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Stranki sporazuma 
 
Zavod  OSNOVNA ŠOLA Veliki Gaber, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber, ki ga 
zastopa ravnatelj mag. Gregor Udovč; 
matična številka: 5088119000; 
ID za DDV: SI 47 66 07 59; 
transakcijski račun: 01330-6030684791 pri UJP 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 

ki ga zastopa direktor: 

matična številka: 

ID za DDV: 

transakcijski račun: 

(v nadaljevanju: dobavitelj) 
 
sklepata naslednji 
 

OKVIRNI SPORAZUM 
O opravljanju storitve – avtobusni prevozi 

 
 
I. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 
1. člen 

Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da sklepata ta okvirni sporazum za opravljanje 
avtobusnih prevozov. 
 
Stranki soglašata, da so predmet tega okvirnega sporazuma avtobusni prevozi, kar je 
razvidno tudi iz obrazca ponudbe z dne ____________. 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo 

- potnike z njihovo prtljago vred varno, udobno in točno ob dogovorjenem času 
prepeljal od odhodnega do namembnega kraja po vnaprej določenem razporedu, 

- odgovarjal za smrt, okvaro zdravja ali poškodbe potnikov med prevozom, 
- odgovarjal tudi za škodo, ki bi nastala med vstopom potnikov v avtobus ali pri 

izstopu iz njega, 
- odgovarjal za zamudo, za prekinitev ali neizvršitev prevoza, 
- odgovarjal v drugih primerih določenih z zakonom oz. predpisi. 

 
 
 



2. člen 
 
predmet javnega naročanja so avtobusni prevozi, ki jih naročnik po obsegu in časovno 
ne more vnaprej določiti. 
 
II. CENA 

3. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo storitev tega sporazuma in njegove ponudbe, naročniku 
opravljal po ceni, ki jo je navedel v ponudbi. 
 
Izvajalec zagotavlja naročniku, da cen storitev ne bo povišal eno leto od dneva začetka 
izvajanja naročila. 
Tekom izvajanja naročila se bo cena lahko spremenila, vendar ne pred potekom v 
prejšnjem odstavku navedenega obdobja in ne več kot znaša rast drobno prodajnih cen, 
po podatkih Statističnega urada RS. 
 
Sprememba cene je mogoča samo po predhodnem pisnem in obrazloženem obvestilu 
izvajalca in po danem soglasju s strani naročnika. 
 
III.   PLAČILNI POGOJI 
 

4. člen 
Stranki sporazuma soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal račune po opravljeni 
storitvi. 
 

5. člen 
Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku 30 dni od datuma izdaje računa, na 

transakcijski račun dobavitelja številka ______________________________________. 

 
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo. 
 

6. člen  
 

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico 
obračunati zamudne obresti skladno z zakonom. 
 
 
VI. NAROČANJE IN DOBAVA 
 

7. člen 
Izvajalec bo naročniku opravljal avtobusne prevoze, na podlagi njegovega pisnega 
naročila v roku in ob času, ki ga sporazumno dogovorita stranki sporazuma. 
 
S strani naročnika je odgovorna oseba za izvrševanje tega sporazuma in skrbnik tega 
okvirnega sporazuma, ravnatelj, mag. Gregor Udovč. 
 

S strani dobavitelja je odgovorna oseba za sprejem naročil po tem sporazumu 

________________________________________. 

 



 
VI. ODSTOP OD SPORAZUMA 
 

8. člen 
Naročnik je prost zaveze naročanja avtobusnih prevozov po tem sporazumu v kolikor 
nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem  sporazumu. 
Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega sporazuma so zlasti: 
- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem 

naročanju, 
- prenehanje poslovanje ponudnika, 
- neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma, 
- neupoštevanje dogovorjenih cen in rokov prevozov oziroma samovoljno povečanje 

cene. 
 

Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil izvajalca in sicer 
v roku dveh mesecev pred nameravano prekinitvijo sporazuma, razen v primeru prve 
alinee prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega 
okvirnega sporazuma. 
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na 
plačilo, ima izvajalec pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti 
naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravano prekinitvijo sporazuma. 
 
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katera koli 
stranka tega okvirnega sporazuma brez razloga odstopi od tega okvirnega sporazuma. V 
tem primeru mora stranka sporazuma, ki od njega odstopa o tem pisno obvestiti 
nasprotno stranko, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom. 
 
VI. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

9.člen 
Ta okvirni sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank sporazuma, izvajati pa 
se začne 1. 9. 2017. 
 
Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas in sicer od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. 
 
VII. REŠEVANJE SPOROV 
 

10.člen 
Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega sporazuma 
reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in 
krajevno sodišče. 
 
VIII. KONČNE DOLOČBE 
 

11.člen 
Ta pogodba je nična, če se ugotovi, da je kdo v imenu in na račun pogodbene stranke 
predstavniku ali posredniku zavoda obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist: 

- za pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem dolžnega nadzora ali 



- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je zavodu povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku zavoda, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku 

 
12.člen 

Vsaka od strank sporazuma lahko predlaga spremembe tega sporazuma, ki se dogovorijo 
in uredijo v obliki aneksa k temu okvirnemu sporazumu. 
 

13.člen 
Ta sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika 
in od katerih vsaka od strank sporazuma prejme po dva (2) izvoda. 
 

14.člen 
Glede vprašanj, ki jih ta sporazum ne ureja se smiselno uporabljata razpisna 
dokumentacija naročnika in ponudba dobavitelja na javni razpis, na podlagi katere je bil 
izbran ter določila Obligacijskega zakonika. 
 
 
 
 
 

Številka: _______________________ 
 

Številka: 430-2/2017- ___ 

_____________, dne ____________ Veliki Gaber, dne ______________ 
/kraj in datum/ 

 
 

/kraj in datum/ 

 

Dobavitelj: 
 

Naročnik: 

_________________________________ 
 

Osnovna šola Veliki Gaber 

Direktor: Ravnatelj: 

_________________________________ mag. Gregor Udovč 

  

 
 
 
 

                                                                                                  


