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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Za fizično varovanje zavetišča za brezdomne osebe  

v Kopru, Kolodvorska ulica 
 
 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
I. Naročnik : 

RKS - Območno združenje Koper, Vojkovo nabrežje 6, oddaja javno naročilo v skladu 
z 2. odstavkom 20. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 
16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2). 
 

II. Predmet in opis javnega naročila: 
Predmet javnega naročila je varovanje zavetišča za brezdomne osebe, ravnanja pri 
sprejemu in zapustitvi uporabnikov zavetišča. 
 
Varovanje se izvaja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 
126/03 z dne 18. 12. 2003, Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o 
razveljavitvi tretje alineje 42. člena Zakona o zasebnem varovanju, št. U-I- 33/06-14, 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju, Uradni list RS, 
št. 102/07 z dne 9.11.2007, Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o delni 
razveljavitvi prvega odstavka 40. člena in druge alineje prvega odstavka 41. člena 
Zakona o zasebnem varovanju in ugotovitvi, da sta bila prvi odstavek 40. člena in 
druga alineja prvega odstavka 41. člena Zakona o zasebnem varovanju v ostalem 
delu v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi drugega odstavka 41. člena Zakona o 
zasebnem varovanju, št. U-I-65/08-11, Uradni list RS, št. 96/08 z dne 9. 10. 2008 in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju, Uradni list RS, 
št. 41/09 z dne 1.6.2009 in Zakonom o zasebnem varovanju Uradni list RS, 
št.17/2011) in načrtom varovanja. 
 
Ponudniki morajo podati ponudbo za opravljanje storitve: 
Fizičnega varovanja zavetišča za brezdomne osebe. 
Varovanje izvaja ena oseba in praviloma traja od 19:00 ure zvečer do 07:00 ure 
zjutraj, vse dni v tednu. Če narekuje proces dela, se čas varovanja lahko skrajša ali 
podaljša o čemer bo izbrani ponudnik obveščen vsaj 14 dni pred uvedbo novega 
urnika. 
 
Natančna vsebina ter obseg razpisane storitve je določena v obrazcu OBR-D  
 
Naročnik in izbrani ponudnik bosta v pogodbi določili odgovorne osebe za izvedbo 
oziroma za izvajanje razpisanih del. 
 

III. NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE: 
Vabimo vas, da si lokacijo izvajanja varovanja predhodno ogledate.  
 
Ponudbo ponudnik poda na predloženih obrazcih in pri tem upošteva naslednje: 

 Ponudba mora biti veljavna 30 (trideset) dni od dneva, določenega za 
predložitev ponudbe. 

Rok izvajanja storitve je eno (1) leto od podpisa pogodbe z možnostjo 
podaljšanja. 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. 

 Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz 41. do 47. člena  ZJN-2 in sicer: 
 Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da jo podpišete in žigosate 

obrazec OBR-C.  
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 Izjava o seznanjenosti z vsemi določili povabila, navodila za pripravo 
ponudbe in pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila, o strinjanju z 
njimi  in soglašanju, da so sestavni del ponudbe, podpišete in žigosate 
hkrati z izpolnitvijo obrazca B. 

 Ponudnik predloži ponudbo v skladu z obrazcem OBR-A.  

 Splošni in posebni pogoji naročnika bodo sestavni del pogodbe. Vzorec 
pogodbe ponudnik podpiše in ožigosa. 

 Merila: merilo za izbor ponudnika je najnižja cena, brez DDV, iz obrazca 
ponudbe OBR-A). 

 Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11)  je izbrani ponudnik pred 
sklenitvijo pogodbe dolžan dostaviti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in 
pravnih oseb v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter 
o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.  

 
Naročnik si pridržuje pravico zahtevati podatke o: 
- ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komandi tistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih 
oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja  
             gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka posredovati 
naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.  

 Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedena v Navodilih, so urejeni v 
vzorcu pogodbe.  

 Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za 
naročnika ne bodo sprejemljive. 

 Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom 
nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z 
izdelavo ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki 
bi jo utrpel ponudnik, ker ni bila sprejeta njegova ponudba.  

 
IV. OMEJITEV PONUDB 

Variantne ali alternativne ponudbe niso dovoljene. 
 

V. ROK ZA ODDAJO PONUDBE 
Obravnavali bomo ponudbo, ki bo predložena pravočasno in pravilno opremljena 
vključno do 13.12.2013 do vključno 12.00 ure na naslov: RKS - Območno združenje 
Koper, Vojkovo nabrežje 6, 6000 Koper. Ponudbe lahko oddate v poslovnem času 
združenja tudi osebno na sedežu združenja Vojkovo nabrežje 6, Koper. Na kuverti 
oziroma ovitku mora biti vidna oznaka "PONUDBA - NE ODPIRAJ", z navedbo: 
“Javno naročilo - varovanje«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten,  ter 
opremljen z naslovom pošiljatelja. Ponudbo, ki ni predložena pravočasno ali ne bo 
pravilno označena, se bo neodprto vrnilo pošiljatelju. 
 

VI. ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb bo v petek, 13.12.2013 ob 13.00 uri v prostorih naročnika. 

 
VII. KONTAKTNA OSEBA 

Kontaktna oseba naročnika je Andrej Gustinčič, poslovni sekretar  tel. 05 627 81 12 ali 
GSM 051 655 545. 

 
Priloge:           
1. predračun (OBR-A). 
2. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-B in OBR-C), 
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3. Obseg razpisanih storitev in izjava ponudnika  (OBR-D), 
4. Predlog pogodbe. 
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OBR-A 

Ponudnik: 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

Davčna številka: ………………………. 

 

Matična številka: ……………………… 

 

RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER 
Vojkovo nabrežje 6 

6000 Koper 

 

PREDRAČUN - PONUDBA 

 
 
I. 
 
CENA VAROVANJA NA URO: ____________________________________________ 
 
DDV:     ____________________________________________ 
 
CENA SKUPAJ Z DDV:   ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
II. 
 
MERILO: najnižja cena varovanja na uro brez DDV-ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:      Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:   
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 OBR-B 
 
 

POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 

 

 

1. Pogoji za priznanje sposobnosti 
 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev : 
 

A. Osnovna sposobnost: 

      
1.1.1.  
a.  Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09): hudodelsko združevanje, 
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. 

 

b. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v 
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.  

 
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za 
pravosodje. 

 
1.1.2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni 
opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden 
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v 
kateri ima sedež. 

 
1.1.3. Da ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga 
določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku 
javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali 
delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali 
nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek 
ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja; 

 
1.1.4. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi 
z njegovim poklicnim ravnanjem. 

 
1.1.5. Da naročnik ne more ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati 
velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil. 

 
1.1.6. Da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu  
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami Republike Slovenije. 
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1.1.7. Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. 
člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali je 
te informacije zagotovil. 

 
1.1.8. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 

 
1.1.9. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 
77 a. člena Zakona o javnem naročanju.  

 

B. Poklicna sposobnost: 

 
1.1.10. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s 
predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali 
trgovski register. 
 
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da 
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  

 
1.1.11. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega 
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi 
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  

 
 
 
Dokazila pod točko A: pod zaporedno številko 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8. in 1.1.9  ponudnik predloži izjavo (OBR-C). 
 
Dokazila pod točko B: pod zaporedno številko 1.1.10, 1.1.11 ponudnik predloži izjavo. 
(OBR-C).                     
 
 

C. Ekonomska in finančna sposobnost: 

 
1.1.12. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel 
blokiranega transakcijskega računa  
 
Dokazilo:  Potrdilo poslovne banke, ki ni starejše od 30 (tridesetih) dni od dneva 
oddaje ponudb, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega 
transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko 
potrdil, kot ima računov.   

 
 
Č. Tehnična in kadrovska sposobnost 
 

1.1.13. Ponudnik mora podpisati: 
- izjavo (OBR-C) o izpolnjevanju formalnih delovnih, kadrovskih in tehničnih pogojev in 
profesionalnih in tehničnih zmožnostih, finančnih virih, opremi in drugih pripomočkih, 
sposobnosti upravljanja, zanesljivosti, izkušnjah in ugledu ter zaposlenih, ki bodo 
sposobni izvesti  razpisana dela.  

- Izjavo o zagotavljanju stalne razpoložljivosti odgovorne osebe za izvajanje del v času 

izvajanja pogodbenih del. 
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OBR - C 
 
Ponudnik:  ________________________      
 

 
IZJAVA 

 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz 
razpisne dokumentacije RKS – Območnega združenja Koper. 

 

Izjavljamo,  
 
A. Osnovna sposobnost: 
 
1.1 a. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09), hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi 
osebe pooblaščene za zastopanje. 
 
1.1. b. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil      
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v smislu 1. 
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.  
 
1.2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica 
ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo 
opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam 
uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, 
v kateri imamo sedež. 
 
1.3.  Da član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja 
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh 
letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z 
lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 
odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je 
bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja; 
 
1.4.  Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem.  
 
1.5.  Da nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne 
napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.  
 
1.6. Da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih obveznosti v 
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu zakonskimi določbami 
države, kjer ima sedež, ali določbami  Republike Slovenije. 
 
1.7.  Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem 
ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 
zagotovili. 
 
1.8.  Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
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javnega naročanja. 
 
1.9.  Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. Člena 
Zakona o javnem naročilu.  
 
 
B. Poklicna sposobnost 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 

_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v 

_______________, številka ____________________.  

 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi 

Zakona_____________________________________________________________ 

       pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri  

________________________________________ dne ________________. 

 

       Smo člani naslednje organizacije:________________________________________ 

       (vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član 
posebne organizacije-zbornice, združenja itd..). 

 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega 

dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. 
vpisa pri Davčnem uradu. 

      (če ste izpolnili točko B. točke C. ne obkrožajte; če niste izpolnili točke B, obkrožite 
točko C.) 

 
 

C. Ekonomska in finančna sposobnost: 
Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli   
blokiranega transakcijskega računa ali računov. 
 

 
Č.    Tehnična in kadrovska sposobnost 
 
1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo 

ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge 
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki 
bodo sposobni izvesti  razpisana dela.  

 
2. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda 

strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. 
 

 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

 
 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo 

javnega naročila; 
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v 

zadnjih treh letih. 
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Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 

fizično varovanje zavetišča za brezdomne osebe  
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. 

*Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi  kjer ima 
ponudnik svoj sedež). 

 

 

 

Kraj in datum: ………………….. 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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OBR-D 

 
 

Obseg razpisanih storitev in izjava ponudnika 

Razpisana storitev obsega: 

1. 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;   

 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 Pravilnika o ukrepih zasebnega varnostnika 
(Uradni list RS, št. 35/2004), Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/2003 
z dopolnitvami, št. 17/2011), Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja 
(Uradni list RS, št. 64/1995 s spremembami),  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 

2. Dodatno naročeno ali spremembe varovanja: 
 
Izbrani izvajalec je dolžan zagotoviti tudi povečan obseg storitev, ki ni zajet v pogodbi, po 
pisnem naročilu naročnika in po pogodbeni ceni. 
Če narekuje proces dela, se čas varovanja lahko skrajša ali podaljša o čemer bo izvajalec 
obveščen vsaj 14 dni pred uvedbo novega urnika. 
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Zaradi spremenjenega procesa dela, se zavetišče lahko zapre tudi za daljše časovno obdobje 
(predvidoma od maja do oktobra), o čemer bo izvajalec obveščen mesec dni pred zaprtjem. 

3. Zahteve glede kadra in ostale zahteve naročnika 
 
Varnostniki, ki bodo izvajali varnostne zadolžitve, morajo imeti urejen status  VARNOSTNIK.  
Varnostnik mora imeti urejen status varnostnika in imeti veljavno službeno izkaznico v skladu 
s 49. členom ZzasV, ki jo podeljuje Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policija. 
 
Ponudnik – izvajalec bo za nemoteno izvajanje varovanja, na podlagi naročnikove pisne 
zahteve, prilagodil število varnostnikov, v primeru spremenjenih operativnih zahtev naročnika 
glede na dejanske potrebe, in sicer najkasneje v 8 urah od poziva naročnika. Število 
varnostnikov se lahko zmanjša ali poveča. 
 
Ponudnik – izvajalec bo moral naročnika obveščati o vseh sklenitvah in prekinitvah delovnih 
razmerij delavcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju pogodbenih storitev. Ponudnik – izvajalec 
bo moral naročnika nemudoma obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, ki ga 
bo zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem pogodbenih storitev. V primeru, da 
delavec ponudnika - izvajalca, ki bo delal na izvajanju pogodbenih storitev, ne bo izpolnjeval 
več katerega od kriterijev, določenem v predpisih, bo moral ponudnik - izvajalec le-tega 
nemudoma odstraniti z izvajanja pogodbenih storitev ter o tem takoj obvestiti naročnika. Prav 
tako bo moral ponudnik – izvajalec na zahtevo naročnika sprožiti disciplinski ali drug 
postopek zoper svojega delavca v zvezi s kršitvijo pravil izvajanja pogodbenih storitev, ki jo je 
naročnik ugotovil med kontroliranjem izvajanja pogodbenih storitev.  
 
Ponudnik – Izvajalec bo moral na podlagi pisno obrazložene zahteve naročnika, izvršiti 
zamenjavo varnostnika v roku največ 3 dni.  
 
Varnostniki, ki bodo opravljali predmetne storitve, morajo skladno z 20. členom ZzasV poleg 
splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, izpolnjevati naslednje pogoje: 

 imeti morajo opravljen program strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja ali imeti 
nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik; 

 biti brez zadržkov javnega reda; 

 biti državljan države članice Evropske unije; 

 biti zdravstveno (telesno in duševno) sposoben opravljati naloge varnostnika; 

 aktivno obvladati slovenski in pasivno italijanski jezik; 

 da niso bili pravnomočno obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da niso bili obsojeni na pogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev.  

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo 
- da smo razumeli vsebino in obseg razpisane storitve ter soglašamo, da je sestavni del 

ponudbe; 
- da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v tem obrazcu. 
 
 
 
Datum:    Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: 

      
..............................................................  
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PREDLOG POGODBE 
 

RKS - Območno združenje Koper, Vojkovo nabrežje 6, 6000 Koper, ki ga zastopa 
predsednica Irena Sirotič Dobrila, v nadaljevanju kot naročnik  
 
ID za DDV: 16635477 
matična številka: 5128374000 
 
in 
 
___________________________________________________ 
ki ga zastopa direktor __________________________, v nadaljevanju kot izvajalec 
 
ID za DDV: SI 
matična številka:  
številka TRR:  
 
skleneta 
 
 

POGODBO 
Za fizično varovanje zavetišča za brezdomne osebe 

 
1. člen 

RKS – Območno združenje Koper, oddaja javno naročilo v skladu z 2. odstavkom 20. člena 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 
18/2011, v nadaljevanju ZJN-2) 
 
Ponudba izvajalca št. ________________ je sestavni del pogodbe. 
 
 

2. člen 
Predmet javnega naročila je fizično varovane zavetišča za brezdomne osebe, skladno z 
natančnim opisom vsebine oz. obseg razpisane storitve določene v obrazcu OBR-D. 
 
Varovanje se izvaja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03 z 
dne 18. 12. 2003, Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o razveljavitvi tretje 
alineje 42. člena Zakona o zasebnem varovanju, št. U-I- 33/06-14, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju, Uradni list RS, št. 102/07 z dne 9.11.2007, 
Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije o delni razveljavitvi prvega odstavka 40. 
člena in druge alineje prvega odstavka 41. člena Zakona o zasebnem varovanju in ugotovitvi, 
da sta bila prvi odstavek 40. člena in druga alineja prvega odstavka 41. člena Zakona o 
zasebnem varovanju v ostalem delu v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi drugega odstavka 
41. člena Zakona o zasebnem varovanju, št. U-I-65/08-11, Uradni list RS, št. 96/08 z dne 9. 
10. 2008 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju, Uradni list 
RS, št. 41/09 z dne 1.6.2009 in Zakonom o zasebnem varovanju Uradni list RS, št.17/2011) 
in načrtom varovanja. 
 

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 
mesec dni pred zaprtjem. 
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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.   

 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 Pravilnika o ukrepih zasebnega varnostnika 
(Uradni list RS, št. 35/2004), Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/2003 
z dopolnitvami, št. 17/2011), Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja 
(Uradni list RS, št. 64/1995 s spremembami),  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.  

 



 15 

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 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 z dnem podpisa. 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. 

  
10. člen 

Odgovorna oseba s strani naročnika je Irena Sirotič Dobrila, 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 
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prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 

 
13. člen 

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

NAROČNIK                                                   IZVAJALEC 
 
Številka:                     Številka:  
Datum:                                                    Datum:  
 
 
 
 
 
 
 
Datum:    Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika: 

      
..............................................................  


