Ob upoštevanju dejstva, da je:
•

ponudnik zgradil odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v obliki
javno – zasebnega partnerstva, ki mu podeljuje pravico do upravljanja in vzdrževanja
tega omrežja, del katerega je tudi zaračunavanje uporabnine za povrnitev zasebnega
vložka;

•

bilo odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij zgrajeno v okviru
programa Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta:
gospodarsko – razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska
družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti;

•

ponudnik zavezan k zagotavljanju dostopnosti odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij vsem ponudnikom storitev pod enakimi pogoji;

•

ponudniku prepovedano ponujanje storitev končnim uporabnikom;

•

interes ponudnika, da zagotovi končnim uporabnikom čim večji nabor potencialnih
ponudnikov storitev, saj se s tem veča potrošnikov presežek in zagotavlja vrednost za
denar kot enega od temeljnih vodil javno – zasebnega partnerstva

sklepata
Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, GVO d.o.o., Ljubljana, Cigaletova ulica
10, ki ga zastopa direktor Edo Škufca
(nadaljevanju: ponudnik)
ID DDV: SI 40917282
Matična številka: 1507664
TRR SI56 05100-8010150169 (Abanka Vipa d.d., Ljubljana
in
..................................., ..........................., ........................., ki ga zastopa ..........................
.......
(v nadaljevanju: operater)
ID DDV:
Matična številka:
TRR ...
naslednjo

POGODBO
O DOSTOPU DO ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ V UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU GVO

PREDMET POGODBE
1. člen
Predmet pogodbe je uporaba storitve dostopa do odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: OŠO).
Operater lahko uporablja storitev dostopa do OŠO za dostop do svojih naročnikov oz.
končnih uporabnikov ali za povezavo aktivne opreme v funkcijski lokaciji OŠO z drugo
njegovo aktivno opremo.
Za dostop do OŠO lahko operater uporablja tudi aktivno opremo, ki ni v njegovi lasti (npr.
skupna uporaba aktivne opreme več operaterjev).
OŠO poteka od optičnega delilnika funkcijske lokacije OŠO 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
OŠO kot mrtvo optiko. Ponudnik zagotavlja tudi povezavo med aktivno opremo operaterja v
funkcijski lokaciji OŠO in optičnim delilnikom v isti funkcijski lokaciji OŠO (povezovalne
vrvice) ter priklop povezovalne vrvice. Za potrebe povezljivosti OŠO v hrbtenično omrežje
ponudnik zagotavlja optično povezavo za vsakega operaterja v kapaciteti 2 optični vlakni
(mrtva optika) od funkcijske lokacije OŠO do zadnjega jaška pred vstopom v funkcijsko
lokacijo ponudnika hrbtenične povezave. Optično povezavo med zadnjim jaškom pred
funkcijsko lokacijo ponudnika hrbtenične storitve in funkcijsko lokacijo ponudnika hrbtenične
povezave zagotavlja ponudnik hrbtenične povezave. Storitev uporabe hrbteničnih povezav
mora operater dogovoriti z vsakokratnim ponudnikom hrbtenične povezave in ni predmet te
pogodbe. Operater ali skupina operaterjev lahko zgradi tudi svojo hrbtenično povezavo do
funkcijske lokacije OŠO, ponudnik pa se zavezuje, da bo v tem primeru omogočil vstop take
povezave v funkcijsko lokacijo OŠO. Tovrstno hrbtenično povezavo operater ali skupina
operaterjev tržijo pod tržnimi pogoji in ni predmet te pogodbe.
Ponudnik daje operaterju OŠO zgolj v uporabo v dogovorjenem delu, operater nad OŠO ne
pridobi nobenih lastninskih ali drugih stvarnih pravic.
2. člen
Ponudnik v okviru te pogodbe operaterju omogoča naslednje:
1. najem para optičnih vlaken od optičnega delilnika v funkcijski lokaciji OŠO do omarice
na objektu končnega naročnika – mrtva optika;
2. povezavo med optičnim delilnikom v funkcijski lokaciji OŠO in aktivno opremo
operaterja, ki je v funkcijski lokaciji OŠO – povezovalne vrvice;
3. prostor v funkcijski lokaciji za namestitev aktivne opreme operaterja;
4. klimatizacija funkcijske lokacije OŠO;
5. napajanje v funkcijski lokaciji OŠO;
6. vzdrževanje in odpravo napak na omrežju in napravah OŠO.
Vzdrževanje in odprava napak na omrežju in napravah operaterja (aktivna oprema, interne
inštalacije…) so izključeni iz obvez ponudnika in v celoti bremenijo operaterja.

3. 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.

PRIKLJUČNINA IN UPORABA OŠO
4. člen
Ponudnik bo operaterju ob naročilu uporabe OŠO po tej pogodbi izvedel priključitev optične
povezave OŠO od omarice končnega uporabnina do optičnega delilnika v funkcijski lokaciji
OŠO ter s povezovalno vrvico povezavo med optičnim delilnikom v funkcijski lokaciji OŠO do
aktivne opreme operaterja v funkcijski lokaciji OŠO. Ponudnik bo izvedel tudi spajanje vlaken
v omarici končnega uporabnika (spajanje vlaken OŠO in vlaken interne inštalacije). O
izgradnji interne inštalacije se operater dogovori s svojim naročnikom – končnim
uporabnikom.
5. člen
Operater se zaveže plačati priključnino kot enkratni znesek.
Operater se zavezuje mesečno plačevati uporabnino za omrežje OŠO za povezave, ki jih
naroči pri ponudniku. Povezave so navedene v »Seznamu povezav operaterja«, ki je kot
priloga sestavni del te pogodbe. Spremembe seznama povezav operaterja potrjujeta
pooblaščeni osebi za izvajanje te pogodbe s svojim podpisom.
Zaračunavanje mesečne uporabnine se prične z dnem dejanske priključitve.
Cene so določene na osnovi cenika, ki je objavljen na spletni strani www.gvo.si.
Davek na dodano vrednost po tej pogodbi plača operater.
Ponudnik bo na zahtevo operaterja izvedel spremembo parametrov uporabe OŠO, če je to
tehnično izvedljivo in v skladu z določili te pogodbe ter takšne spremembe zaračunal
operaterju na podlagi ponudbe ponudnika, ki jo mora operater pred začetkom del pisno
potrditi.
Za vse opravljene storitve (priključnina, uporabnina…) bo ponudnik enkrat mesečno izstavil
operaterju račun. Račun mora biti zbiren. Ponudnik mora račun izstaviti do 8. delovnega dne
v mesecu. Operater lahko sporni del računa zavrne v 5 delovnih dneh od dneva pošiljanja, v
nasprotnem primeru se šteje, da je račun v celoti potrjen. Operater ne more zavrniti računa v
delu, ki se nanaša na plačilo priključnine in uporabnine za vse tiste povezave, ki jih je
pooblaščena oseba operaterja pisno potrdila.

SPREMEMBE CEN
6. člen
Cene storitev so določene s cenikom.
Cene se spremenijo, če se spremeni cenik.
O spremembi cenika ponudnik obvesti operaterja najmanj 60 dni pred začetkom veljavnosti.

PLAČILNI POGOJI
7. člen
Operater bo plačal vse obveznosti po tej pogodbi na podlagi računa najpozneje do 25. dne v
mesecu za minuli mesec na transakcijski račun ponudnika, 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 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.
Za zavarovanje svojih obveznosti po tej pogodbi bo operater ponudniku dostavil 5 (pet)
menic s pripadajočimi meničnimi izjavami v višini 30 evrov za vsakega aktivnega naročnika
na OŠO. Ponudnik lahko menico unovči, če operater zamuja s plačilom 5 dni ali več. O
unovčenju menice odloča ponudnik samostojno. V primeru unovčenja menice je operater
dolžan ponudniku dostaviti novo menico s pripadajočo menično izjavo v enaki vrednosti, kot
je bila unovčena menica.
Dokler operater ne izroči menic, skladno s prejšnjim členom, se ne začnejo izvajati ostala
pogodbena določila.
8. člen
V primeru, da ponudnik ni mogel poplačati operaterjevih obveznosti iz naslova unovčenja
menice, bo ponudnik o tem pisno obvestil končnega uporabnika. V pisnem obvestilu bo
ponudnik končnemu uporabniku postavil 90 dnevni rok, da si poišče drugega operaterja.
Najprej 90. dan po pošiljanju pisnega obvestila končnemu naročniku bo ponudnik odstranil
povezovalno vrvico med optičnim delilnikom, ki je v funkcijski lokaciji OŠO, in aktivno opremo
operaterja, ki je v funkcijski lokaciji OŠO. Vse moralna in materialna škoda, ter stroški
odklopa v celoti bremenijo operaterja. Te stroške bo ponudnik izterjal po sodni poti.

OBVEZNOSTI PONUDNIKA
9. člen
Ponudnik bo operaterju omogočil uporabo OŠO 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 OŠO je posamezna priključna točka povezana.
Operater sme te podatke integrirati v svoj informacijski sistem, s katerim izvaja podporo
prodaji ali delovanju svojih storitev.
Ponudnik bo operaterju omogočil postavitev njegove aktivne opreme v funkcijskih lokacijah
OŠO pod pogojem, da je aktivna oprema primerna in varna za vgradnjo v funkcijske lokacije
OŠO in da aktivna oprema deluje v pogojih, ki jih v funkcijskih lokacijah OŠO zagotavlja
ponudnik. Operater to potrdi s pisno izjavo. Operater mora pred vgradnjo pridobiti tudi
soglasje ponudnika za način vgradnje, med vgradnjo pa mora operater pri ponudniku naročiti
tudi nadzor, ki se plača glede na trajanje del, ki se izvajajo v funkcijski lokaciji OŠO. V ceni
ure nadzora so zajeti vsi stroški nadzora, vključno s stroški prevoza.
Ponudnik bo operaterju na njegovo željo omogočil tudi izgraditev operaterjeve hrbtenične
povezave med funkcijsko lokacijo OŠO in funkcijsko lokacijo operaterja. Operater mora pred
začetkom gradnje hrbtenične povezave pridobiti soglasje ponudnika, ki ga lahko pridobi na
naslednji način:
1. Operater mora izdelati tehnične rešitve vstopa v funkcijsko lokacijo OŠO, kjer ponudnik
kot upravljavec določi projektne pogoje – ogled na terenu.
2. Operater mora izdelati projekt za izvedbo (PZI), kjer je obdelana celotna povezava med
funkcijsko lokacijo operaterja in funkcijsko lokacijo OŠO, še posebej podrobno pa mora
biti obdelan potek povezave od kabelskega jaška OŠO izven funkcijske lokacije OŠO,
kamor operater vstopa s svojo kabelsko kanalizacijo, do optičnega delilnika v funkcijski
lokaciji OŠO.
3. Ponudnik izda operaterju soglasje na izdelani PZI, če je PZI izdelan v skladu s tehnično
rešitvijo in pogoji ponudnika.
4. Izvedba del od kabelskega jaška OŠO do optičnega delilnika v funkcijski lokaciji OŠO se
izvede pod nadzorom ponudnika.
5. Za izvedena dela mora operater pred vklopom ponudniku predati projekt izvedenih del
(PID).
6. Operater mora izvesti vpis v kataster komunalnih vodov.
7. Hrbtenična povezava je v času življenjske dobe v upravljanju in vzdrževanju operaterja, v
prostorih funkcijske lokacije OŠO pa operater upravljanje in vzdrževanje izvaja pod
nadzorom ponudnika.

Ponudnik se obvezuje, da bo izvedel povezavo med aktivno opremo operaterja in optičnim
delilnikom OŠO, ki sta v funkcijski lokaciji OŠO. Operater mora po pooblaščeni osebi
ponudnika obvestiti, do katerih končnih priključnih točk želi imeti dostop preko omrežja OŠO.
Zahteva se vnese v tabelo povezav, ki jo podpišeta pooblaščeni osebi. Če je povezava že
uporabi s strani drugega operaterja, potem bo ponudnik oba zainteresirana operaterja pozval
k uskladitvi razmer. Če se operaterja o sporu ne bosta mogla uskladiti, bo ponudnik izvedel
povezavo do aktivne opreme tistega operaterja, za katerega se bo pisno izrekel končni
uporabnik.

Ponudnik se obvezuje, da bo morebitne napake na omrežju OŠO odpravil v čim krajšem
času največ pa lahko čas odprave napake traja:
1. za napake na napajalnem sistemu in klimatizaciji funkcijske lokacije OŠO 12 ur od
ugotovljene napake;
2. za napake na optičnem omrežju OŠO (pretrganje…) največ 24 ur, če je kapaciteta
kabla več kot 72 vlaken in največ 48 ur, če je kapaciteta kabla 72 vlaken ali manj.
Rok za odpravo napak začne teči, ko operater ponudniku sporoči napako na elektronski
naslov: napake.oso@gvo.si.
Po odpravi napake bo ponudnik operaterja o odpravi napake obvestil na elektronski naslov:
………………
Stroške odprave napake na omrežju OŠO nosi ponudnik v okviru stroškov upravljanja in
vzdrževanja. Če operater napačno (npr. napaka na aktivni opremi operaterja, napaka na
interni inštalaciji končnega uporabnika in podobno) sporoči napako na omrežju mora
ponudniku plačati stroške, ki jih je utrpel ponudnik.
Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala na aktivni in
drugi opremi operaterja, če je ta nastala zaradi napak na napajalnem ali klimatizacijskem
sistemu funkcijske lokacije OŠO.
Ponudnik bo izključil posamezno povezavo v OŠO brez predhodnih dogovorov z
operaterjem, če promet na taki povezavi OŠO povzroča okvaro omrežja ali storitev in če
obstaja dokaz za tako dejanje. Ponudnik bo obvestil operaterja v roku 24 ur od trenutka
izključitve.
Ponudnik bo stopil v stik neposredno z operaterjevim naročnikom za primere pregleda in
vzdrževanja infrastrukture, ki je v upravljanju ponudnika. Če bo to mogoče, bo o tem
ponudnik predhodno obvestil operaterja.
Vsa dela, ki so potrebna za upravljanje in vzdrževanje omrežja OŠO 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, ko operaterju na omrežju OŠO nastane kakršnakoli škoda, ponudnik za to škodo
ne odgovarja, razen če jo je povzročil ponudnik namenoma ali iz hude malomarnosti.
Ponudnik bo v primeru rekonstrukcij omrežja OŠO, infrastrukture ali drugih omrežnih
elementov, pisno obvestil operaterja v primeru prekinitev v roku pet (5) dni pred
nameravanimi posegi v omrežju OŠO.
V primeru odprave okvare ali napake, ki je bila povzročena s strani operaterja, njegovih ljudi,
njegovih podizvajalcev ali njegovega končnega uporabnika, ima ponudnik pravico vsa dela in
porabljeni material zaračunati operaterju v skladu s cenikom ali, če cene niso določene, po
dejanskih stroških.
10. člen
Če operativni, tehnični ali pravni vzroki pogojujejo spremembo pogojev, pod katerimi se
ponuja uporaba omrežja OŠO, bo ponudnik deset (10) dni pred nameravanimi spremembami
obvestil operaterja o novih spremenjenih pogojih uporabe omrežja OŠO po tej pogodbi.

OBVEZNOSTI OPERATERJA
11. člen
Operater bo neodvisno od ponudnika upravljal odnos med operaterjem in njegovimi
naročniki.
Operater je odgovoren za vse poizvedbe, naročila, storitve, plačila računov, izterjave,
poročila o napakah in tehnična vprašanja, ki jih generira operaterjev naročnik.
Operater lahko na omrežno priključno točko priključuje terminalske naprave, ki ustrezajo
pogojem za terminalsko opremo in elektromagnetno združljivost, kot jih določajo veljavni
predpisi.
Operater mora uporabljati omrežje OŠO izključno za lastne potrebe in za storitve, ki izvirajo
iz te pogodbe.
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 po tej pogodbi.
Operater mora poravnati vso škodo, ki jo povzroči njegov končni uporabnik na opremi ali
infrastrukturi ponudnika.
Operater bo ponujal elektronske komunikacijske storitve na omrežju OŠO svojim naročnikom
pod lastno blagovno znamko, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.
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, vendar
pa zaradi te spremembe ne sklepata dodatka k pogodbi.

NAROČILO DODATNIH POVEZAV V OMREŽJU OŠO, SPREMEMBE OBSTOJEČIH
POVEZAV IN ODPOVEDI POSAMEZNIH POVEZAV
12. člen
Operater mora za naročilo dodatnih povezav v omrežju OŠO, spremembo povezav v
omrežju OŠO predložiti ponudniku tako, da o tem pisno obvesti pooblaščeno osebo
ponudnika po tej pogodbi.
Operater lahko odpove posamezno povezavo v omrežju OŠO. Odpovedi in spremembe se
izvajajo enkrat mesečno in jih uskladita pooblaščeni osebi po tej pogodbi. Odpovedi in
spremembe se vnesejo v tabelo povezav operaterja, ki jo podpišeta pooblaščeni osebi.
Tabela 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 v
tabeli.

VZDRŽEVANJE
13. člen
Vzdrževanje omrežja OŠO izvaja ponudnik sam. Vzdrževanje opreme in povezav, ki jih za
delovanje omrežja zagotovi operater, zagotavlja operater sam.
UPORABA OMREŽJA OŠO
14. člen
Storitve omrežja OŠO se uporabljajo za telekomunikacijske povezave od funkcijskih lokacij
OŠO do končnih uporabnikov – naročnikov.
Ponudnik ima pravico in dolžnost, med trajanjem te pogodbe, opravljati tehnični nadzor in
nadzor načina uporabe omrežja OŠO, zato mora operater po predhodnem obvestilu,
omogočiti vzdrževalni službi ponudnika, nemoten pristop do omrežnih elementov in
terminalskih naprav.
POSLOVNA SKRIVNOST
15. člen
Vsa dokumentacija in podatki, ki se nanašajo na omrežje OŠO, obratovalne stroške,
omrežje, storitve, opremo ali poslovno strategijo ponudnika oziroma drugače izvirajo iz
njegove sfere in za katere med pogajanji, pri poizvedbah, ob sklenitvi pogodbe, pri izvajanju
pogodbe ali drugače izve operater, predstavljajo poslovno skrivnost ponudnika, v kolikor se
stranki v posameznih primerih pisno ne dogovorita drugače oziroma v kolikor ne gre za
podatke, ki po zakonu ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Operater, njegovi
zaposleni in njegovi podizvajalci so poslovne skrivnosti ponudnika dolžni varovati v skladu s
predpisi o civilni in kazenski odgovornosti, na kar se operater zavezuje posebej opozoriti
svoje zaposlene in svoje podizvajalce.
Operater bo za vsako dokazano kršitev navedenih poslovnih skrivnosti, ki jo je zakrivil sam,
njegovi zaposleni ali podizvajalci ali druge z njim povezane osebe, ponudniku plačal
pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR (pet tisoč evrov).
Stranki sta dolžni varovati tajnost in zaupnost elektronskih komunikacij ter osebne podatke o
naročnikih in uporabnikih v skladu z zakonodajo.
VIŠJA SILA
16. člen
Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev te pogodbe, če je
nezmožnost izpolnjevanja pogodbe ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih ali

nepričakovanih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, ali ukrepov državnih organov ali
nosilcev javnih pooblastil ali javnega partnerja, ki niso odvisni od volje strank in jih stranki
nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti.

POOBLAŠČENI OSEBI ZA IZVAJANJE POGODBE
17. člen
Pooblaščena oseba ponudnika za izvajanje te pogodbe je g. Boštjan Kolar.
Pooblaščena oseba operaterja za izvajanje te pogodbe je g./ga.________.
Spremembo pooblaščene osebe se izvede tako, da se nasprotno stran o spremembi pisno
obvesti. Sprememba stopi v veljavo peti dan po prejemu obvestila nasprotne strani.
REŠEVANJE SPOROV
18. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa spora ne bosta mogli
rešiti, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.
VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE
19. člen
Ta pogodba se sklepa za čas trajanja koncesijskega razmerja ponudnika z javnim
partnerjem. Po izteku koncesijskega razmerja (bodisi po redni poti, bodisi predčasno) bo
operater vsa morebitna pogodbena razmerja na omrežju OŠO urejal z javnim partnerjem
neposredno. Ponudnik iz tega naslova ne nosi nobenih stroškov. Operater ne more zahtevati
nobenega povračila stroškov ali odškodnine od ponudnika, ki bi kakorkoli izhajali iz izteka ali
prekinitve koncesijske pogodbe med ponudnikom in javnim partnerjem.
Pogodbo je mogoče tudi odpovedati, z odpovednim rokom šest (6) mesecev.
Če operater z javnim partnerjem podaljša koncesijsko razmerje, se lahko operater in
ponudnik dogovorita o podaljšanju te pogodbe pod enakimi ali drugačnimi pogoji.
20. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so pravno veljavne, če so sklenjene v pisni obliki.
21. člen

V primeru, če operater odpove pogodbo, nima pravice do vračila že plačanih zneskov za
storitve po tej pogodbi.

ANTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
22. člen
Pogodbeni stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni prišlo do storitve ali
opustitve, ki predstavlja korupcijo in katere namen bi bil zagotovitev ravnanja v nasprotju s
poslovnimi interesi obeh pogodbenih strank in/ali veljavnimi predpisi.
Če se naknadno ugotovi, da je na strani ene od pogodbenih strank prišlo v zvezi s sklenitvijo
ali izvajanjem pogodbe do storitve ali opustitve, ki predstavlja korupcijo in ki vpliva ali bi
utegnila vplivati na ravnanje pogodbenih strank, lahko druga pogodbena stranka s pisno
izjavo uveljavlja ničnost oziroma razdre pogodbo.

KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po dva (2) izvoda.
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.
V Ljubljani, dne .....................

Za ponudnika:
Edo Škufca, direktor

Za operaterja:
_________________

