
 

 

 

 

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 

POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, 

matična številka 5881447000, ki jo zastopa …………………................, ali hčerinska družba Pošte 

Slovenije d.o.o., v nadaljevanju: naročnik 

 

in  

 

(naziv firme) ……………………… (sedež) ………………………………………..............., identifikacijska 

številka SI……………, matična številka………….., ki jo/ga zastopa ………. ……………………………., v 

nadaljevanju: dobavitelj (izpolni ponudnik) 

 

 

sklepata naslednji  

 

 

OKVIRNI SPORAZUM 

 

 

1. člen 

Uvodna določba  

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo in z 

odločitvijo št. …………….. (izpolni naročnik) z dne …………., sprejeto na podlagi poročila o oddaji 

javnega naročila št. ...............................(izpolni naročnik) z dne …………., izbral dobavitelja, upoštevajoč 

določila zakona, ki ureja javno naročanje in Pravilnika o izvajanju naročil. 

 

 

 

2. člen 

Predmet okvirnega sporazuma 

Predmet tega okvirnega sporazuma je nabava pogonskega goriva, dodatka h gorivu Ad Blue, maziv 

in tekočin za vozila, ekstra lahkega kurilnega olja, vinjet ter opravljanje storitev pranja vozil, po 

sklopih, in sicer: (v okvirnem sporazumu se izpišejo podatki za posamezen sklop, za katerega bo 

ponudnik izbran) 

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete po lokacijah iz Priloge I in II. za Pošto Slovenije 

d.o.o. in IPPS d.o.o. 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila za Pošto Slovenije d.o.o. 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje za Pošto Slovenije d.o.o. 

SKLOP 4: dodatek h gorivu Ad Blue 

 

(Vrsto sklopa bo naročnik v okvirni sporazum vpisal na podlagi dokončnega sklepa o izboru 

ustreznega izvajalca za izvajanje obveznosti iz okvirnega sporazuma). 

 

in se izvaja za naslednje družbe-naročnike: 

o Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor 

o IPPS d.o.o., Zagrebška c. 106, 2000 Maribor 

o EPPS d.o.o., Stegne 13 a, 1000 Ljubljana 
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o PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ul. 45, 1231 Ljubljana Črnuče 

o APS plus d.o.o., Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana 

o Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 

o Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb, HR 

o pogodbeni prevozniki Pošte Slovenije v Sloveniji 

o pogodbeni prevozniki Intereurope na Hrvaškem  

o pogodbeni prevozniki Intereurope v Sloveniji.  

 

V kolikor se naročniki odločijo za pristop k podpisu okvirnega sporazuma, bodo po opravljenem 

izboru z izbranimi ponudniki okvirni sporazumi sklenjeni z vsakim naročnikom posebej.  

 

Računi se izstavijo in pošiljajo za vsako posamezno družbo na naslove družb. 

 

Za sklop1 (lokacije po Prilogi I in po prilogi II) bo naročnik sklenil okvirni sporazum za dobo 4 

let s tremi ponudniki, ki bodo prejeli največje število točk v skladu z merili iz te razpisne 

dokumentacije. 

 

Naročnik bo nabavljal blago in koristil storitve v času veljavnosti okvirnih sporazumov pri enem 

izmed treh ponudnikov, ki so prejeli največje število točk, in sicer pri tistem, ki  bo v posameznem 

tromesečju ponudil najnižjo enotno ceno z upoštevanim količinskim popustom, in sicer glede na 

dejanske mesečne količine točenega goriva naročnika. Izbrani izvajalci bodo naročniku najkasneje 

pet dni pred koncem tekočega tromesečja sporočili morebitno spremembo enotne cene za 

naslednje tromesečje,  da bo naročnik lahko pravočasno obvestil uporabnike o  spremembi cene in 

najugodnejšem izvajalcu za naslednje tromesečje. V kolikor naročnik obvestila o spremembi enotne 

cene v roku, zapisanem zgoraj, ne prejme, se šteje, da cena za naslednje tromesečje ostane 

nespremenjena. 

 

Pri ponudniku oz. ponudnikoma, ki v tekočem mesecu ni oz. nista ponudila najugodnejše cene, 

lahko naročnik nabavlja blago in koristi storitve v primerih:  

- ko bencinski servis (prvouvrščeni)  nima avtopralnice, delovni čas ni ustrezen, (pozno zvečer ali 

ponoči je bencinski servis zaprt- predvsem za vozila v PLC),  

- zaradi centralizacije dostave (reorganizacija pošt pri naročniku)  lahko posamezno vozilo 

pokriva drugo območje, kjer je glede gibanja vozila smotrneje točiti gorivo na lokaciji drugo 

uvrščenega ponudnika 

- zaradi drugih nepredvidljivih dogodkov.  

 

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum samo z  manj kot tremi ponudniki  v primeru, če ne bo prejel 

dovolj ponudb, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije. 

 

Z izbranimi ponudniki bo sklenjen  krovni sporazum (z vsakim ponudnikom posebej), ki bo služil za 

potrebe evidentiranja mesečnih nabavljenih količin vseh naročnikov, ki bodo s ponudnikom sklenili 

okvirni sporazum in za obračunavanje rednega mesečnega količinskega popusta posameznim 

naročnikom. 

H krovnemu sporazumu lahko s podpisom pristopijo vsi naročniki iz točke 1, stopi pa v veljavo, ko 

ga podpiše vsaj ena družba v skupini Pošte Slovenije.  
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Dobavitelj mora do 5. v mesecu zagotavljati časovni pregled opravljenega prometa v preteklem 

mesecu v elektronski obliki po posamezni plačilni kartici, in sicer količinsko in vrednostno po 

vrsti/skupinah blaga (artiklih).  

Dobavitelj mora predložiti uradni veljavni cenik za storitev pranja vozil. 

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v času trajanja te pogodbe naroči dodatne plačilne 

kartice za nova prevozna sredstva.  

 

Dobavitelj za dobavo dodatka h gorivu Ad Blue mora zagotoviti tudi postavitev zabojnika-črpalke s 

števcem za točenje dodatka s prostornino min. 2000 litrov ter modulom za avtomatsko javljanje 

nivoja dodatka in dobavo navedene tekočine na lokaciji PLC Ljubljana in PLC Maribor ter 

odstranitev le-tega (zabojnika-črpalke) po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.  

 

Plinsko olje, ki se za potrebe agregatov dostavi na lokacije iz priloge IV, je potrebno dostaviti v 

ustrezni cisterni, ker na objektih ni lovilne ploščadi. 

 

Dobavitelj mora Pošti Slovenije zagotoviti redne mesečne izpise nabavljenih količin vseh 

naročnikov, ki so vključeni v krovni sporazum, na podlagi katerega se bo obračunal popust v skladu 

s količinsko lestvico v ponudbenem predračunu. Dobavitelj zagotovi izpis v takšni obliki, da so na 

enem izpisu prikazane skupne nabavljene količine goriva vseh naročnikov. Za hčerinske družbe 

Pošte Slovenije ponudnik na izpisu prikaže količine za posamezno hčerinsko družbo.  

 

Za sklop 2 mora dobavitelj priložiti lastno izjavo, da kvaliteta (viskoznost, sintetičnost) ponujenih 

izdelkov ustreza obstoječim standardom skladno z oznakami. 

 

Naročnik uporablja za naročanje maziv in tekočin za vozila lastno aplikacijo iz katere se pošiljajo 

naročila v elektronski obliki. Prejem dobavnic za dobavljeno blago poteka v e-obliki. Dobavitelj ob 

odpremi blaga pošlje naročniku elektronsko dobavnico v csv obliki na naročnikov e-naslov. 

Natančna navodila glede priprave in pošiljanja e-dobavnic posreduje naročnik ob podpisu 

okvirnega sporazuma. 

 

Za sklop 3 bo naročnik sklenil okvirni sporazum za dobo 4 let  z vsemi ponudniki, ki so oddali 

ponudbe za posamezni sklop in ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije. 

 

Dobava ekstra lahkega kurilnega olja se izvaja po naslednjih sklopih: 

• Sklop 3.1: PE Ljubljana  

• Sklop 3.2: PE Maribor 

• Sklop 3.3 : PE Celje 

• Sklop 3.4: PE Koper 

 

Naročilo se bo izvajalo pri enem izmed izbranih dobaviteljev s sklenjenimi okvirnimi sporazumi za 

posamezni sklop.  Naročnik bo vsem izbranim dobaviteljem, ki bodo imeli sklenjene okvirne 

sporazume z naročnikom, kvartalno posredoval vse podatke o količinah kurilnega olja, ki so 

predmet posameznega naročila, v kolikor bo v posameznem kvartalu potreba po kurilnem olju.  

 

Dobavitelj mora nuditi tudi podatkovne storitve za posamezno obdobje. Dobavitelj bo naročniku 

periodično posredoval podatke v excelovi tabeli po elektronski pošti, in sicer: 

1. dvakrat letno:  
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- do 15.7. za preteklo obdobje od 1.1.– 30.6.,  

- do 15.1. za preteklo obdobje od 1.1. – 31.12 oziroma od 30.6.-31.12.  

2. po izteku okvirnega sporazuma, najkasneje do 15.1.2021 za vse dobave opravljene v 

obdobju okvirnega sporazuma. 

 

Podatki, ki jih je potrebno posredovati, morajo zajemati: 

 št. okvirnega sporazuma  

 št. sklopa  

 pošta 

 poštna številka  

 naslov 

 datum dobave 

 količino dobavljenega ELKO 

 stroški (v €, brez DDV)  

 stroški (v €, z DDV). 

 

Naročnik si pridržuje pravico povečanja števila odjemnih mest zaradi odprtja nove poslovalnice ali  

zmanjšanja števila odjemnih mest. 

 

Za sklop 4 mora dobavitelj za dobavo dodatka h gorivu Ad Blue zagotoviti tudi postavitev 

zabojnika-črpalke s števcem za točenje dodatka s prostornino min. 2000 litrov in dobavo navedene 

tekočine na lokaciji PLC Ljubljana in PLC Maribor ter odstranitev le-tega (zabojnika-črpalke) po 

preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo od 

1.1.2021 do 31.12.2024 z enim ponudnikom v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

 

     

3. člen 

Kraj, način in roki izvajanja naročila 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete 

 

Kraj dobave za pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete: Na lokaciji dobavitelja, dnevno, v skladu s 

potrebami naročnika. Plinsko olje za agregate se dostavi na lokacije iz priloge IV. Pogonsko gorivo 

(neosvinčen motorni bencin in plinsko olje) mora imeti ustrezne fizikalno kemijske lastnosti v 

skladu z Uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv.  

 

Rok izvedbe za pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete: dnevno oz. v skladu s potrebami naročnika. 

 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Kraj dobave so poštne lokacije v prilogi lokacije za dostavo maziv in tekočin za vozila. 

 

Rok izvedbe je 3 dni po prejemu pisnega naročila (po pošti ali po elektronski pošti). Naročila se 

bodo pošiljala predvidoma enkrat mesečno. 

Kvaliteta (viskoznost, sintetičnost) ponujenih izdelkov mora ustrezati obstoječim standardom 

skladno z oznakami. 
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SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Kraj dobave je franco razloženo na odjemnih mestih naročnika v skladu s seznamom v točki 

količina (1.11). Naročnik si pridržuje možnost povečanja ali zmanjšanja števila odjemnih mest. 

  

Rok izvedbe: dobavitelj mora izvajati sukcesivne dobave v roku dveh (2) delovnih dni oziroma 48 ur 

od prejema posameznega naročila. Naročilo se dobavitelju posreduje z elektronsko pošto (e-mail). 

Dobavitelj se zaveže odgovorno osebo naročnika o nameravani dobavi obvestiti vsaj delovni dan 

pred dobavo ter z njim uskladiti dan, čas in kraj dobave. 

 

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) mora ustrezati standardu SIST 1011. Naročnik si pridržuje pravico 

preveritve kakovosti kurilnega olja. V primeru, da se ugotovi, da dobavljeno kurilno olje ne ustreza 

zahtevani kvaliteti, nosi dobavitelj stroške, povezane z preveritvijo in sicer: strošek testiranja, strošek 

izvedenca in njegovega mnenja, pregleda ter zamenjave že dobavljenega kurilnega olja. 

 

SKLOP 4: Dodatek h gorivu Ad Blue 

 

Kraj dobave za dodatek h gorivu Ad Blue: Pošta Slovenije d.o.o., PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 

81, 1000 Ljubljana in Pošta Slovenije d.o.o., PLC Maribor, Zagrebška c. 106, 2000 Maribor.  

 

Rok izvedbe za dodatek h gorivu Ad Blue: 2 delovna dneva po prejemu  naročila. 

 

  

4. člen 

Cene 

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete 

 

Cena goriva na enoto je maloprodajna, vključuje prodajno ceno, trošarino ter vse ostale predpisane 

dajatve. V ceno goriva je vključena tudi cena izdaje plačilne kartice za vsako posamezno vozilo. 

Cena vključuje stroške zagotavljanja podatkov v elektronski obliki ter prav tako stroške 

brezgotovinskega plačila. 

 

Dobavitelj oblikuje enotno ceno (posebej za plinsko olje D2 in neosvinčen motorni bencin 95 

oktanski), ki je enaka za vse poštne poslovalnice in za vse vrste cest (lokalne ceste in avtoceste) in je 

fiksna za posamezno tromesečje. Dobavitelj mora v ponudbi obrazložiti in priložiti model, po 

katerem bo oblikoval enotno ceno, da bo naročnik po potrebi lahko preveril način izračunavanja. 

Cena in popust na računu se zaokrožita na 4 decimalna mesta.  

Popust, ki ga ponudnik ponudi za gorivo in izvedbo storitev pranja mora biti upoštevan in prikazan 

pri vsakem računu v času trajanja okvirnega sporazuma, ter je v času izvajanja okvirnega sporazuma 

fiksen. 

 

Pri strošku za nabavljeno gorivo, izvedbo storitve pranja vozil ali nakup vinjet, ki ga naročnik 

poravna s kartico poslovanja, se transakcij ne sme dodatno zaračunavati. 

Cene za izvedbo storitev pranja morajo biti fiksne za obdobje enega leta. Po preteku enega (1) leta 

od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe cen, lahko izvajalec ali 

naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na gibanje indeksa rasti cen 
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življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Predlog za spremembo 

cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi 

prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno 

največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega 

urada RS za preteklo leto. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma 

potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen. 

 

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. 

člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh 

postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, 

preveril. 

 

Ponudnik mora predložiti uradni veljavni cenik za storitev pranja vozil.  

 

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Cena mora vsebovati: 

• blago, 

• stroške pakiranja, embalaže, 

• dobave in razkladanja blaga na naslovu naročnika,  

• vse potrebne storitve, 

• vse morebitne druge stroške.  

 

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Cena na liter mora vsebovati: 

• ceno ELKO 

• dodatek k ceni za povečanje energetske učinkovitosti, 

• CO2 takso, 

• trošarino in vse morebitne druge stroške 

• popust na gorivo.  

 

Cena za naročnika na dan naročila ne sme biti višja, kot je zadnja objavljena cena po ceniku s strani 

ponudnika. Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

 

SKLOP 4: Dodatek h gorivu Adblue 

 

Cena dodatka h gorivu AdBlue mora vsebovati: 

• postavitev, priključitev in pripravo za uporabo zabojnika-črpalke s števcem za točenje 

tekočine AdBlue za celotno pogodbeno obdobje, 

• ceno blaga, 

• dobavo na dva naslova - franco zabojnik na lokaciji naročnika, 
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• vzdrževanje zabojnika v pogodbenem obdobju (popravila, servisi, nadomestni deli, 

material), 

• odstranitev zabojnika-črpalke po preteku veljavnosti pogodbe,  

• vse potrebne storitve in 

• vse ostale morebitne stroške. 

 

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

 

5. člen 

Plačilni pogoji 

Naročnik se zavezuje pogodbeno obveznost poravnati na transakcijski račun dobavitelja v roku 

trideset (30) dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. Datum 

na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oz. opravljene storitve. Na računu mora biti 

označen sklic na okvirni sporazum. 

 

Pri pogonskem gorivu se račun za izvedeno storitev in dobavo blaga v preteklem mesecu izstavlja 

do 5. dne v  začetku naslednjega meseca za pretekli mesec. Za opravljeno  storitev bo naročnik štel 

strošek dobave goriva, strošek izvedbe storitve pranja ali  nakup vinjete opravljene v enem mesecu. 

Priloga k računu je pregled prodaje po karticah. 

 

Pri dodatku h gorivu Adblue morajo biti računi označeni z nazivom PLC MB ali PLC LJ. 

 

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, 

višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj. 

 
 

6. člen   

Obveznosti dobavitelja 

Dobavitelj se obvezuje, da bo: 

• omogočil brezgotovinsko plačilo blaga in storitev, 

• zagotavljal časovni pregled opravljenega prometa v elektronski obliki po posamezni plačilni 

kartici in sicer količinsko in vrednostno po skupinah blaga (artiklih) za sklop I., 

• Pošti Slovenije zagotavljal redne mesečne izpise nabavljenih količin vseh naročnikov, ki so 

vključeni v krovni sporazum, na podlagi katerega se bo obračunal popust v skladu s količinsko 

lestvico v ponudbenem predračunu za pogonsko gorivo. Dobavitelj zagotovi izpis v takšni 

obliki, da so na enem izpisu prikazane skupne nabavljene količine goriva vseh naročnikov. Za 

hčerinske družbe Pošte Slovenije na izpisu prikaže količine za posamezno hčerinsko družbo, 

• ob odpremi maziv in tekočin za vozila poslal naročniku elektronsko dobavnico v csv obliki na 

naročnikov e-naslov, 

• zagotavljal podatkovne storitve za posamezno obdobje za dobavo ekstra lahkega kurilnega 

olja, 

• pogodbeno obveznost opravil kvalitetno in korektno, v skladu z veljavnimi predpisi in pravili 

stroke, 

• določil osebo, ki bo pooblaščena za zagotavljanje strokovne in pravočasne izvedbe naročila ter 

reševanje morebitnih reklamacij s strani naročnika, 

• vse informacije in podatke naročnika varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju 

razmerja iz okvirnega sporazuma in 
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• pridobil pisno soglasje naročnika, v kolikor bo želel izvedeni posel uporabiti kot referenco. 

 

7. člen 

Obveznosti naročnika 

Naročnik se zaveže, da bo določil osebo, ki bo z dobaviteljem usklajevala izvajanje pogodbenih 

obveznosti in da bo v dogovorjenem roku zapadlosti poravnal obveznosti po računih dobavitelja. 

 

 

 

8. člen 

Kvaliteta in reklamacije  

Kakovost dobavljenega blaga in potrošnega materiala ter opravljene storitve morajo biti ustrezne 

kvalitete. 

 

V primeru, da dobavitelj ne bi dobavil potrošnega materiala ustrezne kvalitete ali v primeru da ne 

bi opravil storitve kvalitetno, bo naročnik zavrnil blago z očitno napako ali slabo opravljeno storitev 

takoj ob prevzemu blaga ali storitve. Skrite napake na blagu bo naročnik sporočil dobavitelju takoj, 

ko jih opazi, vendar najkasneje v treh (3) dneh od ugotovljene napake na blagu. V primeru dobave 

blaga ali oprave storitve, ki ni ustrezne kvalitete, bo naročnik blago oz. storitev zavrnil, dobavitelj pa 

bo z dobavo oz. storitvijo v zamudi. Če dobavitelj blaga ne bi nadomestil s kakovostnim, lahko 

naročnik zahteva ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oz. pristojnem zavodu, ki opravlja 

kontrolo kakovosti. Pri ugotovljenih nepravilnostih stroške pregleda krije dobavitelj. 

 

Dobavitelj je dolžan odpraviti pomanjkljivost takoj oz. najkasneje v roku treh (3) dni od prejema 

reklamacije. 

 

9. člen 

Izvedba obveznosti s podizvajalci 

(v kolikor bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, se v čistopisu sporazuma izpiše ta člen) 

Dobavitelj v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila, ne glede na to, s koliko 

podizvajalci sodeluje. Dobavitelj ali podizvajalec je dolžan v roku petih (5) dni od podpisa tega 

okvirnega sporazuma posredovati kopije podpisanih pogodb dobavitelja s podizvajalci.  

 

Dobavitelj bo pri izvedbi obveznosti iz tega sporazuma sodeloval z naslednjimi podizvajalci: (izpolni 

ponudnik – obvezna sestavina sporazuma) 

• …………………………..……………………………...……………………………… 

……………………………………………………………………………(polni naziv in naslov podizvajalca ter številka 

računa, kamor naj naročnik nakaže plačilo)  

• …………………………..……………………………...……………………………… 

……………………………………………………………………………(polni naziv in naslov podizvajalca ter številka 

računa, kamor naj naročnik nakaže plačilo)  

• …………………………..……………………………...……………………………… 

……………………………………………………………………………(polni naziv in naslov podizvajalca ter številka 

računa, kamor naj naročnik nakaže plačilo)  

• …………………………..……………………………...……………………………… 

……………………………………………………………………………(polni naziv in naslov podizvajalca ter številka 

računa, kamor naj naročnik nakaže plačilo)  
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Vrsta storitev, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe, ki jih bodo izvedli podizvajalci, je dobavitelj 

navedel v obrazcu »Podatki o podizvajalcu«, ki je Priloga in sestavni del tega sporazuma. 

 

 

Dobavitelj je dolžan svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je 

predhodno potrdil. 

 

Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca, o tem pa je dolžan predhodno obvestiti naročnika. Če se po 

sklenitvi sporazuma zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, je 

dolžan izvajalec naročniku najkasneje v roku petih (5) dni po spremembi predložiti: 

• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,  

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzeti storitev novemu podizvajalcu, 

• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in 

• kopije podpisanih pogodb s podizvajalci. 

 

Dobavitelj odgovarja naročniku za celotno izvedbo pogodbenih del, ne glede na število 

podizvajalcev. 

 

 

10. člen 

Odstop od okvirnega sporazuma 

Naročnik je prost zaveze naročanja blaga in storitev po tem sporazumu, v kolikor nastopijo 

naslednje okoliščine: 

- prenehanje poslovanja dobavitelja, 

- neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma, 

- dobave, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti, 

- neupoštevanje reklamacij,   

- neupoštevanje dogovorjenih cen.   

 

Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil dobavitelja, in sicer v roku 

dveh (2) mesecev pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru iz prvega odstavka tega člena, ko 

ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma oz. ko sporazum preneha veljati. 

 

V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo 

opravljene dobave, ima dobavitelj pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno 

obvestiti naročnika, in sicer najmanj dva (2) meseca pred prekinitvijo. 

 

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik kadarkoli brez 

razloga odstopi od okvirnega sporazuma, in sicer z odpovednim rokom štirih (4) mesecev. Naročnik 

bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. 

Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu odstopne izjave. Dobavitelj v primeru odstopa 

od okvirnega sporazuma po tem odstavku ni upravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli 

drugega zahtevka. 
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Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče 

s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

dobavitelja okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

  

Končne določbe 

11. člen  

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete 

Skrbnik okvirnega sporazuma: Nataša Štraus, telefonska številka 02/449-2309. 

Kakovostni in količinski prevzem za Pošto Slovenije bodo izvajali skrbniki voznih parkov PE 

• PE LJ  za območje Ljubljana Andrej Špelič, (01) 476 76 50 ter Peter Plazar, (01) 476 76 51, za 

območje Kranj Matjaž Sušnik, (01) 476 76 52;  

• PE MB: za območje Maribor Sandi Kokot, (02) 449 27 97, za območje Murska Sobota Vladimir 

Sapač, (02) 537 96 23;  

• PE CE: za območje Celje Klemen Gajšek, (03) 424 36 45, za območje Novo mesto Aleš Lavrič, 

(07) 371 86 43;  

• PE KP: za območje Koper Igor Andrijoli, (05) 666 66 45, za območje Nova Gorica Denis Bratina, 

(05) 332 56 42,  

• PE PLC: za PLC Ljubljana Janko Zaletel, (01) 476 75 66, za območje PLC Maribor Adi Kirbiš, (02) 

449 27 25 ter Marjan Satler, (02) 449 27 47  

• Uprava:  Adi Kirbiš, (02) 449 27 25. 

 

Kontaktna oseba dobavitelja je …………………., telefonska številka ……………… ali številka 

mobilnega telefona …………………(izpolni ponudnik) 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

Skrbnik okvirnega sporazuma: Nataša Štraus, telefonska številka 02/449-2309. 

Kakovostni in količinski prevzem bodo izvajali skrbniki voznih parkov: 

1) PLC MB: Igor Skrbiš, igor.skrbis@posta.si , tel: 02/ 449-2722,  

2) PLC LJ: Janko Zaletel, janko.zaletel@posta.si , tel: 01/ 476-7566 

3) PE CE: Klemen Gajšek, klemen.gajsek@posta.si,  tel: 03/ 424-3645 in Aleš Lavrič  

ales.lavric@posta.si; tel.: 07/371 8643 

4) PE KP: Igor Andrijoli, igor.andrijoli@posta.si, tel.: 05 666 6645 in Denis Bratina, 

denis.bratina@posta.si; tel.: 05 332 5642 

5) PE MB: Vladimir Sapač, vladimir.sapac@posta.si, tel: 02 449 2622 in Sandi Kokot, 

sandi.kokot@posta.si; tel.: 02 449 2797,  

6) PE LJ: Peter Plazar, peter.plazar@posta.si, tel: 01 476 7651 in Andrej Špelič, 

andrej.spelic@posta.si; tel.: 01 476 7650 

7) UPRAVA: Adi Kirbiš, adi.kirbis@posta.si, tel.: 02 449 2413 in Marjan Satler, 

marjan.staler@posta.si; tel,: 02 449 2747 

 

Kontaktna oseba dobavitelja je …………………., telefonska številka ……………… ali številka 

mobilnega telefona …………………(izpolni ponudnik) 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

mailto:igor.skrbis@posta.si
mailto:janko.zaletel@posta.si
mailto:klemen.gajsek@posta.si
mailto:ales.lavric@posta.si
mailto:igor.andrijoli@posta.si
mailto:denis.bratina@posta.si
mailto:vladimir.sapac@posta.si
mailto:sandi.kokot@posta.si
mailto:peter.plazar@posta.si
mailto:andrej.spelic@posta.si
mailto:adi.kirbis@posta.si
mailto:marjan.staler@posta.si
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Skrbnik okvirnega sporazuma je Andrej Vernik. Delni skrbniki Pošte Slovenije po PE: Mihaela 

Gerkšič – PE Koper; Rene Ferk – PE Maribor; Dejan Guzej – PE Celje; Štefan Hrustek – PE Ljubljana, 

Franc Čeh, PE PLC Ljubljana. 

Maribor), telefonska številka 02/449-2710. 

Kontaktna oseba dobavitelja je …………………., telefonska številka ……………… ali številka 

mobilnega telefona …………………(izpolni ponudnik) 

 

SKLOP 4: Dodatek h gorivu AdBlue 

Skrbnik okvirnega sporazuma je Andrej Orozel. 

 

Kontaktna oseba dobavitelja je …………………., telefonska številka ……………… ali številka 

mobilnega telefona …………………(izpolni ponudnik) 

 

 

12. člen 

Ta okvirni sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku, 

njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za 

pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad 

izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je naročniku 

povzročena škoda oziroma katerikoli pogodbeni stranki omogočena pridobitev nedovoljene koristi. 

 

 

13. člen 

Poslovna skrivnost 

Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, pridobljene na podlagi tega okvirnega 

sporazuma ali v zvezi z njim, trajno varoval kot poslovno skrivnost po najvišjih standardih varovanja 

zaupnih podatkov, da jih ne bo posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak 

način, da se prepreči njihovo nepooblaščeno razkrivanje. Dobavitelj brez izrecnega predhodnega 

pisnega soglasja naročnika zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug način oziroma za 

noben drug namen, ki ne bi bil v skladu z uresničevanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali 

pod svojim nadzorom pa ne bo zadržal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da 

bodo z zahtevo varovanja poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upoštevali vsi 

njegovi delavci, ki bodo opravljali storitve za naročnika. Dobavitelj odgovarja tudi za vsako 

nepooblaščeno razkrivanje, uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev. 

 

Dobavitelj izrecno soglaša in dovoljuje naročniku, da na podlagi tega okvirnega sporazuma, vse 

podatke in informacije o tem okvirnem sporazumu, ter v zvezi s tem okvirnim sporazumom, ki jih je 

naročnik kakorkoli pridobil v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma ali v okviru 

poslovnega razmerja po tem okvirnem sporazumu, in ki niso poslovna skrivnost, hrani, obdeluje in 

posreduje v obsegu, ki je nujno potreben, vsakokratnim njegovim, v smislu določb Zakona o 

gospodarskih družbah, povezanim družbam ter drugim osebam, ki morajo biti seznanjene z 

vsebino tega okvirnega sporazuma zaradi narave storitev, ki jih opravljajo za naročnika ali za 

njegove povezane družbe, kakor tudi, da od tako povezanih družb zahteva in pridobi takšne 

podatke ali podatke, ki so jih pridobile takšne družbe. Prav tako daje dobavitelj vnaprejšnje 

soglasje, da se njegovi podatki iz okvirnega sporazuma lahko uporabljajo, shranjujejo, vključujejo v 

baze podatkov, in računalniško obdelajo za potrebe poslovanja naročnika. Te podatke lahko 

naročnik pošlje naprej svojim matičnim, sestrskim in drugim, v smislu določb Zakona o 
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gospodarskih družbah, povezanim družbam, kar izrecno vključuje tudi izvoz teh podatkov izven 

Republike Slovenije v primeru, če je sedež takšne družbe izven Republike Slovenije, pod pogojem, 

da bodo take družbe smiselno spoštovale zaveze iz tega člena. Če je za izvrševanje tega člena 

potreben podpis kakšnega dogovora, ga bosta stranki pravočasno sklenili.  

 

 

14. člen 

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 

naslednjih okoliščin: 

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  

o delovnim časom,  

o počitki,  

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 

za prekršek, 

 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še 

najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 

kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v 

skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo (modro 

označeno se izpiše v primeru podizvajalcev). 

  

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum 

razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno 

naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca. 

 

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se 

šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

 

                                                                  15. člen 

Stranki tega sporazuma se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz tega sporazuma, v kolikor 

niso drugače urejena, uporabljali razpisno dokumentacijo naročnika in ponudbo izvajalca ter 

Obligacijski zakonik. 

 

16. člen 

Morebitne spore iz tega sporazuma bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za 

njihovo reševanje pristojno sodišče v Mariboru. 

 

17. člen 

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in prične  

veljati za I. sklop 1.1.2021 oz. takoj po podpisu okvirnega sporazuma, v primeru, da bo okvirni 



 13/13 

sporazum podpisan po 1.1.2021, za II. sklop 11.10.2021 oz. takoj po podpisu okvirnega sporazuma, 

v primeru, da bo okvirni sporazum podpisan po 11.10.2021, za III. sklop prične veljati  1.1.2021 oz. 

takoj po podpisu okvirnega sporazuma, v primeru, da bo okvirni sporazum podpisan po 1.1.2021 in 

za IV. sklop prične veljati  1.1.2021 oz. takoj po podpisu okvirnega sporazuma, v primeru, da bo 

okvirni sporazum podpisan po 1.1.2021. Okvirni sporazum velja do 31.12.2024. 

 

Okvirni sporazum je sklenjen v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en izvod. 

 

   

…………., ………………. Maribor, …….. 

  

DOBAVITELJ: 

 

NAROČNIK: 

POŠTA SLOVENIJE d.o.o. ali hčerinska 

družba Pošte Slovenije d.o.o. 

 

 

 

 

 

 


