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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE, Tržaška cesta 16, 1000 
Ljubljana, ID  številka za DDV: SI 14717468, matična številka 1732803000,  
ki jo zastopa direktorica mag. Mojca Kunšek 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
________________________, ID številka za DDV: __________, matična št. __________,  
ki ga zastopa __________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta 

POGODBO 
O IZGRADNJI IN IMPEMENTACIJI POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE 

 
 

1. člen 
Podlaga pogodbe 

 
Pogodbeni stranki skleneta to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku za 
predmet „ Izgradnja in implementacija Poslovnega registra Slovenije“, 

• z interno oznako 430-178/2021, 
• objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, pod številko ____________, dne _________ in 
• pravnomočne odločitve naročnika o oddaji naročila, objavljene na portalu javnih naročil, dne _____. 

 
2. člen 

Predmet pogodbe 
 
Izgradnja in implementacija Poslovnega registra Slovenije, ki vključuje: 

a) izdelavo enotne spletne aplikacije PRS, 
b) izdelavo nove transakcijske baze PRS, 
c) prenovitev in  izdelavo novih spletnih in drugih servisov za izmenjavo podatkov, 
d) modifikacijo obstoječe in izdelavo nove aplikacijske logike za ažuriranje podatkov v PRS,  
e) pripravo in izvedbo postopkov migracije podatkov iz obstoječega informacijskega sistema PRS, 
f) pripravo in izvedbo transformacije podatkov iz nove transakcijske baze PRS,  
g) dodatno nenačrtovana dela na zahtevo naročnika v obsegu do 900 ur, 
h) redno vzdrževanje informacijskega sistema za obdobje 2 leti po namestitvi v produkcijskem okolju. 

 
Vsebinske uporabniške zahteve za Izgradnjo in implementacijo PRS so opredeljene v dokumentu 
“Uporabniške zahteve za izdelavo spletne aplikacije za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v 
PRS“ s prilogami:  
 

- “Priloga 1 - Matrika zaporednih sklopov aktivnosti - korakov v aplikaciji PRS“,  
- “Priloga 2 - Vhodni/izhodni podatki v  PRS“,  
- “Priloga 3 - Opis zahtev za izmenjavo podatkov in dokumentov s sistemom BRIS“,  
- “Priloga 4 - Izhodni dokumenti v aplikaciji PRS – pravila za izdelavo“,  
- “Priloga 5 - Seznam izhodnih dokumentov“ z vzorci izhodnih dokumentov, 
- “Priloga 6 - Seznam in vsebina šifrantov v aplikaciji PRS“,  

ter v dokumentu: “Funkcionalnosti aplikacije PRS-Srg“.  
 
Tehnične zahteve za izgradnjo informacijske rešitve so opredeljene v dokumentu “Tehnične specifikacije za 
izdelavo informacijske rešitve za vpis in vodenje podatkov o poslovnih subjektih v PRS“.  
 
Redne vzdrževalne storitve obsegajo: 

a) prilagoditve delovanja programske opreme glede na posredovane spremembe v veljavni zakonodaji, 
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b) optimizacijo programske opreme, 
c) odpravo napak, ki jih naročnik ugotovi kot odstopanja od potrjenih funkcionalnosti in niso predmet 

garancije, 
d) odprava tehničnih pomanjkljivosti, 
e) diagnosticiranje, analiziranje in optimiziranje vzdrževanih sistemov v času nadpovprečne uporabe 

oziroma na zahtevo naročnika, 
f) analiziranje, prilagoditve na spremembe programskega okolja pri naročniku, ki so skladne z 

zahtevami za delovanje programske opreme izvajalca, ki jih ta posodablja z razvojem povezane 
sistemske programske opreme, 

g) izdelavo postopkov za pripravo testnega okolja ter pripravo podatkov iz vzdrževanih sistemov, 
h) posodobitve in izboljšave dokumentacije, glede na vrsto in obseg sprememb v vzdrževanem 

sistemu, 
i) koordiniranje aktivnosti z naročnikom, 
j) pripravo ponudb za izvedbo dodatnih del po zahtevi naročnika, 
k) svetovanje in pomoč po telefonu ali elektronski pošti, 
l) dokumentiranje vzdrževanih storitev 

v skupnem predvidenem mesečnem obsegu vsaj 20 ur, ki jih ponudnik mesečno nameni zgoraj navedenim 
storitvam. V primeru, da ponudnik ne izpolni navedene kvote v posameznem mesecu lahko naročnik zahteva 
izvedbo posameznih zgoraj navedenih storitev kadarkoli do poteka dveletnega obdobja vzdrževanja v obsegu 
razlike do navedene kvote. 
 

3. člen 
Izvedbeni roki za posamezno aktivnost 

 

Čas v mesecih 
 

Aktivnost 
 

T Datum sklenitve pogodbe 

T + 6 testna verzija spletne aplikacije PRS s funkcionalnostjo prevzema, prikaza in 
iskanja vloge iz portala SPOT 

T + 7 testna verzija spletne aplikacije PRS s funkcionalnostjo vodenja registracijskih 
postopkov 

T + 10 testna verzija spletne aplikacije PRS z vsemi preostalimi delujočimi 
funkcionalnostmi 

T + 14,5 končna testna verzija spletne aplikacije PRS,  testne izvedbe migracije in 
transformacije 

T + 15 končna distribucija spletne aplikacije PRS, izvedba migracije, transformacije in 
izdelava celotne dokumentacije 

T + 39 dvoletno vzdrževanje informacijskega sistema PRS 

 
Priloga te pogodbe je podroben terminski načrt z dne___________. V skladu s podrobnim terminskim 
načrtom naročnik preverja realizacijo. 
 

4. člen 
Način dela 

 
Pogodbeni stranki bosta usklajevali in koordinirali naloge na rednih usklajevalnih sestankih v prostorih 
naročnika ali preko videokonference. Vsaka stranka mora zagotoviti, da je njen vodja projekta dosegljiv vodji 
projekta druge stranke vsak delovni dan od 8:00 do 16:00 ure; v primeru njegove odsotnosti mora stranka 
zagotoviti enakovredno nadomeščanje in o namestniku obvestiti vodjo projekta druge stranke. 
 
Izvajalec se mora na vprašanja ali pobude naročnika odzvati v roku 24 ur. 
 
Naročnik predvideva naslednji način dela na projektu: 

- tedenska poročila izvajalca o stanju na projektu, 
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- uporaba sistema AJPES GIT za hrambo izvorne kode in izdelkov projekta na lokaciji naročnika, 
- uporaba sistema AJPES JIRA za spremljanja razvoja, testnih napak na lokaciji naročnika. 

 
5. člen 

Izdelki projekta 
 
Izdelki projekta so: 
a) Izvorna koda aplikacijskih modulov, bazne strukture in druge komponente za polno delovanje sistema. 
b) Samodejni testi: 

• izvorna koda za teste enot, 

• izvorna koda za integracijske teste, 

• scenariji samodejnih testov uporabniškega vmesnika, 

• izvorna koda za samodejne teste uporabniškega vmesnika. 
c) Rezultati testiranj preveritve ranljivosti informacijske rešitve iz nabora OWASP TOP 10.  

d) Obremenitveni test in test odzivnosti: 

• izvorna koda za obremenitveni test in test odzivnosti oz. konfiguracija orodja za navedena testa. 
e) Testni scenariji: 

• poročilo o testiranju, 

• testni scenariji za generalni test (opcijsko). 
f) Tehnična dokumentacija: 

• podatkovni model z opisom tabel in atributov, 

• opis baznih procedur, 

• opis API vmesnikov, 

• opis servisov (opis parametrov, posebnosti in povezave do ravni, ki razvijalcem drugih 
informacijskih podpor omogoča natančno razumevanje pri izvedbi integracij), 

• opis vseh parametrov v konfiguracijskih datotekah, 

• navodila za namestitev, 

• navodila za administratorja sistema. 
g) Ostala dokumentacija: 

• uporabniška navodila, 

• spletna navodila, dostopna neposredno iz aplikacije. 
 
Celotna dokumentacija sistema mora biti ažurna in stalno usklajevana z verzijo programske opreme, na 
katero se nanaša. 
 

6. člen 
Postopek predaje izdelkov 

 
Izvajalec preda izdelke tako, da: 

1) celotno izvorno kodo, vključno z avtomatskimi testi, dokumentacijo in vse ostale izdelke odloži v 
sistem GIT pri naročniku, 

2) naročniku nudi vso potrebno pomoč pri namestitvi nove različice z vsemi funkcionalnostmi, ki so 
predmet predaje, v testno okolje naročnika, 

3) pripravi testno dokumentacijo, ki mora biti napisna tako, da lahko teste izvaja tudi naročnik sam in ki 
vključuje: 

• načrt testiranja, 

• testne podatke in 

• testne scenarije z opisom predvidenih izidov, 
4) izvede testiranje in naročniku preda poročilo o testiranju, ki za vsak testni scenarij vključuje: 

• opis vhodnih pogojev, 

• dejanski izid testa, 

• predvideni (zahtevani) izid testa, 
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• če se dejanski in predvideni izid testa razlikujeta, opis ali je bila napaka, ki je vzrok razhajanja, 
odpravljena ter podatke o ponovljenem testiranju, 

5) naročniku preda vso zahtevano (posodobljeno) dokumentacijo, 
6) naročniku zagotovi ustrezno pomoč pri izvajanju testiranja, ki ga naročnik izvede pred prevzemom 

posamezne različice; veljavno je testiranje v okolju naročnika,  
7) če različica aplikacije vključuje integracijo z drugimi sistemi, z vsakim od teh sistemov izvede tudi 

integracijske teste in o tem izdela poročilo o integracijskem testiranju, 
8) naročniku pomaga pri namestitvi končnega produkcijskega okolja za novo različico tako, da za čas 

namestitve in prve dni produkcije zagotovi prisotnost ključnega inženirja, če naročnik to zahteva; 
ključni inženir izvajalca nudi pomoč naročniku v prostorih naročnika, če naročnik oceni, da bi bila taka 
pomoč učinkovitejša. 

 
9. člen 

Postopek prevzema izdelkov 
 
Prevzem izdelkov poteka po naslednjih korakih: 

1) naročnikov sistem za samodejno prevajanje kode iz sistema GIT prevzame izvorno kodo in jo 
samodejno prevede, 

2) naročnik namesti novo različico aplikacije na svoj testni sistem v skladu z izvajalčevimi navodili, 
3) naročnik preveri izvajalčevo poročilo o testiranju in delovanje aplikacije ter o morebitnih napakah 

sproti obvešča izvajalca; v okviru tega dela naročnik sam izvede avtomatske teste, 
4) če naročnik pri prevzemnem testiranju odkrije kritične ali ključne napake, prekine s testiranjem in 

predano različico vrne v popravo, da bo primerna za prevzem, 
5) izvajalec sproti (najkasneje v treh delovnih dneh) odpravlja napake in o tem obvešča naročnika, 
6) naročnik odpravo napak preveri v naslednjem krogu prevzemnega testiranja (najkasneje v treh 

delovnih dneh po prejemu obvestila o odpravi napake); postopek se ponavlja, dokler niso 
odpravljene vse napake, 

7) namestitev v produkcijsko okolje naročnika, ko programska oprema deluje brezhibno. 
 
S prevzemom naročnik ne izgubi pravice uveljavljanja napak na prevzeti programski opremi.  
 

10. člen 
Pravice in obveznosti pogodbenih strank 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo: 

• storitve, ki so predmet pogodbe, izvajal strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu z veljavnimi 
predpisi, standardi, po pravilih stroke in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, ter na način, kot je 
opredeljen v razpisni dokumentaciji, 

• upošteval vsebinske in tehnične zahteve naročnika, 
• naročniku izročil vso tehnično in uporabniško dokumentacijo, 
• zagotovil lastno razvojno okolje, 
• pri izvajanju del uporabljal varno povezavo, napredne informacijske tehnologije in metode, 
• naročniku omogočal ustrezen nadzor pri preverjanju obsega realizacije pogodbenih obveznosti, 
• takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno 

izvedbo storitev, 
• na naročnikovo zahtevo sklenil aneks za dodatne storitve enake vrste kot je predmet te pogodbe. 

 
11. člen 

 
Naročnik se obvezuje, da bo: 

• zagotovil razpoložljivost svojih kadrov, 
• izvajalcu zagotovil ustrezne pogoje za delo (dostop do testnega IT okolja, uporabo sistema GIT ipd.), 
• zagotovil razpoložljivost dokumentacije, podatkov, računalniških postopkov in drugih informacijskih 

virov, ki so potrebni za izvedbo pogodbenih obveznosti, 
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• obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah oz. problemih, 
• naročene in kakovostno izvedene storitve plačal v dogovorjenem roku. 

 
12. člen 

Način zagotavlja vzdrževanja in roki za odpravo napak 
 
Izvajalec se zavezuje po prejemu obvestila o napaki, obvestila po elektronski pošti, prijave na portal ali po 
prejemu nujnega klica o potencialni napaki ali problemu, da: 

• se bo na klic odzval njegov ustrezno usposobljeni delavec, da bi raziskal in odpravil napako v 
vzdrževani programski opremi, ki jo je sporočil naročnik, kakor hitro je mogoče, najkasneje pa v 
roku 2 (dveh) ur, na vzdrževalni dan v času vzdrževalnih ur, sicer se prenese na nov vzdrževalni 
dan, 

• bo delavec iz prve alineje tega člena ponudil začasno rešitev oz. zajezitev posledic, če gre za 
napako v vzdrževani programski opremi in podal kar najbolj realno oceno časa, ki bo potreben za 
odpravo napake ali problema, v roku 4 (štirih) ur po tem, ko naročnik skupini za pomoč izvajalca 
predloži obvestilo o napaki. 

 
Kategorizacija in zahtevani roki za odpravo napak: 

• ponudnik mora vsako kritično napako, ki naročniku onemogoča poslovanje ali uporabo pomembnih 
funkcionalnosti sistema, začasno ali trajno odpraviti čim prej, vendar najkasneje v roku 2 (dveh) dni 
od prejema prijave naročnika (popravilni čas). V kolikor napako odpravi začasno jo je dolžan trajno 
odpraviti v čim krajšem času, vendar najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od prejema prijave 
naročnika; 

• ponudnik mora vsako veliko napako, ki naročniku povzroča omejitve ali ovire pri uporabi pomembne 
funkcionalnosti vzdrževane programske opreme, začasno ali trajno odpraviti v roku 5 (pet) dni od 
prejema prijave naročnika (popravilni čas). V kolikor napako odpravi začasno, jo je dolžan trajno 
odpraviti v čim krajšem roku vendar najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od prejema prijave naročnika; 

• ponudnik mora vsako napako, ki je kategorizirana kot srednja napaka vzdrževane programske 
opreme, začasno ali trajno odpraviti v roku 10 (deset) dni od prejema prijave naročnika (popravilni 
čas). V kolikor napako odpravi začasno, jo je dolžan trajno odpraviti v čim krajšem roku vendar 
najkasneje v roku 45 (petinštirideset) dni od prejema prijave naročnika; 

• ponudnik mora vsako napako, ki je kategorizirana kot mala napaka vzdrževanega sistema, začasno 
ali trajno odpraviti v roku 15 (petnajst) dni od prejema prijave naročnika. V kolikor napako odpravi 
začasno, jo je dolžan trajno odpraviti v naslednji distribuirani verziji programske opreme. 

 
Naročnik lahko v posameznih primerih ali v primeru, da je bilo izvajalcu posredovanih več obvestil z enako 
kategorizacijo napake, navede tudi prioriteto reševanja napake. Če je prioriteta navedena, izvajalec rešuje 
napake v skladu s prioriteto, v nasprotnem primeru pa glede na kategorizacijo napake. Če izvajalec ugotovi, 
da se prioritete naročnika iz kakršnega koli razloga ne more držati, se mora z naročnikom dogovoriti za 
spremembo prioritete, razloge pa zapisati v poročilo o analizi problema in jih nemudoma posredovati 
naročniku. 
 
Izvajalec se zavezuje, da se bo na klic naročnika odzval njegov ustrezno usposobljeni delavec, ki bo raziskal 
problem oziroma napako, ki se je pojavila in jo je naročnik že kategoriziral in da bo vse kritične in velike 
napake začasno odpravil v naslednjih rokih: 

- 4 (štirih) urah v primeru kritične napake in 
- 8 (osmih) urah v primeru velike napake. 

Izjemoma lahko naročnik po lastni presoji navedene roke ustrezno podaljša. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo na podlagi prejetega obvestila oziroma obvestila o opazovanju (v nadaljnjem 
besedilu: obvestilo) nadaljeval delo, kakor je opisano v nadaljevanju, in sicer: 

- če je v obvestilu o opazovanju napaka kategorizirana kot “kritična”, bo izvajalec naročniku omogočil 
uporabo informacijskega sistema za izvajanje potrebnih poslovnih transakcij. To izvajalec lahko 
doseže s svetovanjem glede začasnih postopkov, ki obidejo nepravilno delujoče dele programa; 
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- če kritična napaka ni odpravljena in utegne povzročiti resno tveganje za nadaljnje težave, ki bi 
naročniku preprečevale uporabo informacijskega sistema za izvajanje potrebnih transakcij, se 
izvajalec zavezuje, da bo odpravil napako in tako odpravil resno tveganje čim prej, najpozneje pa v 
roku 2 (dveh) dni od predložitve obvestila o opazovanju ali od nujnega obvestila; 

- če v informacijskem sistemu napaka, ki ne povzroča resnega tveganja, ni odpravljena, se kategorija v 
obvestilu o opazovanju spremeni v skladu z značilnostmi neodpravljene napake, obvestilo o 
opazovanju pa se obdela v skladu s spremenjeno kategorijo; 

- če je v obvestilu o opazovanju napaka kategorizirana kot “velika”, se bo izvajalec odzval v skladu s 
četrtim odstavkom tega člena, da bi tako odpravil vse omejitve ali ovire pri uporabi pomembne 
funkcionalnosti informacijskega sistema. Naročniku bo svetoval uporabo začasnih postopkov, ki 
obidejo nepravilno delujoče dele programa. Če v sistemu napaka ni odpravljena in utegne povzročiti 
resno tveganje za ponovitev omejitev ali ovir pri uporabi pomembnih funkcionalnosti informacijskega 
sistema, se izvajalec zavezuje, da bo napako odpravil čim prej, najkasneje pa v roku 3 (treh) dni od 
predložitve obvestila o opazovanju ali od nujnega obvestila; 

- če v informacijskem sistemu napaka, ki ne povzroča resnega tveganja za ponovitev omejitev ali ovir 
pri uporabi pomembne funkcionalnosti informacijskega sistema ni odpravljena, se kategorija v 
obvestilu o opazovanju spremeni v skladu z značilnostmi neodpravljene napake, obvestilo o 
opazovanju pa se obdela v skladu s spremenjeno kategorijo; 

- če je v obvestilu o opazovanju napaka kategorizirana kot “srednja”, se izvajalec zavezuje, da bo 
napako odpravil trajno ali z začasnim postopkom, s katerim obide nepravilno delujoče dele programa, 
v roku 4 (štirih) dni od prejema obvestila o opazovanju ali od nujnega klica; 

- če srednja napaka ni odpravljena in utegne povzročiti resno tveganje, da bo imel naročnik še naprej 
težave pri izvajanju vsakodnevnih poslovnih funkcij pri uporabi informacijskega sistema, se izvajalec 
zavezuje, da bo napako odpravil čim prej, najkasneje pa v roku 5 (petih) dni od predložitve obvestila 
o opazovanju ali od telefonskega klica; 

- če v sistemu napaka, ki ne povzroča resnega tveganja za težave pri izvajanju vsakodnevnih poslovnih 
funkcij pri uporabi informacijskega sistema ni odpravljena, se kategorija v obvestilu o opazovanju 
spremeni v skladu z značilnostmi neodpravljene napake, obvestilo o opazovanju pa se obdela v skladu 
s spremenjeno kategorijo; 

- če je v obvestilu o opazovanju napaka kategorizirana kot “majhna”, bo izvajalec naročniku nudil 
nasvete o ublažitvi ali odpravi učinka napake z začasnim postopkom, ki obide nepravilno delujoče 
dele programa, v roku 7 (sedmih) dni. Če v informacijskem sistemu napaka ni odpravljena, se izvajalec 
zavezuje, da jo bo odpravil v prihodnji izdaji oziroma po dogovoru z naročnikom. 

 
Navedeni roki za odpravo napak se štejejo od dneva, ko je mogoče posamezno napako ponoviti vsaj na enem 
od računalnikov uporabnika oziroma računalnikov ali strežnikov naročnika ali izvajalca. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da določeno napako kadarkoli ponovno kategorizira ali ji spremeni prioriteto v 
skladu z drugim odstavkom tega člena. 

 
Če ima izvajalec upravičene razloge za mnenje, da je naročnik napako kategoriziral nepravilno, mora 
naročniku nemudoma poslati pisno obrazložitev o tem, zakaj bi bilo treba kategorijo napake spremeniti. 
Naročnik mora sporočilo takoj obravnavati in se strinjati s spremenjeno kategorijo napake, če je obrazložitev 
izvajalca utemeljena.  

 
Izvajalec mora poročilo o napaki ali nujni klic najprej obravnavati v skladu z začetno kategorizacijo, razen če 
in dokler se naročnik ne strinja, da se ta spremeni. 
 
Če naročnik in izvajalec ocenita, da je zaradi napake v vzdrževani programski opremi potrebna prisotnost 
izvajalca, mora izvajalec priti na primarno lokacijo na Tržaški cesti 16, Ljubljana, kakor hitro je mogoče, 
najpozneje pa v roku 3 (treh) ur od prejema zahteve naročnika za izvajanje storitev vzdrževanja in podpore 
programske opreme, v času vzdrževalnih dni in ur.  
 

13. člen 
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Jamčevanje izvajalca 
 
Izvajalec daje garancijo za odpravo napak na izdelani programski opremi. Izvajalec se obvezuje, da bo v 
garancijskem obdobju (še 1 leto po uspešni primopredaji programske opreme) v najkrajšem možnem času od 
naročnikovega obvestila o napaki na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti in napake oz. če to ni možno, 
izdelal drugo funkcionalno enakovredno rešitev. 
 

14. člen 
Pravice intelektualne lastnine 

 
Za programsko opremo, ki nastane v okviru izvajanja te pogodbe in ima značaj avtorskega dela, se materialne 
avtorske pravice s prevzemom in njenim plačilom neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno 
neomejeno, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske opreme ali druge 
stvaritve, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oz. drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in 
pravica distribucije v okviru javnega sektorja v katerikoli obliki. Prenesena avtorska pravica naročniku 
omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelane 
programske opreme, ki je predmet te pogodbe. 
 

15. člen 
Vrednost pogodbe in cene 

 
Cena Izgradnja in implementacija Poslovnega registra Slovenije (brez dodatnih del in vzdrževanja) znaša 
_______________ EUR brez DDV (_____________ EUR z DDV).  
 
Cena za 2 letno redno vzdrževanje po namestitvi v produkcijsko okolje znaša skupaj __________ EUR brez 
DDV (__________ EUR z DDV) oz. _____________ EUR brez DDV (_______ EUR z DDV) na mesec. 
 
Dodatne nenačrtovane storitve nadgradenj se obračunajo po naročenih in opravljenih urah, do največ 900 
ur. Cena posamezne ure dodatnih nenačrtovanih storitve nadgradenj znaša _______ EUR brez DDV 
(________ EUR z DDV). 
 
Maksimalna skupna pogodbena vrednost za izvedbo storitev po tej pogodbi je __________ EUR brez DDV 
(___________ EUR z DDV).  
 
Pogodbena vrednost je fiksna za ves čas trajanja pogodbe. V pogodbenih vrednostih iz tega člena je izvajalec 
upošteval morebitne dajatve, materialne stroške, prevozne stroške in druge podobne stroške, ki so potrebni 
za izvedbo predmeta te pogodbe.  
 

16. člen 
Način plačila 

 
Ob predaji predmeta tega naročila se bo zapisniško izvedla primopredaja. Če bo naročnik ugotovil, da 
predmet v celoti ustreza v razpisni dokumentaciji in v ponudbi navedenim zahtevam in da je predstavnik 
izvajalca izročil vse potrebne dokumente, bosta predstavnika naročnika in izvajalca podpisala zapisnik o 
primopredaji.  
 
Računu mora izvajalec priložiti primopredajni zapisnik, podpisan s strani pooblaščenega uslužbenca 
naročnika in izvajalca. Če so ob primopredaji ugotovljene pomanjkljivosti, prične rok za plačilo teči po njihovi 
odpravi in izvedbi primopredaje brez ugotovljenih pomanjkljivostih. 
 
Storitve vzdrževanja bo naročnik plačeval mesečno za opravljene storitve v preteklem mesecu. 
Posameznemu mesečnemu računu mora izvajalec priložiti usklajeno in s strani naročnika potrjeno poročilo o 
opravljenem delu, ki mora vsebovati datum, opis, obseg opravljenih storitev (v dejanskih urah),  ločeno za 
vzdrževalna dela in za izvedbo dodatnih storitev na zahtevo naročnika.  
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Izvajalec bo naročniku izstavil račun preko enotne vstopne točke UJPnet. na naslov naročnika Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 
14717468 ali na: AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, ID za DDV: 14717468, po podpisanem 
primopredajnem zapisniku. 
 
Izvajalec se mora v računu sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere izstavlja račun. 
 
Naročnik bo izvajalcu plačal izvedene storitve najkasneje v 30 dneh po prejemu računa.  
 

17. člen 
Dodatna dela 

 
Dodatna dela (spremembe in dopolnitve spletne aplikacije, ki niso opisane v dokumentih uporabniške in 
tehnične zahteve, pa je zanje naročnik tekom izvedbe naročila ocenil, da so nujno potrebne za optimalno 
delovanje spletne aplikacije) izvajalec izdela na podlagi njegovih zahtev in specifikacij po naslednjem 
postopku: 

a) naročnik izdela specifikacijo zahtev in jo posreduje izvajalcu; 
b) izvajalec predloži naročniku ponudbo za izvedbo sprememb v katerih opredeli obseg dela v urah in 

končni rok izdelave sprememb; 
c) naročnik ponudbo sprejme, se o njej pogaja ali jo zavrne; 
d) če je dosežen dogovor, naročnik ponudbo pisno potrdi, izvajalec pa pristopi k izvedbi, 
e) v dogovorjenem roku izvajalec naročniku preda izdelke (izvorno in izvršno kodo, ažurirano tehnično 

in uporabniško dokumentacijo, navodila za namestitev idr.), 
f) naročnik po prejemu izdelkov izvede testiranje rešitve (v primeru napak  - več ciklov)  in zahteva od 

izvajalca odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Po uspešno opravljenem testiranju naročnik verificira 
rešitev in podpiše primopredajni zapisnik za naročena dela, ki je osnova za izdajo računa izvajalca. 
 

Dodatna dela se obračunajo po zgoraj navedeni ceni za dodatne nenačrtovane storitve nadgradenj. 
 

18. člen 
Pogodbena kazen 

 
V primeru zamude roka za zaključek posameznega roka podrobnega terminskega načrta po krivdi izvajalca, 
lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 100 EUR za vsak začeti dan zamude, vendar ne 
več kot 20 % skupne neto pogodbene. 
 
V primeru zamude roka, kot bo dogovorjeno v vsakokratnem zahtevku za dopolnitev, po krivdi izvajalca, 
lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 50 EUR za vsak začeti dan zamude, vendar ne več 
kot 50 % bruto vrednosti vsakokratnega zahtevka. 
 

19. člen 
 
Pogodbene kazni se seštevajo in se med seboj ne izključujejo. Ko seštevek pogodbenih kazni doseže 20 % 
skupne neto pogodbene vrednosti ali v primeru, če izvajalec izpolnitev ne opravi, ne opravi pravilno ali opravi 
z zamudo več kot trikrat, lahko naročnik brez odpovednega roka odstopi od pogodbe. 
 
Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil 
izvajalec v zamudi. Če bi zaradi zamude pri izpolnitvi naročila naročniku nastala škoda, ki je večja od 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 
 
Izvajalec se strinja, da se terjatev iz naslova uveljavljene pogodbene kazni lahko pobota z zapadlimi finančnimi 
obveznostmi naročnika. 
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Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja. 
 

20. člen 
Zavarovanje obveznosti 

 
Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme 
bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa predloženo 
finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot 
jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in 
izdajateljem finančnega zavarovanja. 
 
Izvajalec lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje 
zavarovalnice. 
 
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitev, kvaliteta ali količina, bo 
moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje oz. podaljšati njegovo veljavnost. 
 

21. člen 
 
Izvajalec mora najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % neto maksimalne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 
14 mesecev od sklenitve pogodbe. 
 
Finančno zavarovanje lahko naročnik (v znesku, ki ga sam določi) unovči pod naslednjimi pogoji: 

• če se bo izkazalo, da izvajalec ni v celoti ali delno, pravočasno, pravilno ali kvalitetno več kot trikrat 
izpolnil svoje pogodbene obveznosti oz. jih sploh ne bo izvajal, 

• če seštevek pogodbenih kazni doseže višino 10 % neto maksimalne  pogodbene vrednosti, 
• če bo izvajalec kršil druga pogodbena določila. 

 
22. člen 

 
Izvajalec mora najkasneje v 8 dneh po predaji naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku v višini 5 % neto maksimalne pogodbene vrednosti z DDV  in z veljavnostjo najmanj enega 
leta od predaje. Brez predloženega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku prevzem ni opravljen. 
 
Finančno zavarovanje lahko naročnik (v znesku, ki ga sam določi) unovči pod naslednjimi pogoji: 

• če se bo izkazalo, da izvajalec v primeru ugotovljenih napak na programski opremi, ki so posledica 
njegovega dela ali izvirajo iz okoliščin na njegovi strani, pravočasno in strokovno ne izvršuje svojih 
obveznosti v času trajanja garancije, 

• če seštevek pogodbenih kazni doseže višino 5 % neto maksimalne  pogodbene vrednosti. 
 

23. člen 
Višja sila 

 
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank 
in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Ena pogodbena stranka je drugo dolžna pisno obvestiti o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku 
le-te. 
 
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven 
njenega nadzora. 
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24. člen 
Varovanje podatkov 

 
Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe in 
bodo označeni za zaupne, varovali kot poslovno oz. uradno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali 
v svojo korist oz. komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam, ki niso vključene v izvedbo nalog po 
tej pogodbi. 
 
Skladno z Zakonom o varstvu 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. Izvajalec je 
dolžan obvestiti svoje kadre, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa 
morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti. 
 
Glede obdelave osebnih podatkov bosta stranki sklenili posebno pogodbo, ki bo priloga te pogodbe.  
 
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne oz. uradne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko 
odgovoren. 
 

25. člen 
Protikorupcijska klavzula 

 
Pogodba, glede katere kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku AJPES 
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 
opustitev, ki AJPES lahko povzroči premoženjsko škodo ali predstavniku ali posredniku ali drugi pogodbeni 
stranki, njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku omogoča pridobitev neupravičene koristi, je nična. 
 
AJPES, ki je kot naročnik sklenil pogodbo, mora na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju  
dejanskega  stanja  iz prejšnjega  odstavka  tega  člena  ali  obvestila  drugih  organov ali komisije, glede 
njihovega domnevnega nastanka, pričeti s postopkom za ugotavljanje ničnosti pogodbe oziroma z drugimi 
ustreznimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 

26. člen 
Razvezni pogoj 

 
Ta pogodba je sklenjena 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 

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu 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 pogodbe 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. 
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V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.  O datumu sklenitve nove pogodbe 
bo naročnik obvestil izvajalca. 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je 
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 

27. člen 
Skrbništvo pogodbe 

 
Pogodbeni stranki za koordinacijo pri izvajanju te pogodbe kot skrbnika pogodbe določata: 
• za naročnika: ________________, tel.___________, e-mail: ___________________. 
• za izvajalca: _________________, tel.___________, e-mail: ___________________. 
 

28. člen 
Trajanje pogodbe 

 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje pogodbene stranke. 
 
Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in pod razveznim pogojem iz 26. člena te pogodbe. 
 

29. člen 
Predčasna odpoved / prenehanje pogodbe 

 
Izvajalec lahko pogodbo s 6-mesečnim odpovednim rokom odpove, če mu naročnik z zamudo pri plačilu 
povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati pogodbene cene. 
 
Naročnik lahko brez odpovednega roka odpove pogodbo: 

• če unovči finančno zavarovanje, 
• če višina pogodbenih kazni doseže 20 % neto maksimalne pogodbene vrednosti, 
• iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje drugih pogodbenih določil). 

 
V primeru odpovedi pogodbe stranki druga drugi poravnata vse dolgovano po pogodbi, pogodbeno kazen, 
zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. 
 

30. člen 
Končne določbe 

 
Pogodba se lahko spremeni z aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli 
določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. 
Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči 
neveljavna določba. 
 

31. člen 
 
Za urejanje razmerij iz te pogodbe, ki niso izrecno določena s to pogodbo, se smiselno uporabljajo določila 
predpisov s področja obligacijskih razmerij, varstva osebnih podatkov in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo 
s to pogodbo opredeljena medsebojna razmerja. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim 
običajem, in da bosta poskušali vsa morebitna nesoglasja iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi 
pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank v skladu s smislom in namenom razpisne 
dokumentacije. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te 
pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije. 
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32. člen 

 
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, izvajalec pa en izvod. 
 
Številka: 430-178/2021- 
Datum:            Datum:     
 

Naročnik: Izvajalec: 
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 

 

  
mag. Mojca Kunšek,  
direktorica  

 


