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OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, 
ki jo zastopa župan Nejc Smole, kot naročnik, 
identifikacijska številka za DDV SI20991517 
 
in 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ki ga zastopa ………………………………………………………………………………………, kot izvajalec, 
 
identifikacijska številka za DDV ………………………………………………………………… 
 
skleneta naslednji 
 
 
 

 
OKVIRNI SPORAZUM 

o izvajanju prevoza otrok s posebnimi potrebami s spremljevalcem 
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 
- da je naročnik Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel 
postopek oddaje naročila po postopku male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) za izvajanje prevoza otrok s 
posebnimi potrebami s spremljevalcem; 
- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil pod številko 
objave ……………………… z dne ………………………….; 
- da je bil zgoraj navedeni izvajalec s ponudbo št. ___________ z dne 
____________izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. 
……………………….. z dne …………………………….; 
- da je navedena dokumentacija sestavni del okvirnega sporazuma. 
 

2. člen 
 
Okvirni sporazum se sklepa za redni prevoz otrok s posebnimi potrebami s spremljevalcem v 
šolo in iz šole po šolskem koledarju v obdobju od 1. 9. 2018 do 31.8.2021.   
 

3. člen 
 
S tem okvirnim sporazumom se izvajalec zavezuje, da bo v skladu z javnim naročilom prepeljal  
otroke od vstopne postaje do osnovne šole Osnovno šolo Jela Janežiča, Podlubnik 1, 4220 
Škofja Loka in obratno, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.   
 
Prevozi otrok iz prejšnjega odstavka se opravljajo vsak dan šolskega pouka od ponedeljka do 
petka. Naročnik posreduje izvajalcu urnike, število otrok, z vstopnimi in izstopnimi postajami 
za vsako šolsko leto posebej.  
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Naročnik si pridržuje pravico spremembe voznih redov tudi med šolskim letom. Kakršnakoli 
sprememba prevozov tekom šolskega leta je možna zgolj na podlagi zahteve naročnika. 
Osnovna šola spremembe urnikov in otrok sporoča izključno naročniku.  
 

4. člen 
 
Naročnik in izvajalec se pred začetkom vsakega šolskega leta z aneksom k okvirnemu 
sporazumu dogovorita o morebitnih spremembah v relacijah ali številu prevozov in številu otrok 
ter o vplivu cen goriva na ceno prevoza na kilometer, razvidnih iz  uradnih podatkov. 
 

5. člen 
 
Cena prevoza za kilometer znaša: 
 

Brez  DDV 
 

……………………. EUR 

Davek na dodano vrednost (………%)  ……………………. EUR 
 

Vrednost z DDV 
 

  ……………………. EUR 

 
Cena prevoza za kilometer je fiksna do 31.8.2019. 
 
Dnevna cena za spremljevalca znaša : 
  

Brez  DDV 
 

……………………. EUR 

Davek na dodano vrednost (………%)  ……………………. EUR 
 

Vrednost z DDV 
 

  ……………………. EUR 

 
 
Dnevna cena za spremljevalca je fiksna ves čas trajanja okvirnega sporazuma. 
 
Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021, vključno z 
DDV, po ponudbi izvajalca št. ………………. z dne ……………………. znaša ………………………………... 
 
(z besedo: ………………………………………………………………………………………. evra …………/100). 
 

6. člen 
 

Cena prevoza na kilometer se lahko uskladi, ko kumulativno povečanje indeksa cen goriva in 
maziva preseže 4 % vrednosti, vendar ne prej kot 1. 1. 2020. V tem primeru se izvede 
uskladitev v višini 80 % povišanja navedenega indeksa cen, ki ga objavlja Statistični urad RS. 
 
Nadaljnje uskladitve se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen goriva in maziva 
ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnje uskladitve cen, in sicer v višini 80 % povišanja 
navedenega indeksa cen, ki ga objavlja Statistični urad RS.   
 



 

Stran 3 od 8 
 

Vlogo za spremembo cene prevoza na kilometer z obrazložitvijo izvajalec vloži pri naročniku.  
 

7. člen 
 
Izvajalec bo izvajanje prevozov obračunaval mesečno in do 10. v mesecu izstavil naročniku 
račun s specifikacijo izvedenih prevozov za pretekli mesec.  
 
Naročnik bo račun plačal na transakcijski račun izvajalca, št.: ……………………………………………… 
odprt pri  ……………………………………..v 30 dneh od prejema računa, iz proračunske postavke 
9.1.1.7 Prevozi učencev. 
 
Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da se v primeru zamude obračunavajo zakonite 
zamudne obresti. 
 
Podizvajalci 
 

8. člen 
 
 
(Opomba: Določbe 8. člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s 
podizvajalci. V nasprotnem primeru se 8. člen črta, ostale člene okvirnega sporazuma pa se 
ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: 
 
Naziv podizvajalca  
Polni naslov  
Podizvajalec zahteva neposredno 
plačilo  DA / NE 

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca   
Matična številka podizvajalca  
Davčna številka podizvajalca  
Transakcijski račun podizvajalca  
Del javnega naročila, ki se oddaja v 
podizvajanje (vrsta/opis del)  

Količina/Delež (%) v podizvajanju  
Vrednost del brez DDV  
 
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati 
obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene 
podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne 
dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski 
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena 
ZJN-3. 
 
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so 
navedeni v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na 
izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. 
 
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem 
sporazumu, ne glede na število podizvajalcev. 
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Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po 
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom 
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. 
člena ZJN-3. 
 
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če 
zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne 
predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko 
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, 
ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o 
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od 
prejema predloga. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva 
neposrednega plačila 
 
Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od 
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno 
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, ki je 
neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov 
poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo 
postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva 
neposredno plačilo/ 
 
Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v 
skladu s 94. členom ZJN-3:  
pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje 
podizvajalcu, 
predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna 
podizvajalčevo terjatev do izvajalca  
 
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 
račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, 
na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu 
neposredno na račun podizvajalca ali  
podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno 
izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po okvirnem sporazumu, ki jih 
obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa 
izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih 
podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 66/07 in 19/10). 
 
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni 
predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem 
ne pride v zamudo pri plačilu.  
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S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne 
do višine tako plačanega zneska podizvajalcu. 
 
Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 

9. člen 
 

(Opomba: Določbe 9. člena veljajo samo v primeru, če izvajalec ne nastopa skupaj s 
podizvajalci. V nasprotnem primeru se 9. člen črta, ostale člene okvirnega sporazuma pa se 
ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih 
podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.  
 
Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer 
najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte 
alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. 
razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma 
vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali 
dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega 
podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. 
 
Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem 
sporazumu, ne glede na število podizvajalcev. 
 
 

10. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- prevoze učencev opravljal strokovno pravilno, vestno, kvalitetno in v skladu z vsemi 
veljavnimi predpisi in standardi; 

- opravljal prevoze v skladu s potrjenimi voznimi redi odhodov in prihodov; 
- skrbel, da vozila, s katerimi prevaža šolske otroke, izpolnjujejo zahtevane tehnične 

pogoje ter naročniku na njegovo zahtevo omogočil vpogled v dokumentacijo o tehnični 
brezhibnosti vozil in usposobljenosti voznikov ter izpolnjevanju pogojev iz Pravilnika o 
delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 1/08, 78/08 in 1/09) in Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17) ter drugih veljavnih predpisov in standardov; 

- naročnika tekoče obveščal o morebitnih težavah pri izvajanju pogodbe; v primeru 
izrednih dogodkov pa najkasneje v 2 urah od dogodka. 

 
Izvajalec je dolžan zavarovati učence proti morebitnim poškodbam, ki bi jih le – ti utrpeli kot 
potniki v primeru prometne nesreče. Izvajalec v celoti odgovarja za varnost med prevozom v 
šolo in iz šole. 
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Izvajalec bo za čas izvajanja prevozov zagotovil spremljevalca. Naloga spremljevalca je, da 
spremlja stanje otrok na vožnji, vzdržuje red in mir na vozilu, pomaga otrokom vstopiti in 
izstopiti iz vozila.  
 
Ob sklenitvi okvirnega sporazuma se kot spremljevalec določi: 
 
(ime in priimek) …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vsako spremembo spremljevalca mora izvajalec takoj sporočiti naročniku ter za novega 
spremljevalca predložiti dokazila zahtevana v razpisni dokumentaciji. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo spremljevalec prisoten na vožnjah v in iz šole, razen če se 
pogodbeni stranki naknadno ne dogovorita drugače. Naročnik si v okviru tega določila pridržuje 
pravico, da v času trajanja okvirnega sporazuma ne zahteva več prisotnosti spremljevalca na 
prevozih. V tem primeru izvajalec ni upravičen do plačila storitve iz naslova spremljevalca niti 
do povečanja cene iz naslova cene na kilometer. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo priskrbel dodatnega spremljevalca, če se bo v času izvajanja 
okvirnega sporazuma izkazala potreba bo dodatnem spremljevalcu. Dodatni spremljevalec 
mora izpolnjevati pogoje navedene v razpisni dokumentaciji. Dnevna cena dodatnega 
spremljevalca je enaka ceni spremljevalca določeni v 5. členu okvirnega sporazuma.  
 
Vse spremembe glede spremljevalcev bosta stranki okvirnega sporazuma določili v aneksu k 
temu okvirnemu sporazumu. 
 

11. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo prevoze opravljal vse dni pouka po šolskem koledarju v šolskih 
letih 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021. 
 
Izvajalec se ne obvezuje opravljati prevoza šolskih otrok ob dnevih, ko zaradi vremenskih in 
drugih razmer cestišče ni prevozno, oziroma bi z izvršitvijo ogrožal zdravje in življenje otrok. 
O takih izrednih okoliščinah je izvajalec dolžan takoj obvestiti naročnika in uporabnike 
prevozov. 
 

12. člen 
 
Izvajalec je dolžan najkasneje 15 dni od sklenitve okvirnega sporazuma naročniku dostaviti 
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo obveznosti iz 
okvirnega sporazuma v višini 10 % skupne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma za 
obdobje treh let vključno z DDV, z dobo veljavnosti 60 (šestdeset)  dni  po prenehanju 
veljavnosti  okvirnega sporazuma.   
 
Naročnik bo garancijo unovčil v primeru, če izvajalec kljub pozivu naročnika  ne bo izpolnjeval 
obveznosti iz okvirnega sporazuma. Naročnik  bo  začel tudi postopek za prenehanje okvirnega 
sporazuma. 
 
 

13. člen 
 

Naročnik za skrbnika tega okvirnega sporazuma določa …………………………………... 
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Izvajalec za svojega skrbnika določa ……………………………………………..  
 
V imenu naročnika ima skrbnik pravico: 

- izvajati nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma; 
- izvajati nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev naročnika; 
- pregledovati dokumentacijo in obračun stroškov v zvezi z izvajanjem okvirnega 

sporazuma. 
 

14. člen 
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je sklenjen ta 
okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge 
stranke okvirnega sporazuma  obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za sklenitev 
tega okvirnega sporazuma pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad 
izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma  ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim 
je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta 
okvirni sporazum ničen. 
 
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede 
njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega 
sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi 
Republike Slovenije. 
 
 

15. člen 
 
V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri 
izvajanju tega okvirnega sporazuma s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta okvirni 
sporazum razvezana po samem zakonu. Naročnik bo o prenehanju okvirnega sporazuma 
nemudoma pisno obvestil izvajalca. 
 
 

16. člen 

Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih stranki okvirnega sporazuma ne bi mogli 
rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

 
17. člen 

 
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom. 
 
 

18. člen 
 
Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od 
strank po dva izvoda.  
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Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe stranki in začne veljati z dnem predložitve 
garancije za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v originalu. 
 
 
 
 
 
Številka:           Številka:  
Datum:                                           Datum: 
 
 
Izvajalec:                                                 Naročnik: 
 
.....................................     Občina Medvode 
.....................................     Župan 
.....................................     Nejc Smole 
 
.....................................     ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


