
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZOREC POGODBE 
 

Ponudnik mora parafirati vsako stran vzorca pogodbe ga podpisati ter priložiti k ponudbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENC E IN STORITVE (v 
nadaljevanju AJPES), Tržaška cesta 16, 1000 Ljublja na, ki jo zastopa direktorica mag. 
Mojca Kunšek  
(kot naro čnik) 
Matična številka: 1732803000 
Davčna številka:  SI14717468 
 
 
in 
 
 
-------------------------------------------------------------------------, ki ga zastopa-------------- ---------------- 
(kot izvajalec) 
  
skleneta naslednjo  
 
 
 
 

POGODBO  
za opravljanje varovanja poslovnih prostorov in pre moženja AJPES 

 
 
 
 

1. člen  
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku 
javnega naročanja za predmet: »Varovanje poslovnih prostorov in premoženja AJPES – 
Centrala Ljubljana in Izpostava Ljubljana z arhivskimi prostori za obdobje dveh let« za sklop 
(1 in/ali 2), ki ga je naročnik izvedel po postopku naročila male vrednosti in ga objavil na 
Portalu javnih naročil z dne_____________, pod št. JN_____________in na portalu AJPES 
dne __________. 
 
 

2. člen  
 
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema opravljanje varovanja poslovnih 
prostorov in premoženja AJPES iz sklopa(ov) (1 in/ali 2), vse v skladu z razpisno 
dokumentacijo, št. 430-203/2019-3 z dne 14. 5. 2019, ponudbo izvajalca št. ___________ z 
dne _______________ ter določili te pogodbe. 
 
 

3. člen  
 
Skupna pogodbena vrednost za izvedbo predmeta te pogodbe za dve leti je 
_____________________ EUR brez DDV ( _________________ EUR z DDV). 
 
 
Cene posameznih vrst varovanja so razvidne iz ponudbenega predračuna za posamezni 
sklop, ki je sestavni del te pogodbe, so v EUR in fiksne za ves čas trajanja te pogodbe. 
 
 
 



 

 

4. člen  
 

Naročnik bo pogodbeno ceno iz 3. člena te pogodbe plačeval mesečno na podlagi 
izstavljenega računa za vsako lokacijo AJPES posebej. Na računu mora biti vsaka 
posamezna storitev iz te pogodbe navedena posebej. 
 
Izvajalec bo naročniku izstavil e-račun do 5. v mesecu za pretekli mesec, preko enotne 
vstopne točke UJPnet. Naročnik bo e-račun za Centralo in za Izpostavo AJPES z arhivskimi 
prostori plačal najkasneje v 30 dneh po prejemu računa na TRR izvajalca št. 
____________________. 
 
Posamezni račun se mora sklicevati na številko pogodbe na podlagi katere se izstavlja. 
 

5. člen  
 
Izvajalec ima poleg obveznosti iz 2. člena te pogodbe še naslednje obveznosti:  

• varovati vse podatke v zvezi z izvajanjem predmeta te pogodbe kot podatke zaupne 
narave v skladu z veljavno zakonodajo; 

• storitve izvajati kvalitetno, pravočasno, strokovno pravilno in v skladu z navodili in 
pogoji, ki jih določi naročnik; 

• upoštevati značilnosti poslovanja naročnika in hišni red, predvsem pa kot podatke 
zaupne narave, varovati vse podatke, do katerih pride med opravljanjem dela na 
kakršenkoli način; 

• upoštevati ukrepe s področja varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, 
vključno z ukrepi, določenimi v požarnih redih Centrale in Izpostave AJPES; 

• naročniku sproti posredovati podatke o delavcih, ki bodo opravljali dela v poslovnih 
objektih AJPES in za njih predložiti potrdilo, da so vpisani v evidenco pri Ministrstvu 
za notranje zadeve;  

• skrbeti za vklop alarmnega sistema v skladu s pisno odločitvijo naročnika; 
• naročniku ažurno (1 x tedensko) posredovati podatke o vklopih in izklopih alarmnih 

sistemov na varovanih objektih AJPES; 
• v primeru sprožitve alarma ali lažnega alarma na varovanih objektih AJPES pripraviti 

pisno poročilo in predlog za odpravo vzrokov; 
• sodelovati s pooblaščenim predstavnikom Centrale/Izpostave AJPES. 

 
Izvajalec mora za izvajanje posredovanja v primeru okvare dvigala – reševanje oseb iz dvigal 
Centrale AJPES zagotoviti varnostnike, ki po svoji izobrazbi in sposobnosti ustrezajo 
zahtevam za opravljanje storitev reševanja oseb iz dvigal. 
 
Posamezni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju pogodbe bodo s podpisom izjave, ki je 
sestavni del te pogodbe, zagotovili, da bodo varovali tajnost osebnih podatkov, do katerih 
bodo dostopali pri opravljanju del in nalog iz te pogodbe. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih 
podatkov delavca obvezuje tudi po prenehanju funkcije, zaposlitve, opravljanja del in nalog 
ali opravljanja storite pogodbene obdelave. 
 

6. člen  
 
Naročnik ima do izvajalca naslednje obveznosti: 

• izvajalcu pisno posredovati odločitev o vklopu alarmnega sistema; 
• izvajalcu pisno sporočiti naročilo za vsakokratno dodatno fizično varovanje prostorov 

in premoženja; 
• sodelovati s pooblaščenim predstavnikom izvajalca; 
• pravočasno izpolnjevati finančne obveznosti po tej pogodbi; 



 

 

• izvajalcu javljati vsakokratne spremembe v zvezi s pooblaščenima predstavnikoma 
naročnika; 

• izvajalcu sproti sporočati vsako spremembo v prostorih, ki so opremljeni s tehničnim 
varovanjem in bi lahko vplivala na spremembo postopkov intervencije; 

• seznanjati izvajalca z morebitnimi spremembami hišnega reda AJPES oziroma s 
spremembami določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o varstvu pred 
požarom in Zakona o varstvu okolja. 

 
 

7. člen  
 

Če izvajalec ne bi izvajal obveznosti, določene v 2. in 5. členu te pogodbe, na način, v 
vsebini in v obsegu iz razpisne dokumentacije naročnika, še zlasti, če bi se opustitve oziroma 
kršitve obveznosti ponavljale ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe z največ 
dvomesečnim odpovednim rokom. 

 
 

8. člen 
 

Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe preveril ali je na dan 
tega preverjanja pri izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin: 

1. da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki 
jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 
preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec 
ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel 
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja; 
 

2. da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil 
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

 
3. da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike 

Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu 
podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  
- počitki,  
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali  
- v zvezi z zaposlovanjem na črno,  

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 
globa za prekršek. 
 
Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji 
državi mora izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest 
mesecev od sklenitve pogodbe kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke 
prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi 
članici ali tretji državi. V primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku petih dni po poteku 
vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz 
prejšnjega odstavka tega člena.  
 



 

 

V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena bo naročnik 
v roku petih dni o tem obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za 
preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročanja. 
 
V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nominiranih 
podizvajalcih, lahko izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka 
zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/15 in 14/18; ZJN-3) in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja 
bistvene spremembe pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga 
novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega 
novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za 
preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega naročila. 

 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz 
prvega odstavka tega člena pogodbe, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi 
javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik 
obvestil izvajalca. 
 

9. člen 
 
Pooblaščena predstavnika naročnika sta: 

- ____________, Centrala AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana; 
- ____________, Izpostava AJPES Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana. 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je: 
- _______________________ . 

 
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ____________ . 
 
 

10. člen  
 
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 prvega 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. 
 

11. člen  
 

Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od sklenitve pogodbe naročniku 
predložiti brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8% (osem odstotkov) od skupne vrednosti pogodbe z 
DDV.  
 
Če izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna. 
 



 

 

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, mora izvajalec temu 
ustrezno spremeniti tudi bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici oziroma 
podaljšati njeno veljavnost. 
 
Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost 
pogodbe. 
 
Naročnik bo unovčil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru da izvajalec: 

− ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
− ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
− ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe 

ali 
− ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
− bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. 

 
Po preteku roka veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, obveznost 
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 

 
12. člen  

 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor pa to 
ne bo možno, je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 

13. člen   
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se za obdobje od 
1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 (za sklop 1) / od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021 (za sklop 2). 
 

14. člen  
 

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en izvod, naročnik 
pa dva izvoda. 
 
 
 
Datum:  

 Številka: 430-203/2019- 
Datum:  

   
Izvajalec:   Naročnik:  
  Agencija Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve  
   
  mag. Mojca Kunšek, 

direktorica 
 
 


