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RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER, Gramšijev trg 1, 6000 Koper, ki ga zastopa predsednica 
Marta Vrčon Komel, v nadaljevanju kot naročnik  
 
davčna številka: 16635477 
matična številka: 5128374000 
 
in 
 
....................................................................., ki ga zastopa ......................................................, v 
nadaljevanju kot izvajalec 
 
ID za DDV: SI................... 
matična številka: ......................... 
številka TRR: SI56 ......... ........ ........ ....., pri banki ........................................... 
 
skleneta 
 
 

POGODBO 
Za fizično varovanje zavetišča za brezdomne osebe v Kopru 

 
1. člen 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper, oddaja javno naročilo v skladu z 47. členom Zakona 
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) 
 
Ponudba izvajalca št. .............................. je sestavni del pogodbe. 
 
 

2. člen 
Predmet javnega naročila je fizično varovanje zavetišča za brezdomne osebe, skladno z natančnim 
opisom vsebine oz. obseg razpisane storitve določene v obrazcu »Obseg razpisanih storitev in izjava 
ponudnika. 
 
Varovanje se izvaja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011) in drugimi 
akti, ki urejajo to področje. 
 

3. člen   
Varovanje se izvaja v zavetišču za brezdomne osebe v Kopru, Kolodvorska ulica (nasproti Telekoma), 
in sicer: izvajanje varnostno receptorske službe v zavetišču v času od 19.00 do 07.00 ure zjutraj vse 
dni oziroma v dneh, ko bo zavetišče odprto. Če narekuje proces dela, se čas varovanja lahko skrajša 
ali podaljša o čemer bo izvajalec obveščen vsaj 14 dni pred uvedbo novega urnika. Zaradi 
spremenjenega procesa dela, se zavetišče lahko zapre tudi za daljše časovno obdobje (predvidoma od 
maja do oktobra), o čemer bo izvajalec obveščen 30 dni pred zaprtjem. 
O točnih terminih odprtja zavetišča za brezdomne osebe obvesti naročnik izvajalca pisno. Izvajanje 
varovanja praviloma izvaja ena oseba, ki je usposobljena tudi za delo na recepciji in za stike z 
uporabniki zavetišča.  
 

4. člen 

Fizično varovanje z receptorskimi deli obsega: 
 

 varovanje objektov, prostorov, ljudi in premoženja z opravljanjem varnostno receptorskih del na 
vhodu/izhodu iz objekta (kontrola vstopa in izstopa), na širšem območju (obhodi), odklepanje, 
pregled celotnega varovanega območja, sprejemanje, usmerjanje in spremljanje uporabnikov 
zavetišča, vodenje evidence uporabnikov zavetišča in ostalih evidenc s področja varovanja, ter 
opravljanje drugih nalog po navodilih naročnika; 

 naloge, ki izhajajo iz potreb obstoječega ali razširjenega varovanja zaradi nastalih zaostrenih 
požarno varnostnih razmer; 

 kontrola pristopa v objekte in prostore; 

 kontrola, oziroma preprečitev vnosa nedovoljenih opojnih substanc in orožja v zavetišče.   
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 izvajanje obhodov in opazovanje varovanih objektov; 

 realizacija prvih nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava 
(obveščanje policije, odgovorne osebe naročnika); 

 gašenje začetih požarov; 

 opravljanje preventivnih pregledov varovanega objekta in okolice; 

 nadzor nad delovanjem tehničnega varovanja; 

 pravočasni odzivi na okvare; 

 izvajanje vseh ostalih nalog in ukrepov v skladu s pooblastili, pridobljenimi licencami, 
usposobljenostjo varnostnikov po določilih Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 
17/2011), Požarnega reda, ki velja v objektih in prostorih, katere varujejo, hišnim redom in načrtom 
fizičnega varovanja in ravnanja pri sprejemu uporabnikov in njihovi zapustitvi zavetišča; 

- druge naloge v okviru receptorskih storitev : 

 vpisovanje upravičencev koriščenja zavetišča v ustrezno evidenco: 
o datum, ura, minuta prihoda upravičenca,  
o ime in priimek, naslov upravičenca 
o datum, ura, minuta odhoda (čas, ko upravičenec zapusti zavetišče) 

upravičenca 

 obhod objektov ter vpis vseh posebnosti in ugotovljenih napak v dnevnik 
dogodkov: 

o datum,  
o ura, minuta pričetka obhoda, 
o opombe - opažene pomanjkljivosti (okvare, poškodbe itd.) 
o ura in minuta zaključka odhoda. 

 
Dnevnik dogodkov se piše vsak dan sproti in se ga odda odgovorni osebi naročnika. 

 
5. člen 

Izbrani izvajalec je dolžan zagotoviti tudi povečan obseg storitev, ki ni zajet v pogodbi, po pisnem 
naročilu naročnika in po pogodbeni ceni. 

 
6. člen 

V načrtu varovanja bosta pogodbeni stranki opredelili konkretne naloge varnostnika, skupne ukrepe s 
področja varstva pri delu za delavce izvajalca in določile kontaktne osebe, ki bodo zagotavljale 
usklajeno izvajanje ukrepov.  

 
 

7. člen 
Varovanje izvaja praviloma ista oseba, usposobljena tudi za delo na recepciji in za stike s uporabniki 
zavetišča.  

 
O zamenjavi ali nadomeščanju (v primeru dopustov, bolniške ali druge nujne odsotnosti) osebe, ki 
opravlja varovanje, izvajalec predhodno obvesti odgovorno osebo naročnika.  
 

8. člen 
Naročnik in izvajalec se sporazumeta, da znaša urna postavka za pogodbeno storitev: 

 
Cena varovanja na uro .......... EUR na uro brez DDV, oziroma ....... EUR na uro z DDV; 
 
Plačila za opravljene storitve se izvajajo mesečno, skladno s številom opravljenih ur. Poročilo oziroma 
obračun opravljenih ur za pretekli mesec pripravi izvajalec in ga posreduje v potrditev naročniku. 
Obojestransko potrjeno (podpisano) poročilo o opravljenih urah je osnova za izdajo računa za 
opravljeno storitev. Račun za opravljeno storitev izda izvajalec peti dan v mesecu za pretekli mesec.  
 
Naročnik bo plačal storitev 30. (trideseti) dan po prejemu posameznega računa. 

 
9. člen 

Pogodba je sklenjena za določen čas enega leta in prične veljati s 1.1.2020. Pogodba se lahko z 
aneksom podaljša še za čas do enega leta. 
Pogodba se lahko razveljavi, če naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz 
te pogodbe. 
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10. člen 
Odgovorna oseba s strani naročnika je Marta Vrčon Komel, predsednica. 
 
Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je ........................., ....................... 

 
11. člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta obravnavali kot strogo zaupno in varovali kot poslovno 

skrivnost vso dokumentacijo in informacije, ki sta jih pridobila iz predmetne pogodbe in da jih ne bosta 

predala tretjim osebam in ne uporabljala za druge namene tudi po prenehanju te pogodbe. 

Izvajalec in naročnik sta obvezana varovati osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in 

pravilniki naročnika. 
 
Morebitne spore si bosta stranki prizadevali reševati sporazumno. V kolikor do sporazumne rešitve ne 
pride je pristojno sodišče v Kopru.  

 
12. člen 

Ta pogodba je nična, v kolikor je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri 
izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, ponudil 
ali dal kakšno nedovoljeno korist za:  
–  pridobitev posla ali  
–  za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
–  za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve 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 pogodbe iz prejšnjega odstavka tega 
člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 
13. člen 

Pogodba je napisana v 4 enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva 
izvoda.  

 
 
 
 

NAROČNIK IZVAJALEC 
 
Številka:         Številka: 
Datum:                                                      Datum:  
 
 
 
 
 
 
 


