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in 

……………………………….., …………………, ………………., ki ga zastopa …………………. 
(v nadaljevanju: operater) 

ID DDV: SI ……………….. 

Matična številka: …………….. 

TRR SI ……………………..  (…………………….) 

ID operaterja (za potrebe naročanja storitev in prijave napak): … 

 
naslednjo 

 

POGODBO 

O DOSTOPU DO ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ NA 
OBMOČJU NASELJA DRAŽGOŠE 

 

GVO št. pogodbe 2016-…..-ŠO 

 

 

OPEREDELITEV POJMOV 

1. člen 

 
Za potrebe te pogodbe imajo naslednji pojmi pomen, kot je opredeljen: 

1. širokopasovno omrežje (v nadaljevanju: ŠO) je elektronsko komunikacijsko omrežje 
na območju naselja Dražgoše, ki ga ponudnik oddaja v najem ponudnikom storitev – 
operaterjem elektronskih komunikacij; 

2. končni uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik, najemnik ali uporabnik 
objekta, na katerem je locirana omarica ŠO in do katere je mogoče izvajati storitev 
dostopa do ŠO; 

3. operater je fizična ali pravna oseba, ki ima interes ponujanja elektronskih 
komunikacijskih storitev končnim uporabnikom in za to izpolnjuje vse z zakonom in 
ostalimi akti postavljene pogoje; 

4. ponudnik je upravljavec ŠO na območju naselja Dražgoše; 

5. primopredajna točka je točka, v kateri operater vstopa v ŠO z namenom uporabe 
storitve dostopa do ŠO; 
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6. funkcijska lokacija operaterja je prostor, kjer se nahaja optični delilnik, na katerem se 
zaključujejo optična vlakna, preko katerih ponudnik zagotavlja storitev dostopa do 
ŠO. 

 
PREDMET POGODBE 

2. člen 

Predmet pogodbe je uporaba storitve dostopa do ŠO.  

Operater lahko uporablja storitev dostopa do ŠO za dostop do svojih naročnikov oz. končnih 
uporabnikov ter za zagotavljanje storitev dostopa do ŠO drugim operaterjem na 
veleprodajnem trgu.  

Operater, ki se povezuje preko ŠO, je lahko hkrati tudi operater storitev (ponudnik storitev 
drugim ponudnikom storitev na tem istem omrežju) . 

ŠO poteka od optičnega delilnika v funkcijski lokaciji operaterja do omarice na objektu 
končnega uporabnika oz. naročnika. Aktivna oprema v funkcijski lokaciji in terminalna 
oprema pri končnemu uporabniku oz. naročniku ni predmet te pogodbe, ponudnik zagotavlja 
storitev ŠO kot nepresvetljeno optično omrežje. 

Povezljivost ŠO v hrbtenično omrežje ni predmet te pogodbe. 

Ponudnik daje operaterju ŠO zgolj v uporabo v dogovorjenem delu, operater nad ŠO ne 
pridobi nobenih lastninskih ali drugih stvarnih pravic. 

 
3. člen 

Ponudnik v okviru te pogodbe kot storitev dostopa do ŠO operaterju omogoča naslednje: 
največ do 144 (sto štiriinštirideset) vlaken do naselja Dražgoše in uporabo 1 (enega) 
optičnega vlakna od optičnega delilnika v funkcijski lokaciji operaterja do omarice na objektu 
končnega naročnika – nepresvetljena optika. 

Ponudnik v okviru te pogodbe operaterju zagotavlja tudi vzdrževanje in odpravo napak na 
ŠO.  

Vzdrževanje in odprava napak na omrežju in napravah operaterja (aktivna oprema, interne 
inštalacije…) so izključeni iz obvez ponudnika in v celoti bremenijo operaterja. 

 
4. člen 

Pogodbeni stranki se obvežeta, da bosta izmenjavali vse potrebne operativne informacije 
(kontaktne številke za potrebe vzdrževanja, skrbništva nad pogodbo, informacije, ki so 
potrebne za delovanje v skladu z drugimi zakoni, predpisi). 

Vsa komunikacija kakršnekoli oblike operaterja z njegovimi naročniki ni predmet te pogodbe. 
Za reševanje morebitnih reklamacij bo ponudnik operaterju zagotovil podatke, do katerih ima 
dostop. 

Odnosi s končnimi uporabniki so v izključni pristojnosti operaterja.  

 
PRIKLJUČNINA IN UPORABA ŠO 

5. člen 

Ponudnik bo operaterju ob naročilu uporabe ŠO po tej pogodbi izvedel spajanje vlaken v 
omarici končnega uporabnika (spajanje vlaken ŠO in vlaken interne instalacije). O izgradnji 
interne inštalacije se operater vnaprej dogovori s svojim naročnikom – končnim uporabnikom 
– lahko pa jo za operaterja izvede ponudnik v skladu s cenikom, ki je predmet te pogodbe. 
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Operater je seznanjen, da je posameznega končnega uporabnika mogoče priklopiti šele po 
tem, ko končni ima končni uporabnik zgrajen naročniški priključek (omarica na objektu z 
optičnimi vlakni) in izvedene interne instalacije. 

 
6. člen 

Operater se zaveže plačati stroške vklopa za vsakega končnega uporabnika posebej kot 
enkratni znesek po veljavnem ceniku. Operater se zavezuje mesečno plačevati uporabnino 
za storitev dostopa do ŠO za vsakega končnega uporabnika, do katerega dostopa preko ŠO. 
Končni uporabniki, za katere operater uporablja storitev dostopa do ŠO, so navedeni v 
»Seznamu končnih uporabnikov operaterja« (v nadaljevanju: seznam). Ponudnik in operater 
bosta enkrat mesečno usklajevala seznam. Ponudnik bo praviloma zadnji dan v mesecu 
operaterju posredoval seznam v elektronski obliki. Operater bo morebitne reklamacije 
ponudniku sporočil v treh (3) delovnih dneh od pošiljanja seznama. Če operater reklamacije 
ne sporoči v treh delovnih dneh od pošiljanja seznama, se šteje, da je seznam v celoti 
potrdil. V primeru reklamacije bosta operater in ponudnik v roku osmih (8) dni uskladila 
seznam. 

Zaračunavanje mesečne uporabnine storitve dostopa do ŠO se prične z dnem dejanske 
priključitve končnega uporabnika. 

Cene so določene v veljavnem ceniku. Veljaven cenik ob podpisu pogodbe je priloga št. 1 te 
pogodbe in kot tak njen sestavni del. Davek na dodano vrednost za storitve ter obveznosti 
operaterja do ponudnika po tej pogodbi plača operater. 

Za vse opravljene storitve (stroški vklopa naročnika, uporabnina…), katerih podlaga je 
nesporni del seznama, bo ponudnik enkrat mesečno izstavil operaterju račun. Račun mora 
biti zbiren. Operater ne more zavrniti računa v delu, ki se nanaša na plačilo stroškov vklopa 
in uporabnine za vse tiste povezave, ki se nanašajo na potrjeni/medsebojno usklajeni 
seznam. Če je operater račun neupravičeno zavrnil, je dolžan ponudniku plačati zakonite 
zamudne obresti za čas od zapadlosti prvotnega računa do dne dejanskega plačila. Če se po 
preteku reklamacijskega obdobja izkaže, da je ponudnik operaterju storitve zaračunal 
neupravičeno, bosta operater in ponudnik spor reševala v okviru določil Obligacijskega 
zakonika in določil, ki jih za reševanje sporov predvideva ta pogodba. Če se izkaže, da je 
ponudnik dobil plačilo s strani operaterja neupravičeno, je dolžan to plačilo operaterju vrniti, 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dne plačila storitve dalje. 

 
SPREMEMBE CEN 

7. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitno spremembo cen dogovorili s sklenitvijo aneksa k tej 
pogodbi.  

 
PLAČILNI POGOJI 

8. člen 

Ponudnik bo za opravljene storitve dostopa do ŠO izstavil operaterju račun do vsakega 5. 
dne v mesecu za pretekli koledarski mesec. Obračunajo se aktivni priključki. Za priključke, ki 
so vključeni po 1. koledarskem dne v mesecu, se obračunajo storitve dostopa do ŠO v 
sorazmernem delu glede na dobo zagotavljanja storitve v tem mesecu. Operater bo plačal 
vse obveznosti po tej pogodbi na podlagi računa najpozneje v 45 (petinštiridesetih) dneh od 
dne izstavitve računa na transakcijski račun ponudnika navedenega na vsakokratnem 
računu, pri čemer je obvezan pri plačilu navesti sklic, ki je naveden na računu. 

Operater določa, da se mu računi dostavljajo kot navadna pošta na naslov: 
…………………………………………….. O spremembi naslova bo operater pisno obvestil 
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ponudnika takoj po spremembi. Če operater ne sporoči spremembe svojega naslova, je ne 
glede na to dolžan plačati vse obveznosti, ki izhajajo iz računov, ki so bili poslani na njegov 
naslov. 

V primeru zamude plačila obveznosti po tej pogodbi bo operater plačal zakonite zamudne 
obresti od dneva zapadlosti računa dalje. 

Ponudnik mora račun opremiti nazivom in oznako pogodbe.  

Odstop terjatev v korist tretje osebe je možen le s pisnim soglasjem operaterja. 

Če se ponudnik in operater dogovorita glede datuma predčasnega plačila, bo operater svojo 
obveznost izpolnil pred rokom, ki je dogovorjen s pogodbo, ponudnik pa mu bo za čas od 
dneva plačila do zapadlosti računa priznal finančni popust po operaterjevi tarifni stopnji za 
odobravanje popustov. 
 
Ponudnik bo operaterju najmanj tri (3) delovne dni pred plačilom izstavil dobropis v višini 
finančnega popusta.   

Ponudnik  bo vse račune v zvezi s to pogodbo posredoval kot e-račune po standardu 
enostavni eSlog 1.5 preko e-bančnih kanalov na dogovorjeni transakcijski račun naročnika. 

Za zavarovanje svojih obveznosti po tej pogodbi bo operater ponudniku dostavil pet (5) 
menic s pripadajočimi meničnimi izjavami. Višina finančnega zavarovanja mora znašati 
najmanj dvakratnik mesečne uporabnine za dostop do ŠO pomnoženo s številom aktivnih 
uporabnikov operaterja na ŠO, ki je predmet te pogodbe. Ponudnik bo na naročilo operaterja 
priklopil le toliko končnih uporabnikov, za kolikor ima operater kritja v menicah in menični 
izjavi, ki jih je predhodno dostavil ponudniku. Ponudnik lahko menico unovči po tem ko je 
operaterja pisno opozoril, da zamuja s plačilom, operater pa obveznosti kljub prejetemu 
opozorilu ni poravnal v roku iz opozorila, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. O 
unovčenju menice odloča ponudnik samostojno. V primeru unovčenja menice je operater 
dolžan ponudniku dostaviti novo menico s pripadajočo menično izjavo. 

Dokler operater ne izroči menic, skladno s prejšnjim odstavkom, se pogodba ne prične 
uporabljati.  

 
9. člen 

V primeru, da ponudnik ni mogel poplačati operaterjevih zapadlih in nespornih obveznosti iz 
naslova unovčenja menice, lahko ponudnik preneha z vključevanjem novih končnih 
naročnikov operaterja. Če operater svojih obveznosti ne poravna niti 15. (petnajsti) dan po 
zapadlosti računa, lahko ponudnik odpove to pogodbo z odpovednim rokom devetdeset (90) 
dni. Odpoved so pošlje po pošti na naslov operaterja. Operater je dolžan nemudoma po 
odpovedi pogodbe obvestiti končne uporabnike o prenehanju upravičenja zagotavljanja 
storitev, ponudnik pa bo prekinil povezave. Vsa nepremoženjska  in premoženjska škoda, ter 
stroški odklopa v tem primeru v celoti bremenijo operaterja. Te stroške lahko  ponudnik 
izterjal po sodni poti. 

 
10. člen 

Ponudnik bo operaterju omogočil uporabo ŠO v skladu s pogoji v tej pogodbi, Zakona o 
elektronskih komunikacijah in Obligacijskega zakonika.  

Ponudnik bo operaterju predal datoteko z mikrolokacijami (naslovi) končnih priključnih točk in 
podatkom, do katere funkcijske lokacije ŠO je posamezna priključna točka povezana. Vsaka 
priključna točka bo v datoteki enoznačno določena z identifikacijo (ID_PKU) priključka. Vse 
spremembe datoteke (npr. izgradnja novih priključkov) bo ponudnik v primeru sprememb 
objavljal (predal operaterju) najmanj enkrat mesečno. Dokler posamezen priključek ni 
objavljen v datoteki, tega priključka operater ne more uporabljati. Operater sme te podatke 
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integrirati v svoj informacijski sistem, s katerim izvaja podporo prodaji ali delovanju svojih 
storitev. 

Operater se obvezuje, da bo izvedel vklop povezovalnih vrvic na strani aktivne opreme in 
vrvice ustrezno označil. Operater mora po pooblaščeni osebi ponudnika obvestiti, do katerih 
končnih priključnih točk potrebuje dostop preko omrežja ŠO, pri čemer mora uporabiti 
predpisan obrazec, ki ga prejme od pooblaščene osebe ponudnika. Zahteva se vnese v 
seznam.  

V primeru, da izvedba naročila zahteva izključitev dostopa obstoječega operaterja do 
omrežne priključne točke, je novi operater v naročilu dolžan dostaviti vlogo za izključitev, 
potrjeno s strani dosedanjega operaterja (medoperaterski prehod). V tem primeru mora 
ponudnik obrazcu, s katerim naroča nove priključne točke, priložiti elektronsko verzijo (sken) 
izjave, potrjene s strani dosedanjega operaterja, originalni izvod pa po pošti posredovati 
ponudniku najkasneje v roku treh (3) dni. 

Ponudnik v dogovoru z novim operaterjem določi nov termin izvedbe, v katerem se na skupni 
lokaciji naredi prevezava, ki se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. 

 
ODPRAVA NAPAK 

11. člen 

Ponudnik se obvezuje, da bo morebitne napake na omrežju ŠO odpravil v čim krajšem času, 
največ pa lahko čas odprave napake traja: 

1. za napake na optičnem omrežju ŠO (pretrganje optičnega kabla ali podobno) največ 
24 ur, če je kapaciteta kabla več kot 72 vlaken oz. praviloma 48 ur, če je kapaciteta 
kabla 72 vlaken ali manj, vendar ne več kot 2 delovna dneva. 

Rok za odpravo napak začne teči, ko operater ponudniku sporoči napako s predpisanim 
obrazcem, ki ga prejme od pooblaščene osebe ponudnika, na elektronski naslov: 
napake.oso@gvo.si. Operativno koordinacijo lahko ponudnik in operater dogovarjata tudi po 
telefonu prek številk, ki jih opredelita pooblačeni osebi po tej pogodbi, vendar se prijava in 
odjava napake vedno izvaja preko elektronske pošte, zaradi ugotavljanja časa prijave in 
odjave napake. 

Po odpravi napake bo ponudnik operaterja o odpravi napake obvestil takoj, ko je to mogoče, 
na elektronski naslov:…………………………….. V obvestilu bo ponudnik navedel tudi kratko 
pojasnilo o napaki. Operater lahko eno uro po pošiljanju obvestila o odpravi napake slednjo 
reklamira, če ugotovi, da kljub prejemu obvestila o odpravi napake s strani ponudnika, 
napaka na omrežju ni bila odpravljena. Stroške odprave napake na omrežju ŠO nosi 
ponudnik v okviru stroškov upravljanja in vzdrževanja. Če operater javi napako, ki izvira iz 
dela omrežja, za katero je odgovoren sam (npr. napaka na aktivni opremi operaterja, napaka 
na interni inštalaciji končnega uporabnika in podobno), se to šteje za napačno prijavljeno 
napako, zaradi česar mora operater ponudniku plačati dejanske stroške, ki jih je slednji 
zaradi tega utrpel. Pri tem se uporabi cenik ponudnika, ki velja za območje Republike 
Slovenije. 

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala na aktivni in 
drugi opremi operaterja, razen v primeru če jo je ponudnik povzročil namenoma ali iz hude 
malomarnosti.. 

Ponudnik bo izključil posamezno povezavo v ŠO brez predhodnih dogovorov z operaterjem, 
če promet na taki povezavi ŠO povzroča okvaro omrežja ali storitev in če obstaja dokaz za 
tako dejanje. Ponudnik bo o tem predhodno pisno  obvestil operaterja. 

Ponudnik bo po potrebi stopil v stik neposredno s končnim uporabnikom za primere pregleda 
in vzdrževanja infrastrukture, ki je v upravljanju ponudnika. 
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Vsa dela, ki so potrebna za upravljanje in vzdrževanje omrežja ŠO bo ponudnik izvajal sam 
ali s svojimi podizvajalci.  

Ponudnik po tej pogodbi ni odgovoren za medsebojni odnos (pritožbe, neplačila računov, …) 
operaterja in njegovega naročnika. 

V primeru, da operaterju na omrežju ŠO nastane kakršnakoli škoda, ponudnik za to škodo ne 
odgovarja, razen če jo je povzročil ponudnik namenoma ali iz hude malomarnosti. 

V primeru odprave okvare ali napake, ki je bila povzročena s strani operaterja, njegovih ljudi 
ali njegovih podizvajalcev, ima ponudnik pravico vsa dela in porabljeni material zaračunati 
operaterju po dejanskih stroških, skladno s cenikom ponudnika, ki velja za območje 
Republike Slovenije. 

Ponudnik bo vzdrževanje, prestavitve in rekonstrukcije omrežja praviloma izvajal v terminu, 
ko je obremenitev omrežja najmanjša. O načrtovanih prekinitvah zaradi posegov v omrežje 
bo ponudnik operaterja obvestil 7 (sedem) dni pred izvajanjem posega po elektronski 
pošti………………………….., prav tako tudi o zaključku del. V obvestilu bo ponudnik navedel 
kratek opis del ter predvidena obdobje trajanja in območje izvajanja del. 

Ponudnik sme z napovedjo vzdrževalnih del, krajšo od 7. (sedmih) dni izvajati zgolj nujna 
vzdrževalna dela, pri čemer mora operaterju obvestilo posredovati 4 (štiri) ure pred začetkom 
del. Ponudnik bo ta dela izvajal v primeru nastanka okvar ali v primerih izvajanja varnostnih 
ukrepov. 

Ponudnik si bo prizadeval, da bo v posameznem koledarskem letu izvajal redno vzdrževanje 
največ 8. (osemkrat), razen v primeru končnih obnovitvenih del po okvari posamezne 
povezave. 

Ponudnik bo v napovedi vzdrževalnih del navedel oznako prizadetih vodov, časovni okvir 
izvajanja del in predvideni čas izpada (če je to mogoče). 

 

 12. člen 

Če operativni, tehnični ali pravni vzroki pogojujejo spremembo pogojev, pod katerimi se 
ponuja uporaba omrežja ŠO, bo ponudnik šestdeset (60) dni pred nameravanimi 
spremembami obvestil operaterja o novih spremenjenih pogojih uporabe omrežja ŠO po tej 
pogodbi. 

 

OBVEZNOSTI OPERATERJA 

13. člen 

Operater bo neodvisno od ponudnika upravljal odnos med operaterjem in njegovimi 
naročniki. 

Operater lahko na ŠO priključuje terminalske naprave, ki ustrezajo pogojem za terminalsko 
opremo in elektromagnetno združljivost, kot jih določajo veljavni predpisi. 

Operater sme uporabljati omrežje ŠO izključno za lastne potrebe ponujanja storitev končnim 
uporabnikom. 

Operater mora poskrbeti, da njegovi naročniki ne povzročajo motenj drugim uporabnikom 
elektronskih komunikacijskih storitev. 

Če operater iz kakršnegakoli razloga prekine pogodbo, nima v nobenem primeru pravice 
zahtevati povračila že plačanih obveznosti in opravljenih storitev po tej pogodbi. 

Operater bo ponujal elektronske komunikacijske storitve na omrežju ŠO svojim naročnikom 
pod lastno blagovno znamko, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. 
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Operater bo vsa obvestila pošiljal na naslov: GVO d.o.o., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana, 
napake in motnje pa prijavljal na elektronski naslov: napake.oso@gvo.si. 

Če se spremeni naslov ali elektronski naslov, se stranki o tem nemudoma obvestita s 
priporočeno poštno pošiljko, vendar pa zaradi te spremembe ne sklepata dodatka k pogodbi. 

 

NAROČILO DODATNIH POVEZAV V OMREŽJU ŠO, SPREMEMBE OBSTOJEČIH 
POVEZAV IN ODPOVEDI POSAMEZNIH POVEZAV 

14. člen 

Operater naročilo dodatnih povezav v omrežju ŠO, spremembo povezav v omrežju ŠO 
predložiti ponudniku tako, da o tem pisno obvesti ponudnika prek elektronskega naslova 
narocila.oso@gvo.si, s predpisanim obrazcem. 

Operater lahko odpove posamezno povezavo v omrežju ŠO. Odpovedi in spremembe se 
vnesejo v seznam, ki ga ponudnik po vsaki spremembi pošlje operaterju. Seznam iz tega 
odstavka tega člena te pogodbe je podlaga za obračun uporabnine. Operater ne more 
zavrniti računa, če je ta izstavljen v skladu s podatki o povezavah, ki so navedene s strani 
operaterja potrjenem oz. s strani obeh pogodbenih strank usklajenem seznamu. 

Povezave, spremembe povezav ali ukinitve povezav bo ponudnik izvedel najpozneje v roku 
3 (treh) delovnih dni po prejemu popolne pisne zahteve operaterja, če je inštalacija že 
pripravljena, če je naročilo dano hkrati z inštalacijo, je rok 10 (deset) delovnih dni. V primeru, 
da operater hkrati naroči več kot trideset (30) povezav, sprememb povezav ali ukinitev 
povezav, se lahko rok izvedbe podaljša, vendar ne več kot za tri (3) delovne dni. Za »hkrati« 
se za potrebe tega določila smatra časovni rok štiriindvajset (24) ur. 

Če ponudnik ne vključi končnega uporabnika v zgoraj določenem maksimalnem času, mora 
plačati operaterju pogodbeno kazen v višini 10 EUR/dan. Če ponudnik z vključitvijo zamuja 
več kot 14 (štirinajst dni) in operater zaradi tega dokazano izgubi končnega uporabnika, je 
ponudnik dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 150 EUR.  V kolikor je škoda, ki nastane 
operaterju večja od pogodbene kazni, ima operater pravico zahtevati razliko do popolne 
odškodnine.  

 
VZDRŽEVANJE 

15. člen 

Vzdrževanje omrežja ŠO izvaja ponudnik sam oz. s svojimi kooperanti. Vzdrževanje opreme 
in povezav, ki jih za delovanje omrežja zagotovi operater, zagotavlja operater sam. 

 
UPORABA OMREŽJA ŠO 

16. člen 

Storitve dostopa do omrežja ŠO se uporabljajo za telekomunikacijske povezave od 
funkcijskih lokacij ŠO do končnih uporabnikov – naročnikov. 

Ponudnik ima pravico preverjati, ali se ŠO uporablja v skladu z določili te pogodbe. Operater 
je zato dolžan ponudniku po predhodnem obvestilu omogočiti ponudniku nemoten pristop do 
omrežnih elementov in terminalskih naprav. 

 
POSLOVNA SKRIVNOST 

17. člen 

Za poslovno skrivnost štejejo podatki in dokumentacija, ki se nanašajo na predmet pogodbe, 
zato pooblaščene osebe in drugi delavci, ki imajo dostop do njih, v nobenem primeru ne 
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smejo brez izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali 
obveščati drugih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti, ali 
oseb, ki so za to pooblaščene s predpisi. Poslovno skrivnost  morajo varovati tudi delavci 
pogodbenih strank in druge osebe, ki jih bosta pogodbeni stranki vključil v izvedbo dela po 
pogodbi, če so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali vedeti, da je podatek poslovna 
skrivnost, in ne glede na to na kakšen način so se z njim seznanili. Pogodbeni stranki  se 
zavezujeta, da bo svoje delavce in druge osebe, vključene v izvedbo dela po pogodbi, 
zavezal k varovanju poslovnih skrivnosti. 
 
Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna 
škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Poslovna skrivnost se mora varovati tudi 
po prenehanju veljavnosti pogodbe do preklica s strani pogodbenih strank oziroma dokler 
podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejo javno dostopni. 
 
Pogodbena stranka bo za vsako dokazano kršitev navedenih poslovnih skrivnosti, ki jo je 
zakrivila sama, njeni zaposleni ali podizvajalci ali druge z njimi povezane osebe, nasprotni 
pogodbeni stranki plačala pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR (pet tisoč evrov). 

 

 
VIŠJA SILA 

18. člen 

 

Nobena stranka ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti iz pogodbe, ki bi nastala zaradi 
višje sile. V primeru, da katera od strank svoje obveznosti iz pogodbe ne more izpolniti zaradi 
višje sile, je dolžna o tem nemudoma obvestiti nasprotno stranko, pri čemer mora v obvestilu 
podrobno navesti tudi vzrok višje sile. 

Višja sila so tisti nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki niso odvisni od volje  strank in jih  
stranki nista mogli ali morali pričakovati, preprečiti in odkloniti. 

Zaradi višje sile lahko  stranki zahtevata spremembo pogodbe. Pogodbeni roki se podaljšajo 
najmanj za čas trajanja višje sile,  stranki pa določita nove roke pisno v obliki aneksa k 
pogodbi. 

 

 
POOBLAŠČENI OSEBI ZA IZVAJANJE POGODBE 

19. člen 

Pooblaščena oseba ponudnika za izvajanje te pogodbe sta: 

…………………….., tel.št.: ……………….., GSM: ………….., e-pošta: …..…………………… .  

Pooblaščena oseba operaterja za izvajanje te pogodbe je: 

…………………….., tel.št.: ……………….., GSM: ………….., e-pošta: …..…………………… .  

Spremembo pooblaščene osebe se izvede tako, da se nasprotno stran o spremembi pisno 
obvesti s priporočeno poštno pošiljko. Sprememba stopi v veljavo peti dan po prejemu 
obvestila nasprotne strani. 
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REŠEVANJE SPOROV 

20. člen 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če je za reševanja spora 
pristojno sodišče, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Ljubljani. 

 
VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE 

21. člen 

 
Ta pogodba se sklepa za obdobje do 31.8.2041. Po izteku pogodbenega razmerja se lahko 
operater in ponudnik dogovorita o podaljšanju te pogodbe pod enakimi ali drugačnimi pogoji. 

Pogodbo je mogoče tudi odpovedati, z odpovednim rokom šest (6) mesecev, razen v 
primerih, ko je v tej pogodbi določeno drugače. Odpovedni rok prične teči prvi dan 
naslednjega meseca po pošiljanju pisne odpovedi. Ponudnik lahko pogodbo odpove le, če 
ima za to utemeljene razloge (npr. plačilna nedisciplina operaterja) ali če operater ne izvaja 
svojih storitev v skladu z določili te pogodbe, povzroča ponudniku ali drugim operaterjem 
škodo ali kako drugače krši to pogodbo ali splošne pogoje.  

V primeru, da ponudnik izgubi pravico upravljanja omrežja, lahko pogodbo odpove tudi s 
krajšim rokom, ki pa ne sme biti krajši od enega meseca. V vseh ostalih primerih lahko 
ponudnik  pogodbo odpove ob hkratni ponudbi nove pogodbe. Operater lahko ne glede na 
razlog odpove pogodbo z odpovednim rokom šest (6) mesecev.  

Ne glede na predhodno navedeno, stranki soglašata, da lahko operater pogodbo odpove s 
pisnim obvestilom ponudniku brez odpovednega roka v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje 
določil iz pogodbe oziroma ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s pričakovanji operaterja, 
ali če operater ugotovi, da ponudnik malomarno opravlja svoj del dogovorjenih obveznosti. 

Vsaka stranka lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka v primeru, da druga stranka 
preneha poslovati, postane plačilno nesposobna, ali je predmet morebitnega stečaja ali 
drugega postopka insolventnosti. 

Odpoved pogodbe mora biti dana v pisni obliki s priporočeno pošiljko.  

 

Ponudnik je upravičen do plačila za vse storitve, ki so bile opravljene pred prekinitvijo v 
skladu s pogoji, ki so bili veljavni pred prekinitvijo zagotavljanja uporabe ŠO. 

 
22. člen 

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so pravno veljavne, če so sklenjene v pisni obliki 
kot aneks k pogodbi. 

 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

23. člen 

Pogodbeni stranki izjavljata, da v kateri koli fazi sklepanja oz. izvajanja pogodbe nobena 
pogodbena stranka ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršnokoli nedovoljeno korist 
kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbeni stranki, za: 

– pridobitev posla ali  
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni 

stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremukoli 
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zaposlenemu ter članu  organov vodenja ali nadzora,  ali  predstavniku, posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbeni stranki. 

 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična. V kolikor se 
pogodba še ni pričela uporabljati, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

24. člen 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta z osebnimi podatki, s katerimi sta seznanjeni pri 
izvajanju predmeta pogodbe, ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov 
in dodatnimi navodili,  ter da jih bosta uporabljali le za namene izvajanja te pogodbe. 
  
Pogodbeni stranki  se zavezujeta, da bosta v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljali vse 
potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se 
varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje 
podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da: 
 
- bosta zagotovili varovanje prostorov, opreme in sistemske programske opreme, vključno z 

vhodno-izhodnimi enotami, 
- bosta zagotovili varovanje aplikativne programske opreme, s katero se bodo obdelovali 

osebni podatki, 
- bosta preprečevali nepooblaščeni dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, 

vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih, 
- bosta zagotavljali učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih 

podatkov, 
- bosta z zagotavljanjem revizijske sledi omogočali poznejše ugotavljanje, kdaj so bili 

posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače 
obdelani ter  

- kdo je to storil in sicer najmanj za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice 
posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov, 

- bosta svoje zaposlene posebej opozorili na varovanje osebnih podatkov v skladu s 
predpisi o varovanju teh podatkov ter predpisi o civilni in kazenski odgovornosti, 

- ne bosta brez pisnega dovoljenja izdelovali kopij nosilcev s podatki, ki predstavljajo 
osebne podatke, oziroma jih razmnoževal ali pošiljal po elektronski pošti v nezaščiteni 
obliki, 

- ne bosta posredovali osebnih podatkov tretji osebi bodisi fizični osebi, podjetju, družbi, 
združenju bodisi katerem koli drugemu subjektu iz kakršnega koli razloga ali namena brez 
predhodnega pisnega dovoljenja, 

- bosta brez odlašanja vrnil druga drugi vse nosilce z osebnimi podatki, ko jih druga stranka 
pisno zahteva, ali ko niso več potrebni za izvedbo te pogodbe ali po prenehanju te 
pogodbe, morebitne kopije teh podatkov pa uničil ali jih, če bodo za to izpolnjeni zakonski 
pogoji, posredovali državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih 
dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu. 
 

Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s to pogodbo in z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov zavezuje vse zaposlene pri pogodbenih strankah vključno tiste, ki opravljajo delo 
na drugih pravnih podlagah kot po pogodbi o zaposlitvi tudi po prenehanju zaposlitve, 
opravljanja del ali nalog ali opravljanja storitev po tej pogodbi. Pogodbeni stranki bosta  
zagotovili, da bodo njuni zaposleni: 
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- izvajali ukrepe za preprečevanje zlorabe osebnih podatkov in z osebnimi podatki, s 
katerimi se kakorkoli seznanijo, ravnali vestno in skrbno na način in po postopkih, ki jih 
določa ta pogodba, Zakon o varstvu osebnih podatkov in ostala relevantna zakonodaja, 

- varovali tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri izvajanju te pogodbe ali s 
katerimi se kakor koli seznanijo,  

- v primeru, ko izvejo ali opazijo, da je prišlo do zlorabe osebnih podatkov (npr. odkrivanje 
osebnih podatkov, nepooblaščeno uničenje, prilaščanje osebnih podatkov) ali do vdora v 
zbirko osebnih podatkov, o tem takoj obvestili odgovorno osebo  na strani druge 
pogodbene stranke, ki bo poskrbela, da bo o tem nemudoma obveščen končni uporabnik. 
  

Zunanji sodelavci ponudnika nimajo pravice dostopa in kakršnegakoli obdelovanja osebnih 
podatkov, pridobljenih z izvajanjem te pogodbe, razen na podlagi prehodnega pisnega 
soglasja operaterja. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta zoper tistega, ki bo zlorabil osebne podatke ali 
nepooblaščeno vdrl v zbirko osebnih podatkov, ustrezno ukrepali v skladu z Zakonom o 
delovnih razmerjih in Kazenskim zakonikom ter da se bosta o vseh dogodkih in stanju 
zadeve medsebojno obveščali. 

Za zlorabo osebnih podatkov šteje vsaka uporaba osebnih podatkov v namene, ki niso v 
skladu z nameni obdelave po tej pogodbi. Za poskus zlorabe šteje poskus uporabe osebnih 
podatkov v nedovoljene namene. 

V zvezi s posredovanjem osebnih podatkov se pogodbeni stranki dogovorita, da si bosta 
podatke izmenjevali v papirni in elektronski obliki. 
 
Pri elektronski izmenjavi podatkov se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta izvajali 
potrebne ukrepe zaščite podatkov. V primeru, da pošiljatelj določi šifriranje, se šifriranje 
izvaja z uporabo dogovorjenega postopka med pošiljateljem in prejemnikom, ki ustreza 
stopnji zaupnosti in zakonskim predpisom. Kanali za elektronsko izmenjavo podatkov so: 
- elektronska pošta, 
- FTP (file transfer protocol), 
- drugi protokoli, ki jih podpirata in glede katerih morata soglašati obe stranki. 
 
Izmenjava podatkov v papirni obliki bo potekala bodisi osebno bodisi po pošti, pri čemer je 
obvezna uporaba povratnice. 

Pogodbeni stranki se s podpisom te pogodbe zavezujeta, da zagotavljata ustrezne postopke 
in ukrepe iz 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

 

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

25. člen 

 
Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je ponudnik zavezanec po Zakonu o dostopu do 
informacij javnega značaja in da so lahko pogodba ali njeni sestavni deli predmet objave 
oziroma razkritja. 
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KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

 
Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po en (1) izvod. 

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki. 

 

V Ljubljani, dne .....................    V …………………., dne .....................  

 

Ponudnik:      Operater: 

GVO, d.o.o.      …………………………….. 

Borut Radi, direktor     …………………………….. 

 

_________________          _________________ 

 

 

 

Priloge: 

- Cenik – ŠO Dražgoše 
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PRILOGA št. 1 Pogodbe o dostopu do širokopasovnih omrežij elektronskih 
komunikacij na območju naselja Dražgoše: Cenik – ŠO Dražgoše 

 

 

Uporabnina storitve dostopa do ŠO: 13,00 EUR/mesec/uporabnik 

Vklop ali izklop posameznega uporabnika: 30,00 EUR/uporabnika 

Izvedba notranjih inštalacij dolžina do 15 metrov: 150,00 EUR/kos 

 Vsak dodaten meter notranjih inštalacij: 15,00 EUR/m. 

Vključitev naročnika po specifikaciji operaterja: 80,00 EUR/kos 

 

 

Opombe: 

1. Cene v ceniku ne vključujejo DDV. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.  

2. Cena vklopa, izvedbe internih inštalacij in vključitve naročnika že vsebuje stroške 
prevoza. 

3. Notranje inštalacije in vključevanje naročnikov ponudnik izvaja, če se tako odloči 
operater. 

 

 

 

V Ljubljani, dne .....................    V …………………., dne .....................  

 

Ponudnik:      Operater: 

GVO, d.o.o.      …………………………….. 

Borut Radi, direktor     …………………………….. 

 

_________________          _________________ 

 


