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         Infratel, št. pog.: …………………. 

 

Izvajalec: 
Infratel, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Borut Radi 
Matična številka: 7118368 
Davčna številka: 34186166 
V nadaljevanju: izvajalec 
 
In 
 
Naročnik:  
…………………………………………………………., stanuje ………………………………………… 
davčna številka: …………………………………………………. 
 
 
 
Sklepata  
 

Pogodbo za gradnjo optičnega priključka 
 
1. člen 

Izvajalec bo na podlagi te pogodbe in na podlagi izvajalčeve ponudbe, objavljene na njegovi spletni strani 
dne 09.11.2020, naročniku zgradil na naslovu, ki ga je naročnik navedel v pogodbi, optični priključek, preko 
katerega bo imel naročnik možnost za sklenitev naročniške pogodbo z operaterjem elektronskih 
komunikacijskih storitev.  

Optično omrežje je zgrajeno v občini Oplotnica, v naseljih: Pobrež, Dobrova, Raskovec, Prihova, Zg. 
Grušovje, Dobriška vas, Markečica, Malahorna. 

 

PREDMET  POGODBE 
2. člen 

Predmet pogodbe je izgradnja naročniškega priključka za naročnika (končnega uporabnika), in sicer od 
osnovnega, t.i. hrbteničnega omrežja odprtega širokopasovnega omrežja, do objekta naročnika. 
Pogodbena dela zajemajo izgradnjo potrebne kabelske kanalizacije, vgradnjo telekomunikacijske omarice 
oziroma hišnega jaška in položitev in montažo optičnega kabla. Na strani naročnika se omrežje zaključi v 
hišnem jašku ali 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.   

Če naročnik želi, da se priključek izvede v zemeljski izvedbi, in na lokaciji naročnika že obstaja ustrezna 
cevna kanalizacija (od parcelne meje oz. točke, kjer je možna zemeljska povezava na odprto 
komunikacijsko omrežje, do želene točke priključka) izvajalec priključek izvede po obstoječi cevi, naročnik 
pa nosi morebitne stroške vstopa v cev (npr. čiščenje zamašene cevi ipd.). 

Izvedba dodatnih optičnih in drugih inštalacij znotraj stanovanja ali stavbe ni predmet te pogodbe, in mora 
zanjo naročnik poskrbeti neodvisno od te pogodbe. Izvajalec lahko izvede ta dela po naročnikovem 
posebnem naročilu, veljajo cene po izvajalčevem ceniku. 

Izvajalec ni operater in ponudnik storitev. Naročnik sam izbere operaterja, ki ponuja storitve na območju, 
kjer je zgrajen priključek, po pogojih, ki jih določa operater storitev.  
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POGODBENA CENA IN PLAČILO 
3.člen 

 
Dela po tej pogodbi plača naročnik, ki se s sklenitvijo te pogodbe tudi zaveže za vzpostavitev naročniškega 
razmerja z izbranim operaterjem. Izvajalec lahko samo ob tem pogoju zagotovi ceno ponujeno ceno. 
Izvajalec bo za naročnika izvedel dela, navedena v 2. členu te pogodbe, n5ročnik pa bo izvajalcu po 
predračunu poravnal stroške priključnine v znesku 230,00 EUR brez DDV in 251,85 EUR z DDV, DDV je 
21,85  EUR. . 
 
Naročnik se obvezuje najkasneje v 60 dneh od dne, ko bo optični priključek zgrajen, in bo omogočena 
priključitev na širokopasovne storitve, z enim od operaterjev storitev skleniti naročniško pogodbo. 
 
Če naročnik ne sklene naročniške pogodbe skladno s prejšnjim odstavkom, pomeni to neizpolnitev oz. 
kršitev te pogodbe. V takem primeru mora naročnik izvajalcu povrniti povzročeno škodo v višini 250,00 
EUR (DDV se ne obračuna po 3.alinei drugega odstavka 13. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1), skupaj 
z morebitnimi stroški zamudnih obresti in stroški izterjave. 

 
 

 
OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

4.člen 
 

Izvajalec bo vsa dela izvedel po pravilih stroke in ob upoštevanju vseh zakonskih in drugih zahtev, tako 
da se bo naročniku lahko priključil na odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij. 
 
Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvedel skladno s terminskim načrtom gradnje in po dogovoru z 
naročnikom. Naročnik status preveri s pomočjo številke omrežnega priključka, ki je navedena v naslovu 
te pogodbe. 
Optični priključek je v lasti izvajalca. 
Izvajalec bo optični priključek redno vzdrževal, dokler bo v njegovi lasti.  
Za potrebe gradnje in vzdrževanja priključka podeljuje lastnik (naročnik) ………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………,  
 
naslov ………………………………………………………………………………………………………………,.  
 
davčna številka ……….…..…………………………………. izvajalcu Infratel d.o.o., Cigaletova 10, 1000 
Ljubljana, mat. številka 7118368000, davčna številka 34186166 in njegovim pravnim naslednikom ter 
poizvajalcem pravico hoje in vožnje za potrebe gradnje in vzdrževanja ter popravil naročniškega priključka 
na odprto širokopasovno omrežje in pravico neomejenega dostopa do dela elektronskega 
komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se nahaja na zemljišču v lasti naročnika, za 
potrebe obratovanja in vzdrževanja tega omrežja. 
 
Izvajalec je prost svojih obveznosti v primeru, da naročnik ni izpolnil svojih obvez iz 2. in 5. člena pogodbe. 
 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
5.člen 

 
Naročnik mora pred začetkom del pridobiti služnosti drugih lastnikov, če so potrebne za gradnjo priključka. 
Izvajalca mora pravočasno opozoriti na morebitne priključke in lego drugih komunalnih vodov na svojem 
zemljišču, kakor tudi na lego inštalacij v hiši ali stanovanju ali drugem prostoru, kjer se bodo izvajala dela 
za priključek. Pred pričetkom del mora odstraniti pohištvo in druge predmete, ki bi lahko ovirali gradnjo. 
Izvajalec sme odkloniti začetek del ali prekiniti izvajanje del, če navedeni pogoji niso izpolnjeni. Če 
naročnik ne upošteva navedenih zahtev, je izključno sam odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala 
ob izvedbi del njemu ali katerikoli tretji osebi.  
 
Vsako spremembo kontaktnih podatkov naročnika je naročnik dolžan sporočiti izvajalcu na kontaktni 
naslov izvajalca v roku 15 dni od nastanka spremembe. 
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ROK PLAČILA 
6.člen 

 
Naročnik je dolžan poravnati obveznosti iz te pogodbe v roku 5 dni od izdaje računa. Če dolžnik ne bo 
plačal obveznosti niti v dodatnem roku, ki mu ga bo postavil  izvajalec, se v primeru plačila skladno z 
dodatno postavljenim rokom, šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe. 

 

ODSTOP OD POGODBE 
7.člen 

 
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe brez obveznosti vračila pogodbenega zneska, če: 
- zaradi razlogov na strani naročnika ni možno izvesti del po tej pogodbi (npr. dostopne cevi so 

neprehodne, odsotnost naročnika na predhodno usklajeni dan izvedbe del, ipd.). 
- lastnik ali posestnik zemljišča, objekta ali stanovanja ne dovoli izvedbe del po tej pogodbi ali priključitve 

naročnika. 
 

KONTAKTNI PODATKI 
8.člen 

Skrbnik pogodbe pri izvajalcu je …………………., telefon …………………………., elektronski naslov 
…………………………………………….. 

Kontaktni podatki naročnika: ………………………………………., telefon: ……………………………………, 
elektronski naslov: ………………………………………………….. Naročnik mora najkasneje v petih dneh 
pisno sporočiti izvajalcu vse podatke o spremembi svojih kontaktnih podatkov, ki so vezani na izvajanje te 
pogodbe.  

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
9.člen 

Osebni podatki se obdelujejo v skladu z vsakokrat veljavno politiko zasebnosti, ki je objavljena na spletni 
strani izvajalca. 
Izvajalec bo z osebnimi podatki naročnika ali drugih oseb na strani naročnika, s katerimi se bo seznanil pri 
izvajanju pogodbe, ravnal v skladu z določili Splošne uredbe o varovanju podatkov in zakonodajo, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.  

Izvajalec bo osebne podatke uporabljal le za namene izvajanja te pogodbe in za izpolnjevanje zakonskih 
obveznosti ter zagotavljal vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s 
katerimi se varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, 
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. 

Naročnik s  podpisom te pogodbe daje soglasje izvajalcu, da: 

- izvaja trženje na domu (pošiljanje splošnih režnih obvestil, ki niso posebej prilagojene potrebam 
naročnika, po pošti, po elektronski pošti ali po telefonu)v obliki splošnih obvestil, 

- Obdeluje podatke naročnika v analitske namene. 

Izvajalec bo število oseb, ki bodo imele dostop do osebnih podatkov, omejil in dostop omogočil le osebam, 
ki ga potrebujejo ter zagotovil, da so osebe, ki bodo imele dostop do osebnih podatkov, zavezane k 
varovanju osebnih podatkov 

 

REŠEVANJE SPOROV 
9.člen 

Za reševanje sporov, ki ne sodijo med spore po 217. členu Zakona o elektronskih komunikacijah in so v 
pristojnosti Agencije za komunikacije, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
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KONČNE DOLOČBE 
10.člen 

 
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank. V primeru sprememb splošnih pogojev 
pogodbe, kot so objavljeni na spletni strani izvajalca, skleneta pogodbeni stranki dodatek k pogodbi, ki velja 
od dneva  objave spremenjenih splošnih pogojev dalje. 

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, vsaka pogodbenica prejme po en izvod.  

 

Datum: …………………..       Datum: ………………………. 

Naročnik:          Izvajalec: 

…………………………………………….      Infratel, d.o..o.  
          Borut Radi, direktor  


