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št. pogodbe izvajalca: …….… .. …………... 
 

NAROČNIK 

Ime in priimek: ……………………………………………………………………………………… 

Naslov ………………………………………………………………………………………………… 

tel. št.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

davčna številka  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . , EMŠO  … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ( v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 

 
IZVAJALEC 

GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Edo Škufca 
Matična številka: 1507664 
Davčna številka: 40917282 
TRR: 05100-8010150169 pri Abanki d.d., Ljubljana 
 (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sklepata naslednjo 
 

POGODBO O IZGRADNJI PRIKLJUČKA NA ODPRTO 
ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi sprejete ponudbe izvajalca za  
 

izgradnjo naročniškega priključka na odprto širokopasovno omrežje (v nadaljevanju: predmet 
pogodbe). 

 
Omrežje se gradi v občinah Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje (vključno z 
novoustanovljeno občino Mirna), Žužemberk in Sevnica. 
Pogodbena dela predstavljajo izgradnjo naročniškega priključka, in sicer od osnovnega, t.i. hrbteničnega 
omrežja odprtega širokopasovnega omrežja, do objekta naročnika. Pogodbena dela zajemajo izgradnjo 
potrebne kabelske kanalizacije, vgradnjo telekomunikacijske omarice in položitev optičnega kabla. Na 
strani naročnika se omrežje zaključi v omarici na objektu naročnika. 
Pogodbena dela, ki jih bo izvedel izvajalec po tej pogodbi, se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti 
(SKD) uvrščajo v dejavnost SKD/F Gradbeništvo. 
 

2. člen 

Ta pogodba je veljavna le, v kolikor se objekt, do katerega se po tej pogodbi zgradi naročniški priključek, 
nahaja na območju oz. v naselju, ki je seznamu belih lis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo Republike Slovenije (MVZT) določen za belo liso oz. delno belo liso. Pri tem se upošteva 
seznam belih lis z dne 4.10.2010, ki je v času priprave pogodbe dostopen prek spletne strani MVZT, 
natančneje na naslovu  
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/elektronske_komunikacije_in_posta/grad
nja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij/2_javni_razpis_za_pridobitev_sredstev_bele_lise/ 

 
3. člen 

Izvajalec bo za naročnika izvedel dela, navedena v 1. členu te pogodbe, po ceni 192 EUR z DDV.  
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Cena brez DDV: 160,00 EUR, DDV je 32,00 EUR. Ta strošek bremeni naročnika tudi v primeru, če je 
naročniški priključek, definiran v tretjem odstavku 1. člena te pogodbe, že zgrajen, naročnik pa se nanj 
priključuje n novo. V tem znesku pa ni zajet strošek izvedbe notranje hišne inštalacije od omarice do 
priključitve na terminalno opremo.  
Če po podatkih MVZT naročnik na naslovu, kjer se gradi priključek, ni upravičen do priklopa na odprto 
širokopasovno omrežje (OŠO), se naročniku v tej fazi zgradi le kabelsko kanalizacijo ter TK omarico na 
objektu, brez optičnega kabla. Kabel do naročnika se vgradi po soglasju MVZT, da se objekt naročnika 
lahko priključi na OŠO. V tem primeru znaša cena za izvedbo del brez vključenega kabla 132 EUR z DDV. 
Preostanek vrednosti, tj. 60 EUR z DDV pa naročnik poravna po tem, ko MVZT dovoli priklop objekta na 
OŠO in ko izvajalec vgradi tudi optični kabel. Naročnik se s podpisom te pogodbe strinja, da dejanski 
priklop na OŠO ni mogoč, v primeru, da po podatkih MVZT njegov objekt ni upravičen do priklopa in vse 
dokler MVZT ne poda dovoljenja za priklop.  
V cenah so vključeni vsi materialni stroški, stroški dela, prevozov in vsi drugi stroški izvajalca. 
 

4. člen 
Lastnik zemljišča, kjer bo potekala gradnja naročniškega priključka je (ime in naslov) ……………………… 
…………………. ..……………………………… ………… ………… …………………………………………….. 
………………………. ……………………………… ……………………………………… …………… .…………  
Dela bodo potekala na zemljišču na parceli št. ……………………………, k.o. ………………………………., 
pri ZK vložku št. …………………………….., ki se vodi v zemljiški knjigi na Okrajnem sodišču v 
……………….. ……………………., katerih lastnik je ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. člen 

Naročnik daje s podpisom te pogodbe izvajalcu soglasje v svojem imenu in v imenu svojih pravnih 
naslednikov za izvedbo priključka, ki je predmet pogodbe.  
Če naročnik ni lastnik zemljišča, kjer bo potekala gradnja priključka, se obvezuje, da bo še pred začetkom 
gradnje priskrbel pisno soglasje lastnika ali lastnikov zemljišča, ki se bo glasilo na njega in na GVO, d.o.o., 
tako da bo lahko izvajalec nemoteno izvajal dela. Če bi lastnik zemljišča zahteval ustavitev del ali na 
kakšen drug način oviral delo, tako, da izvajalec ne bi mogel izvršiti pogodbenih obveznosti, strošek 
priključka vseeno v celoti bremeni naročnika. Soglasje postane sestavni del te pogodbe. 
 

6. člen 
Rok plačila znaša 30 dni od izstavitve računa. Izvajalec bo račun za izvedbo del naročniku izstavil po 
zaključku del, ki so predmet te pogodbe. 
 

7. člen 

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvedel skladno s svojim terminskim planom gradnje OŠO in glede na 
potek preostalih njegovih aktivnosti, vendar najkasneje do 31.5.2013. 
 

8. člen 
Lastnik zgrajenega priključka po tej pogodbi po zaključku del postane naročnik, ki s podpisom 
primopredajnega zapisnika potrdi ustreznost izvedbe del in s tem prevzame v lastništvo priključek in vse s 
tem povezane pravice in obveznosti. 
 
Izvajalec lahko za naročnika v času uporabe tega priključka izvaja tudi vsa dodatna ali vzdrževalna dela, o 
čemer se naročnik in izvajalec dogovorita ločeno, na podlagi povpraševanja naročnika. 
 

9. člen 
Skrbnik pogodbe pri izvajalcu je Boštjan Kolar, tel. 031/235-615, email: bostjan.kolar@telekom.si.  
 

10. člen 
Izvajalec  se obvezuje: 

a. opraviti storitev po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju naročnikovih pogojev in 
zahtev, 

b. opraviti storitve po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih 
dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika, 
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c. na gradbišču po končanih delih vzpostaviti prvotno stanje, razen če ni z naročnikom dogovorjeno 
drugače, 

d. poskrbeti za odpadni material, skladno s predpisi glede na vrsto materiala. 

 
11. člen 

Naročnik se obvezuje: 

a. sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti 
in v skladu z dogovorom, 

b. tekoče obveščati izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih 
obveznosti. 

 

12. člen 
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbenica prejme po en izvod. 
Pogodba je sklenjena in velja z dnem, ko jo podpiše izvajalec. 
  
 
 
Podpisano dne: _______________    Podpisano dne: ________________ 
 
 
IZVAJALEC:       NAROČNIK: 
 
GVO, d.o.o. 
direktor Edo Škufca 


