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ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za Izvajanje koordinacije varnosti 
in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, za tri področja (sklope): 
- 1. sklop: na območju občin Bled, Bohinj, Železniki, Škofja Loka, Medvode, 
- 2. sklop: na območju občin Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko,  
- 3. sklop: na območju občin Tržič, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, 
v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.  
 
V nadaljevanju vam pošiljamo pogoje za sodelovanje pri izvedbi naročila. Prosimo, da vso 
dokumentacijo skrbno pregledate in v skladu z navedenimi zahtevami dopolnite manjkajoče podatke. 
 
Od ponudnika pričakujemo: 

- da je dejanski izvajalec (koordinator) vpisan v Spisku koordinatorjev za varnost in zdravje pri 
delu, ki ga vodi Inšpektorat RS za delo, in je njegov vpis veljaven, 

- da ponudbi priloži za posamezni sklop s strani referenčnih naročnikov podpisana referenčna 
potrdila, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb za njih izvedel dela nadzora 
na elektroenergetskih objektih (TP, RP, RTP, 110 kV omrežje) napetostnega nivoja 10, 20 in 35 
kV, na najmanj 10 objektih,  

- da mora koordinator imeti opravljen zdravniški pregled za delo v bližini elektroenergetskih 
naprav pod napetostjo in preizkus iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini 
elektroenergetskih naprav pod napetostjo (teoretični del) (ni pogoj ob oddaji ponudbe). 

 
Naročnik zaradi zagotavljanja varnosti izvajalca oziroma njegovih delavcev (delo se lahko opravlja tudi 
v bližini naprav pod napetostjo) od izvajalca zahteva, da so dejanski izvajalci usposobljeni, in sicer 
zdravstveno in s področja varnosti in zdravja pri delu.  
 
Če bo izbran izvajalec, ki v času oddaje ponudbe nima ustrezne usposobljenosti, bo dolžan v roku treh 
tednov od obvestila o izbiri naročniku za delavce, ki bodo dejansko opravljali delo, predložiti potrdila o 
opravljenem zdravniškem pregledu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo in 
preizkus iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo 
(teoretični del). 
 
Ponudbo je mogoče oddati za enega, dva ali vse sklope, kot so razvidni iz ponudbenega predračuna.  
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente 
(kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je 
z vsebino obrazcev in dokumentov seznanjen in se z njimi strinja. 
 
Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob 
predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem 
povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na 
kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).  
 
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 12. 5. 2020 do 10. ure, na e-naslov: 
natasa.kotnik@elektro-gorenjska.si. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in 
uri, bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
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Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 

- natasa.kotnik@elektro-gorenjska.si in  
- miha.zajec@elektro-gorenjska.si.  

 

 
 
OPOZORILO: 
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov 
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani: 
http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila. Na tej strani bo objavil tudi izbiro 
najugodnejšega ponudnika v predmetnem javnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali 
ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in 
je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve 
pogodbe.  
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

 
Elektro Gorenjska, d. d. 
predsednik uprave: 
dr. Ivan Šmon, MBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- ponudba  
- tehnična specifikacija in ponudbeni predračun 

- referenčno potrdilo 

- osnutek pogodbe 
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PONUDBA1  
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV20-034, dajemo naslednjo 
 

 
PONUDBO 

 
 

 Cena skupaj v EUR (brez DDV) 

1. sklop: na območju občin Bled, Bohinj, Železniki, 
Škofja Loka, Medvode 
 

 

2. sklop: na območju občin Kranj, Šenčur, Cerklje, 
Naklo, Preddvor, Jezersko 
 

 

3. sklop: na območju občin Tržič, Radovljica, Gorje, 
Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora 
 

 

 

Cena/objekt v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom (vključno s potnimi in 
drugimi materialnimi stroški), tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s 
predmetom povpraševanja, in je fiksna do konca izvajanja del. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.  
 
Rok za izdelavo pisnega sporazuma in varnostnega načrta: en (1) teden od posameznega naročila. 
 

Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi, tj. po 
zaključku izgradnje posameznega objekta (podpis zapisnika o strokovno tehničnem pregledu). 
  

Veljavnost ponudbe: ____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe  

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 
 

 
1 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, 
da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti 
nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih 
oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik 
dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku 
moral predložiti predmetno izjavo. 
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TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN PONUDBENI PREDRAČUN 
 
SKLOP 1 – na območju občin Bled, Bohinj, Železniki, Škofja Loka, Medvode 
 
 

 

 
 
 
 

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

1. Zahtevnost projekta – opis Pisni sporazum 
 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Kratek čas dela do 100 delovnih ur, teren nezahteven, dela v brez napetostnem stanju 
ves čas dela, dela v bližini naprav pod napetostjo, izdelati le pisni sporazum in izvesti 
koordinacijo. Praviloma se uporabijo tipski varnostni načrti podjetja.  
Manjše predelave NNO (predelava PMO ali RO skupaj s priključnim kablovodom, 
zamenjava SN bloka ali NNR v TP ipd.) 
 

  30  

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

2. Zahtevnost projekta – opis Varnostni 
načrt 

Pisni 
sporazum 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Čas dela od 100 do 300 delovnih ur, teren zahteven (veliko križanj z drugimi vodi, npr. 
voda, telekomunikacije, plin), dela v brez napetostnem stanju ves čas dela, dela v 
bližini naprav pod napetostjo, izdelati varnostni načrt, pisni sporazum in izvesti 
koordinacijo.  
Predelave, rekonstrukcije in novogradnje NNO in SNO, izvedene v roku enega meseca. 
 

   15  
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Kraj in datum: Ponudnik: 

 Žig in podpis: 

 
 
 
 

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

3. Zahtevnost projekta - opis Varnostni 
načrt 

Pisni 
sporazum 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Čas dela od 300 do 400 delovnih ur, teren zahteven (npr. strma brežina, skale, bližina 
vode, viadukti), dela v brez napetostnem stanju ves čas dela, dela v bližini naprav pod 
napetostjo, izdelati varnostni načrt, pisni sporazum in izvesti koordinacijo, prijava 
inšpekciji za delo. 
Predelave, rekonstrukcije in novogradnje NNO in SNO, izvedene v roku, daljšem od 
enega meseca. 
 

   10  

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

4. Zahtevnost projekta - opis Varnostni 
načrt 

Pisni 
sporazum 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Čas dela nad 400 delovnih ur, teren zahteven (npr. strma brežina, skale, bližina vode, 
viadukti), dela delno v brez napetostnem stanju, delno v napetostnem stanju, dela v 
bližini naprav pod napetostjo, izdelati varnostni načrt, pisni sporazum in izvesti 
koordinacijo, prijava inšpekciji za delo. 
Predelave, rekonstrukcije in novogradnje v RTP-jih in 110 kV vodov. 
 

   1  
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SKLOP 2 – na območju občin Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

1. Zahtevnost projekta - opis Pisni sporazum 
 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Kratek čas dela do 100 delovnih ur, teren nezahteven, dela v brez napetostnem stanju 
ves čas dela, dela v bližini naprav pod napetostjo, izdelati le pisni sporazum in izvesti 
koordinacijo. Praviloma se uporabijo tipski varnostni načrti podjetja.  
Manjše predelave NNO (predelava PMO ali RO skupaj s priključnim kablovodom, 
zamenjava SN bloka ali NNR v TP ipd.) 
 

  30  

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

2. Zahtevnost projekta - opis Varnostni 
načrt 

Pisni 
sporazum 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Čas dela od 100 do 300 delovnih ur, teren zahteven (veliko križanj z drugimi vodi, npr. 
voda, telekomunikacije, plin), dela v brez napetostnem stanju ves čas dela, dela v 
bližini naprav pod napetostjo, izdelati varnostni načrt, pisni sporazum in izvesti 
koordinacijo.  
Predelave, rekonstrukcije in novogradnje NNO in SNO, izvedene v roku enega meseca. 
 

   15  

EAD - 2290309



 

 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 Žig in podpis: 

 
 
 
 

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

3. Zahtevnost projekta - opis Varnostni 
načrt 

Pisni 
sporazum 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Čas dela od 300 do 400 delovnih ur, teren zahteven (npr. strma brežina, skale, bližina 
vode, viadukti), dela v brez napetostnem stanju ves čas dela, dela v bližini naprav pod 
napetostjo, izdelati varnostni načrt, pisni sporazum in izvesti koordinacijo, prijava 
inšpekciji za delo. 
Predelave, rekonstrukcije in novogradnje NNO in SNO, izvedene v roku, daljšem od 
enega meseca. 
 

   10  

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

4. Zahtevnost projekta - opis Varnostni 
načrt 

Pisni 
sporazum 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Čas dela nad 400 delovnih ur, teren zahteven (npr. strma brežina, skale, bližina vode, 
viadukti), dela delno v brez napetostnem stanju, delno v napetostnem stanju, dela v 
bližini naprav pod napetostjo, izdelati varnostni načrt, pisni sporazum in izvesti 
koordinacijo, prijava inšpekciji za delo. 
Predelave, rekonstrukcije in novogradnje v RTP-jih in 110 kV vodov. 
 

   1  
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SKLOP 3 – na območju občin Tržič, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

1. Zahtevnost projekta - opis Pisni sporazum 
 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Kratek čas dela do 100 delovnih ur, teren nezahteven, dela v brez napetostnem stanju 
ves čas dela, dela v bližini naprav pod napetostjo, izdelati le pisni sporazum in izvesti 
koordinacijo. Praviloma se uporabijo tipski varnostni načrti podjetja.  
Manjše predelave NNO (predelava PMO ali RO skupaj s priključnim kablovodom, 
zamenjava SN bloka ali NNR v TP ipd.) 
 

  30  

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

2. Zahtevnost projekta - opis Varnostni 
načrt 

Pisni 
sporazum 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Čas dela od 100 do 300 delovnih ur, teren zahteven (veliko križanj z drugimi vodi, npr. 
voda, telekomunikacije, plin), dela v brez napetostnem stanju ves čas dela, dela v 
bližini naprav pod napetostjo, izdelati varnostni načrt, pisni sporazum in izvesti 
koordinacijo.  
Predelave, rekonstrukcije in novogradnje NNO in SNO, izvedene v roku enega meseca. 
 

   15  
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Kraj in datum: Ponudnik: 

 Žig in podpis: 

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

3. Zahtevnost projekta - opis Varnostni 
načrt 

Pisni 
sporazum 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Čas dela od 300 do 400 delovnih ur, teren zahteven (npr. strma brežina, skale, bližina 
vode, viadukti), dela v brez napetostnem stanju ves čas dela, dela v bližini naprav pod 
napetostjo, izdelati varnostni načrt, pisni sporazum in izvesti koordinacijo, prijava 
inšpekciji za delo. 
Predelave, rekonstrukcije in novogradnje NNO in SNO, izvedene v roku, daljšem od 
enega meseca. 
 

   10  

Cene v EUR (brez DDV) na objekt  

4. Zahtevnost projekta - opis Varnostni 
načrt 

Pisni 
sporazum 

Koordinacija Število 
objektov 

Skupna cena  
v EUR (brez 
DDV) 

Čas dela nad 400 delovnih ur, teren zahteven (npr. strma brežina, skale, bližina vode, 
viadukti), dela delno v brez napetostnem stanju, delno v napetostnem stanju, dela v 
bližini naprav pod napetostjo, izdelati varnostni načrt, pisni sporazum in izvesti 
koordinacijo, prijava inšpekciji za delo. 
Predelave, rekonstrukcije in novogradnje v RTP-jih in 110 kV vodov. 
 

   1  
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_________________________________ 
(naziv potrjevalca reference) 

_________________________________ 
(naslov potrjevalca reference) 

_________________________________ 
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference) 

 
 

REFERENČNO POTRDILO  
 
 
Izjavljamo, da je družba 
 
__________________________________________________________________________ 
 
za našo družbo v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb, izvedla dela nadzora na 
elektroenergetskih objektih (TP, RP, RTP, 110 kV omrežje) napetostnega nivoja 10, 20 in 35 kV, in sicer:  
 

Št. Pogodba št.  Pogodbeni objekt-projekt (in opis) Datum izvedbe 
Napetostni 

nivo 

1     

2     

3     

 
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,  
 
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.  
 
Storitve je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno 
dogovorjenem roku.  
 
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to 
referenco in opravi ogled. 
 
 

Ime, priimek in podpis odgovorne 
osebe potrjevalca reference: 

 
___________________                     žig                  _________________________________ 

       (kraj in datum)                                                                  (podpis potrjevalca reference) 

 
 
Opomba:  

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu 
navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki 

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno 
vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce) 
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Predlog pogodbe 
Naročnik:  
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 
Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA  
identifikacijska št.: SI20389264 
matična številka: 5175348000 
 
in 
 
Izvajalec: 
_____________________________, ki ga zastopa _______________ 
identifikacijska št.: SI ______________ 
matična številka: ________________ 
 
 
sklepata naslednjo 
 

POGODBO št. POV20-034 
 

KOORDINACIJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  
NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH GRADBIŠČIH 

 
 
PREDMET POGODBE 
1. člen 

Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvajanje koordinacijo varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih po ponudbi št. _______ z dne ______, s tehnično specifikacijo, ki je sestavni del te 
pogodbe.  
 
POGODBENA VREDNOST 
2. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da znaša skupna vrednost storitev posameznega sklopa po tej 
pogodbi: 
- 1. sklop: občine Bled, Bohinj, Železniki, Škofja Loka, Medvode,   _________ EUR  
- 2. sklop: občine Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko,   _________ EUR 
- 3. sklop: občine Tržič, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, _________ EUR 
            Skupaj: _________ EUR 

 
Ocenjena pogodbena vrednost znaša ________ EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. 
Vrednost(i) na enoto je(so) fiksna(e) do izteka pogodbe. Pogodbena vrednost vključuje vse stroške 

izvajalca s predmetnim naročilom (vključno s potnimi in drugimi materialnimi stroški), tako da naročnika ne 
bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom naročila. 

Navedene količine v specifikaciji, za katere se sklepa pogodba z izvajalcem, so predvidene (okvirne), kar 
pomeni, da lahko odstopajo navzgor ali navzdol, odvisno od potreb naročnika. Naročnik ne prevzema 
nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji. 
 
ROK IZVEDBE 
3. člen 

Dela po tej pogodbi (izdelava pisnega sporazuma in varnostnega načrta) mora izvajalec izvesti v roku 
enega (1) tedna od prejema posameznega naročila, ostala dela pa izvesti v roku za izvedbo posamezne 
investicije.  
 
PLAČILNI POGOJI 
4. člen 
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Po opravljenih delih koordinator naročniku pošlje pisno izjavo (navadna pošta, e-pošta), da je z deli 
zaključil. Po potrditvi te izjave s strani naročnika lahko izvajalec naročniku izstavi račun. Opravljena dela se 
obračunajo na podlagi dejansko izvedenih del in fiksnih cen na enoto (objekt).  

Naročnik bo izvedena dela plačal na podlagi prejetega in pravilno izstavljenega računa izvajalca, v roku 
30 dni po datumu izdaje računa na TRR izvajalca. Račun se mora obvezno sklicevati na številko naročilnice. 

V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonite zamudne obresti. 
 
DOLŽNOST IZVAJALCA 
5. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno, kakovostno in v skladu z 
obstoječimi predpisi in standardi, ki urejajo predmet naročila. Upoštevati mora tudi ustrezne 
okoljevarstvene predpise (če je to potrebno).  

Morebitne ugotovljene napake opravljenih del, ugotovljene pri pregledu, mora izvajalec odpraviti v 
roku treh delovnih dni oziroma v posebej dogovorjenem roku z naročnikom. 

Izvajalec odgovarja za vso eventualno nastalo škodo, ki bi jo naročniku povzročili izvajalčevi delavci pri 
opravljanju svojega dela. O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti. Povzročena 
škoda se ugotovi ob skupnem ogledu predstavnikov obeh pogodbenih strank. 

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbe upoštevati zlasti določila Obligacijskega zakonika in Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu z vsemi spremembami in podzakonskimi akti, ter ostale predpise, ki veljajo za 
predmet naročila. 

 
6. člen 

Ker se bo delo lahko izvajalo tudi v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo, je, zaradi 
zagotovitve varnosti izvajalca oziroma njegovih delavcev in varnosti obratovanja energetskih objektov, 
izvajalec ves čas trajanja pogodbe dolžan zagotoviti stalnost delavcev, ki bodo pri naročniku izvajali dela, ki 
so predmet te pogodbe. V ta namen mora biti koordinator, ki bo dejansko izvajal dela po tej pogodbi, 
ustrezno usposobljen, in sicer mora imeti opravljen zdravniški pregled za delo v bližini elektroenergetskih 
naprav pod napetostjo in preizkus iz varnosti in zdravja pri delu za delo v bližini elektroenergetskih naprav 
pod napetostjo. Naročnik si pridržuje pravico, da občasno preverja, ali izvajalec izpolnjuje pogoja iz 
prejšnjega stavka tega odstavka.  
 
7. člen 

Izvajalcu oziroma njegovim zaposlenim je vstop v objekte dovoljen le v prisotnosti predstavnika 
naročnika (krajevnega nadzornika oziroma drugega naročnikovega zaposlenega) oziroma ob izpolnjevanju 
pogojev, določenih v pisnem dovoljenju za delo. Predstavnik naročnika ima pravico, da pred vstopom v 
objekt preveri istovetnost izvajalca oziroma njegovega delavca. 

Predstavnik naročnika je dolžan v objektih označiti območja, ki so za vstop prepovedana, oziroma na 
morebitna nevarna območja opozoriti izvajalca. Izvajalec je dolžan ta območja spoštovati, ker je to 
pomembno tako za njegovo varnost (oziroma varnost njegovih delavcev) kot tudi za varnost obratovanja 
objekta.  

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del podpisati tudi pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna 
in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce 
del (februar 2015)), ki je sestavni del pogodbe in enako zavezujoč kot pogodba. 

V primeru, da bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali izvedba del zaščite s strani 
naročnika, bo naročnik izvajalcu vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja izvajalcu 
ni dovoljeno pričeti z deli. V primeru, da izvajalec kljub temu izvaja dela, naročnik nima nobene 
odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode. 
 
DOLŽNOST NAROČNIKA 
8. člen  

Naročnik je dolžan  
- nuditi izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,  
- nadzorovati izvajanje pogodbenih del, 
- dajati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti, ki jih izvajalec zahteva, 
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- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s to pogodbo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi in 
ukrepi za varno delo, 

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek 
in obseg predmeta pogodbe,  

- redno izvajati plačila v skladu s to pogodbo. 
 
POGODBENA KAZEN 
9. člen 

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak zamujeni 
koledarski dan plačati naročniku kazen v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti z DDV, do največ 10 % pogodbene 
vrednosti z DDV. 

Če izvajalec posamezne naročene storitve ne opravi, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno 
kazen v višini 10 % te storitve.  

V primeru, da izvajalec zamenja delavca, ki je usposobljen za delo (člen 6), ki je predmet te pogodbe, 
ne da bi o tem obvestil naročnika, in tako delo izvaja z neusposobljenimi delavci, ima naročnik pravico, da 
mu obračuna pogodbeno kazen v višini 300 EUR. V tem primeru ima tudi pravico, da takoj odpove pogodbo, 
brez dodatnega izpolnitvenega roka. 

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z 
zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. 
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
10. člen 

Naročnikov predstavnik za izvedbo pogodbenih del je __________. 
Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej 

pogodbi in sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe ter mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na 
podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.  

Izvajalčev predstavnik za izvedbo pogodbenih del je ___________. 
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 

izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki ves čas trajanja 
pogodbe. 

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku 3 dni po 
zamenjavi.  
 
POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
11. člen 

  Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge 
stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani 
vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te 
pogodbe.  

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da 
morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki 
bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne 
zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. 

Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih 
predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca 
obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite 
podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega 
področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani. 
 Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da 
podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, 
ki mu zaradi tega nastane.  
 
12. člen 

 Izvajalec mora poskrbeti za zavarovanje osebnih podatkov. Zavarovanje obsega organizacijske, 
tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno 
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ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena 
obdelava teh podatkov.  
 Na zahtevo naročnika mora izvajalec naročnikove dokumente in vsebine, ki jih je ta kakorkoli prejel, 
učinkovito izbrisati.  
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
13. člen 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, 
če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku 
ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej 
pogodbi 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 bo naročniku(om) povzročena 
škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) 
in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
  
IZJAVA O LASTNIŠTVU 
14. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja 
te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje 
da so z njim povezane družbe, 

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to 
zahteva.  

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi morebitni podizvajalec, o čemer mora izvajalec seznaniti 
vsakega podizvajalca. 
 
REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE 
15. člen 

Za vse, kar ni določeno s to pogodbo, se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja. 
Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v 

duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu 
naročnika. 

 Vsaka stranka lahko odstopi od pogodbe. Odpovedni rok znaša dva (2) meseca. Rok začne teči 
naslednji dan, ko druga stranka prejme pisno obvestilo, poslano s priporočeno pošiljko. 

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka: 
- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve 
opozorili,  
- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki 
ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če 
njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti 
začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal 
položaj z enakimi pravnimi posledicami, 
- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave. 

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo z 30 dnevnim odpovednim rokom, ki 
prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe 
vročen s priporočeno poštno pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, 
sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok. 

Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve 
škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.   
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PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE  
16. člen 

Priloga pogodbe je: 
- s strani izvajalca izpolnjen obrazec Ponudbe št. … z dne …, s tehnično specifikacijo in ponudbenim 

predračunom. 
Sestavni del pogodbe je tudi: 
- povabilo k oddaji ponudbe št. …, z dne …, 
- celotna ponudba dobavitelja št. … z dne …. 
- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro 

Gorenjska, d.d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d.d. 
(junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (februar 2015)). 

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.   
 
KONČNE DOLOČBE  
17. člen 

Pogodbeni stranki sklepata pogodbo od podpisa do 31. 12. 2020. Naročnik ima pravico, da pogodbo 
predčasno odpove brez odpovednega roka, če skupni znesek naročil posameznega sklopa doseže vrednost 
15.000,00 EUR brez DDV. 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
18. člen 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe se uredijo s pisnimi dodatki. 
 
19. člen 

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod. 
 
__________, dne _____________     Kranj, dne _____________ 
(kraj) 
 
 
Izvajalec:         Naročnik:  
         Elektro Gorenjska, d. d. 
_______________       Predsednik uprave: 
_______________       dr. Ivan Šmon, MBA 
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