča dela, ki so ugotovljena med izvajanjem nalog določenih v tem sporazumu. 

 
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in 
izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema. 

 



Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi 
pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko 
ga naročnik obvesti o nastali napaki. 

 
Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem 
roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom 
ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v primernem roku 
ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev napake poveri drugemu 
izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik (kot dober gospodar). Naročnik si 
v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Če gre za 
bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev ali kooperantov, je 
izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega 
stanja. 

 

XII. POOBLAŠČEN PREDSTAVNIK 
 

29. člen 
Izvajalec   za   vodjo  vzdrževanja  določa  _  , dosegljiv na telefonski številki: 
  oz. elektronskem naslovu:  . 

 
Vodja vzdrževanja je odgovoren za izpolnitev obveznosti iz tega sporazuma na strani izvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo 
vsako spremembo elektronskega naslova ali telefonske številke naročniku sporočil pisno po elektronski pošti v roku 3 dni od 
spremembe. V nasprotnem primeru naročnik ne odgovarja, če izvajalcu ne bo poslan poziv k izvedbi posamičnega naročila. 

 
Skrbnik te pogodbe s strani naročnika je ___________________________ 
Skrbnik te pogodbe s strani izvajalca je ____________________________ 
 
 

XIII. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA 
 

30. člen 
Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po 
krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka izvedbe del, na to pisno opozori izvajalca in mu določi rok, v katerem mora 
nepravilnosti odpraviti. 

 
31. člen 

V primeru, da se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi storitve po tem okvirnem sporazumu ne drži dogovorjenih terminov iz 11. 
člena tega okvirnega sporazuma ali s strani naročnika naročenih izvedb storitev ali del ali če dela niso izvedena v dogovorjeni 
kvaliteti in roku določenim s strani naročnika, plača naročniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 20,00 
EUR, vendar sme skupna pogodbena kazen znašati največ 5% skupne okvirne vrednosti (v EUR brez DDV) tega okvirnega 
sporazuma. 

 

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. 

 

Pogodbeno kazen naročnik obračuna z izstavitvijo računa. Pogodbeno kazen je izvajalec dolžan poravnati najkasneje 8. dan 
po uradnem prejemu računa na transakcijski račun naročnika, ki je naveden na računu. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela 
prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. 

 
Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti 
o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob 
vsaki zamudi brez obvestila. Pogodbena kazen zaradi zamude se obračuna najkasneje do končnega obračuna oziroma do roka, 
v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo. 

 
Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za škodo, ki mu je nastala z 
zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. 
Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini nastale škode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma 
prejema pisnega zahtevka naročnika. 
V primeru, da zaradi zamude izvajalca pogodbena kazen doseže višino skupne pogodbene kazni iz prvega odstavka tega 
člena, naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca in unovči zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 



 
Če je škoda, ki je nastala naročniku večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. 

 

V primeru iz 1. odstavka tega člena lahko naročnik dela in storitve naroči pri drugem izvajalcu. 

 
 

XIV. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

32. člen 
Če se med potekom izvajanja del, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izkaže, da izvajalec ne opravlja obveznosti iz tega 
sporazuma kvalitetno in pravočasno ali kako drugače krši sporazum, ga naročnik na to pisno opozori in mu določi primeren 
rok za odpravo napak ter navede, da bo po poteku tega roka z njim razdrl okvirni sporazum, če kršitve ne bodo odpravljene. V 
primeru razdrtja okvirnega sporazuma stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po okvirnem sporazumu, pogodbeno 
kazen, zamudne obresti in morebitno izkazano škodo. 

 
Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči zavarovanje za dobro izvedbo del brez vnaprejšnjega opozorila in 
brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma izvaja v nasprotju z izrecnimi 
zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru 
kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma. 

 

O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik izvajalca pisno obvesti priporočeno po pošti. Odstop od pogodbe učinkuje z 
dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 

 
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

 

33. člen 
Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od 
sporazuma v naslednjih okoliščinah: 

 naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 
 v času oddaje naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka 

javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; 
 

38. člen 
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih 
zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe. V primeru odstopa od 
okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako kot je bilo dogovorjeno 
pred odstopom. 

 
Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega 
obračuna. 

 

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa dela, ki so bila 
izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe. 

 
 

XV. SPREMEMBE OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

39. člen 
V primeru, da se pogoji opravljanja zaradi spremenjene zakonodaje, spremembe normativov ali standardov, v času trajanja 
tega okvirnega sporazuma bistveno spremenijo, je izvajalec dolžan o tem pisno obvestiti naročnika in predlagati ukrepe za 
nadaljnje izvajanje dejavnosti ter dejavnost dalje izvajati v skladu s tem okvirnim sporazumom in veljavnimi predpisi. 

 
40. člen 

Vse spremembe in dopolnitve tega sporazuma se sklenejo le v obliki pisnih aneksov k sporazumu. 

 
 

XVI. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME 
 

41. člen 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, do izročitve objekta 
naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe. 



 

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo ter zavarovati eventualno škodo na objektu in 
izvedenih delih. 

 
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke 
pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 

 

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na terenu drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z 
naročnikom. 

 

Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbišča in metodologije dela pri sočasni izvedbi z drugimi 
izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naročnika ali drugega investitorja znotraj območja izvajanja rednega vzdrževanja javne 
razsvetljave. 

 
XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 
42. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni sporazum ali pri izvajanju 
tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika 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 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 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen. 

 
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 
dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 
 

XVIII. KONČNE DOLOČBE 
 

43. člen 
Stranki tega sporazuma bosta morebitne spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno 
sodišče. 
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma bosta stranki okvirnega sporazuma skušali rešiti sporazumno. 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži spor pri stvarno 
pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 

 
44. člen 

Kakršnekoli spremembe ali dopolnitve tega sporazuma so možne le v pisni obliki in s soglasjem strank tega sporazuma. 
 

45. člen 
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem 
soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave. 

 

46. člen 
Pri tolmačenju tega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg tega sporazuma uporablja tudi celotna  razpisna  
dokumentacija  št. številka dosjeja  , in določila obligacijskega 
zakonika. 

 
Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti 
z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 

 

47. člen 

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, in prične veljati pod odložnim 
pogojem predložitve garancije za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti za škodo iz te pogodbe. Sporazum je 
veljaven do zaključka vseh pogodbenih obveznosti strank, najdlje pa za dobo 1. (enega) leta od podpisa. 

48. člen 
 
Ta sporazum je sestavljen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena 



stranka vsaka po 2 (dva) izvoda. 

 
 

IZVAJALEC: NAROČNIK: 
Občina Gorišnica 

 

 

dne: dne: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(podpis in žig) (podpis in žig) 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jožef Kokot 
direktor      župan 

 


