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Predmet javnega naročila: Opravljanje storitev fizičnega, tehničnega in požarnega varovanja 
Št. javnega naročila: 10/JN-2021/S  

 

PRILOGA 3.1   

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA 

 

Predmet javnega naročila so storitve CPV 79710000 - Varovalne storitve, ki vključujejo: Fizično, tehnično in 
protipožarno varovanje, vključno z intervencijskim varovanjem. 

Predmet naročila vključuje opravljanje storitve: 

1. Fizičnega varovanja 
2. Intervencijskega varovanja 
3. Tehničnega varovanja (protipožarnega, protivlomnega in video nadzornega) 
4. Vzdrževanja tehničnega varovanja 

na lokacijah: 

• Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje), Bukovžlak 30, 3221 Teharje. 

Lokacija obsega vse objekte znotraj ograjenega območja, ki se nahaja na površini 34 ha: upravna 
zgradba, sortirnica, kompostarna, objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), 
odlagališče Bukovžlak, odlagališče RCERO, vhodna kontrola, zbirni center, čistilna naprava, 
garaža za kompaktor, hala za biostabilizacijo odpadkov ter ostale površine znotraj ograjenega 
območja. 

• Uprava Simbio d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje. 

Lokacija obsega vse objekte znotraj ograjenega območja: upravna zgradba, delavnice, skladišča 
in garaže. 

• Mestna tržnica Celje, Linhartova ulica 7, 3000 Celje. 

Lokacija obsega vse objekte Mestne tržnice Celje, ki se nahaja na površini 3000 m2. Območje 
tržnice obsega več funkcionalno zaključenih celot: območje odprtih stojnic, območje zaprtih 
neogrevanih stojnic, območje zaprtih ogrevanih trgovin, območje servisnih prostorov in 
prostorov za zaposlene, območje steklenega paviljona. Površina pokritega dela tržnice znaša 
cca. 1200 m2. Pisarna cca. 10 m2 je varovana s senzorji gibanja (protivlomno varovanje). Pokriti 
del Mestne tržnice je opremljen z video nadzorom. 
 

• Zbirni center Vojnik, Celjska cesta 55, 3212 Vojnik 

Lokacija obsega ograjeno območje zbirnega centra z vsemi objekti. 

Obseg storitev za posamezno lokacijo je naveden v točki 5. OBSEG STORITEV PO POSAMEZNIH LOKACIJAH 

Ogled lokacij in pregled vgrajenih sistemov je obvezen pred oddajo ponudbe na predmetno javno 
naročilo! 

Ponudniki se za ogled predhodno pisno dogovorijo preko e-naslova: tomaz.ivankovic@simbio.si. 

Potrdilo o obveznem ogledu je priloga k oddaji ponudbe.  
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Izbrani ponudnik mora biti usposobljen za upravljanje in vzdrževanje obstoječe tehnične opreme (požarne 
in protivlomne centrale, elementi avtomatskega požarnega javljanja, video nadzorni sistem …). V kolikor 
ponudnik ni usposobljen ali pooblaščen za upravljanje z obstoječo opremo naročnika, lahko to izvaja z 
usposobljenim in pooblaščenim podizvajalcem, vendar to ne sme predstavljati dodatnega stroška za 
naročnika. 

 

1. FIZIČNO VAROVANJE (LOKACIJA RCERO CELJE) 

Storitve fizičnega varovanja obsegajo: 

• varovanje objektov, prostorov, ljudi in premoženja, obhodi, odklepanje, redni pregledi celotnega 
varovanega območja, upravljanje z vgrajenimi tehničnimi sistemi za varovanje in opravljanje nalog 
nadzora (oziroma video nadzora), ter opravljanje drugih nalog po načrtu varovanja za posamezne 
varovane objekte in prostore; 24 h/dan vse dni v letu, 

• upoštevanje posebnih navodil naročnika v zvezi z izvajanjem fizičnega in tehničnega varovanja, 

• vzdrževanje javnega reda in miru v varovanem območju, 

• izvajanje obhodov in opazovanje varovanih objektov znotraj ograjenega območja, vsaj na vsaki 2 uri, 

• prepoznavanje sumljivih stanj in sprememb na varovanih območjih, objektih in premoženju, 

• izvajanje video nadzora na video - nadzornem sistemu v nadzorni pisarni naročnika, v času izven 
obhodov, 

• izvajanje nalog fizičnega varovanja, zavarovanja življenj in zdravja oseb na varovanem območju, 

• strokovno odzivanje na različne varnostne pojave in po potrebi strokovno ukrepanje, 

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

• poznavanje posebnosti območij, ki jih varuje, 

• gašenje začetnih požarov, 

• uporabljanje različnih komunikacijskih sredstev (prenosni telefoni, radijske zveze in druga tehnična 
sredstva za komunikacijo), 

• spremljanje vseh alarmnih signalov ter spremljanje video-nadzornega sistema, 

• nadzor nad brezhibnostjo delovanja tehničnega varovanja, 

• spremljanje interventnih odzivov na alarmne situacije, 

• organiziranje in izvajanje intervencije v primeru sprožitve alarmnega signala oziroma izrednega 
dogodka, 

• vklapljanje (izklapljanje) alarmnih sistemov varovanja v objektu po dogovoru z naročnikom, 

• onemogočanje (izločanje) posameznih elementov ali con tehničnega varovanja v primeru okvare, po 
predhodnem dogovoru z naročnikom, do odprave okvare, 

• izvajanje vseh ostalih nalog in ukrepov v skladu s Požarnim redom naročnika, pooblastili, pridobljenimi 
licencami, usposobljenostjo varnostnikov po določilih Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 
17/11, v nadaljevanju: ZZasV-1),  

• priprava vsebinskih poročil o dogodkih (tudi v elektronski obliki), 
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• odkrivanje in opozarjanje na vzroke, pogoje in okoliščine, zaradi katerih lahko pride do poškodovanja, 
uničenja ali protipravnega odtujevanja varovanega premoženja ali ogrožanja oseb na območjih, ki se 
varujejo s fizičnim varovanjem, 

• vodenje različnih evidenc v skladu s potrebami naročnika, 

• izpis dogodkov požarnih central ter drugi izpisi ter, 

• izvajanje drugih nalog po pisnem navodilu naročnika v okviru storitev varovanja. 

Naročnik si pridržuje pravico, da bo, ob morebitni ugotovitvi slabega izvajanja storitev fizičnega varovanja, 
od izvajalca zahteval, da posameznega varnostnika v primernem roku zamenja z drugim varnostnikom. 
Zamenjava se mora izvršiti najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od prejema pisnega poziva naročnika. Pri 
ugotovitvi hujših kršitev (npr. opustitev bistvenega dolžnega ravnanja v skladu z namenom pogodbe (načrt 
varovanja), alkoholiziranost na delovnem mestu, ugotovitev prisotnosti psihoaktivnih substanc …), se takšen  
varnostnik zamenja nemudoma. 

Zaradi specifičnih pogojev obratovanja objektov, ki so predmet fizičnega in tehničnega varovanja na 
ograjenem območju RCERO, mora ponudnik naročnika o nameri zamenjave varnostnikov, ki opravljajo 
varovanje na omenjenem območju, obvestiti vsaj tri (3) dni pred zamenjavo. Pred zamenjavo mora biti nova 
oseba v celoti seznanjena z načrtom varovanja, z varovanim območjem RCERO in vsemi objekti, ki se 
nahajajo znotraj območja. Prav tako morajo biti varnostniki pred pričetkom varovanja usposobljeni za 
ravnanje z obstoječo tehnično opremo (požarne in protivlomne centrale, video nadzorni sistem). 

Varnostnik vodi evidence in poroča odgovorni osebi naročnika, deluje v skladu s standardi in zahtevami 
naročnika, deluje skladno z veljavno zakonodajo, sodeluje z naročnikom, zaposlenimi pri naročniku v okviru 
svojih pristojnosti.  

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vsi varnostniki, ki bodo izvajali fizično varovanje, usposobljeni za ravnanje 
z naročnikovo varnostno tehnično opremo kot npr.: video-nadzorni sistem, sistem avtomatskega javljanja 
požara, protivlomna centrala … 

Izvajalec mora zagotavljati opremljenost in razpoznavnost varnostnikov z ustrezno delovno obleko oz. 
uniformo, v skladu s 61. členom ZZasV-1. 

Izvajalec je dolžan zagotoviti kakovostno izvajanje storitev in dosledno spoštovanje predpisov, 
naročnikovega hišnega in požarnega reda ter drugih aktov in navodil. 

Izvajalec je dolžan ob ugotovitvi pomanjkljivosti fizičnega in tehničnega varovanja, ki jih zaznava pri 
opravljanju varovanja, nemudoma obvestiti naročnika (osebno ali telefonsko), najkasneje v roku 24 ur po 
ugotovitvi pomanjkljivosti pa tudi pisno (elektronsko). 

Če se ugotovi, da bi bilo potrebno iz varnostih razlogov ali zaradi nemotenega izvajanja fizičnega in 
tehničnega varovanja, opremiti posamezne lokacije z dodatnim tehničnim varovanjem, to izvajalec predlaga 
naročniku. Če za naročnika predlagana rešitev ni sprejemljiva, mora poiskati in predlagati še vsaj eno 
alternativno rešitev v najkrajšem možnem času (največ 7 dni). 

Za nemoteno izvajanje vseh oblik varovanja mora izvajalec zagotoviti primerno opremo, kot npr. brezžična 

komunikacijska sredstva, baterijske svetilke, prevozna sredstva in podobno. Izvajalec mora na svoje 

stroške to opremo tudi redno vzdrževati oz. zamenjati v primeru pomanjkljivosti. 

Naročnik si v času trajanja okvirnega sporazuma pridržuje pravico do spremembe števila ur fizičnega 
varovanja, ki jih opravijo pooblaščeni varnostniki, glede na spremembe potreb.  
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2. INTERVENCIJSKO VAROVANJE 

Izvajalec mora zagotoviti stalno pripravljenost in takojšnje ukrepanje varnostno nadzornega centra (v 
nadaljevanju VNC) in intervencijske skupine izvajalca v primeru sprožitve požarnega ali protivlomnega 
alarmnega sistema, kar pomeni: 

• takoj se odzvati na klic iz VNC in potrditi sprejem sporočila o sproženem alarmu, 

• v VNC javiti ugotovljeno stanje varovanega objekta in vzrok sprožitve alarma, 

• v primeru požarnega alarma takoj ugotoviti vzrok sprožitve in pristopiti h gašenju začetnega požara, 

• v primeru ugotovitve lažnega požarnega alarma na objektih RCERO Celje, kjer se izvaja fizično 
varovanje, o tem takoj obvestiti poklicno gasilsko enoto Celje (dve minuti od sprožitve, izjemoma 
kasneje v času predpisanih obhodov), da ne pride do nepotrebnega izvoza gasilske enote in s tem 
povezanih stroškov, 

• zavarovati objekt in območje do prihoda policije, če je pri pregledu varovanega objekta ali območja 
ugotovljeno ali obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ter o tem nemudoma obvestiti 
naročnika, 

• zadržati storilca kaznivega dejanja, ki se ga zaloti na varovanem območju, v skladu s pooblastili, 

• o izrednih dogodkih napisati poročilo o dogodku in ga najkasneje v roku 24 ur dostaviti pooblaščeni 
osebi naročnika, 

• ugotoviti istovetnost neznane osebe v varovanem objektu ali območju, 

• neposredno ukrepati z vsemi pooblastili iz ZZasV-1, da se na varovanem območju prepreči nastajanje 
škode, 

• stalno pripravljenost in takojšnje ukrepanje intervencijske skupine v primeru izrednih dogodkov 

 

3. TEHNIČNO VAROVANJE 

Storitve tehničnega, proti-požarnega in proti-vlomnega varovanja obsegajo: 

• prenos alarmnega signala protivlomnih in protipožarnih sistemov na (VNC) izvajalca, 

• 24-urno sprejemanje in nadzor signala protivlomne naprave in protipožarne naprave z varovanega 
objekta na VNC izvajalca po obstoječi telefonski liniji oziroma preko GSM vmesnika, 

• izvajanje video nadzora na video-nadzornem sistemu v nadzorni pisarni naročnika, v času izven 
predpisanih obhodov 

• seznanitev s Požarnimi načrti in redi na posameznih lokacijah naročnika, z vsemi gasilnimi napravami, 
ki obstajajo v varovanem okolju in s tem, kako se uporabljajo ter o mestih, kjer je možnost nastanka 
požara največja, 

• vklop in izklop alarmnih sistemov naročnika v posameznih objektih in prostorih po predhodnem pisnem 
ali ustnem dogovoru z odgovorno osebo naročnika storitev varovanja. 
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4. VZDRŽEVANJE TEHNIČNEGA VAROVANJA 

Storitve vzdrževanja tehničnega varovanja obsegajo: 

• redno, periodično vzdrževanje in pregled video nadzornega sistema; 2-krat letno, 

• redno, periodično vzdrževanje, pregled in preizkus sistema avtomatskega javljanja požara (AJP); 4-krat 
letno, 

• redno, periodično vzdrževanje, pregled in preizkus protivlomnega sistema, 1-krat letno, 

• izvajanje rednih in izrednih vzdrževalnih del – cena za posamezne storitve bo podana v ponudbeni 
dokumentaciji v €/h, za: 

o elektro inštalater (polaganje kablov, priprava in izvedba inštalacij ipd.), 

o tehnik (nastavljanje parametrov, preizkušanje opreme, nastavitve in programiranje centrale, 
sodelovanje z naročnikom in njegovimi podizvajalci pri pripravi ali spremembi projektov, pri 
periodičnih pregledih ipd.), 

• izdelava projektne dokumentacije (PZI, PID …), za katero bo izvajalec naročniku vsakokrat posredoval 
ponudbo. 

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe števila ali tipa oziroma vrste elementov sistemov tehničnega 
varovanja zaradi morebitnih sprememb potreb ali pogojev na posameznih lokacijah. Podatki o številu 
elementov tehničnega varovanja na posameznih objektih, ki so predmet naročila, so podani v Prilogi 3.2 – 
Popis obstoječe opreme tehničnega varovanja. Sprememba števila ali vrste elementov tehničnega 
varovanja, ki bi znašale manj kot 5 % povečanja glede na obstoječe stanje elementov iz Priloge št. 3.2 – Popis 
obstoječega stanja tehničnega varovanja, niso razlog za spremembo pogodbene cene periodičnega 
vzdrževanja, navedenega v točkah od 4.1 do 6.4 Priloge 3.3 - Ponudbeni predračun. 

Za material in opremo potrebno za izvedbo rednih in izrednih servisnih posegov v vrednosti nad 50 € (brez 
DDV) na enoto materiala ali skupni vrednosti materiala nad 200 € (brez DDV) pri smiselno zaključenem 
posegu, mora izvajalec pripraviti ponudbo, dela pa lahko izvede šele po potrditvi s strani naročnika. Izvajalec 
se za vso opremo in material, potreben za vzdrževanje, zamenjavo ali nadgradnjo sistemov tehničnega 
varovanja, zavezuje k zagotavljanju najkonkurenčnejših cen (dostavljeno do naročnika, DDP – incoterms 
2020), ki morajo biti enake ali ugodnejše od teh, ki jih lahko naročnik sam poišče na trgu; na slovenskem, 
evropskem trgu in tudi svetovnem trgu ali spletni ponudbi. 

 

5. OBSEG STORITEV PO POSAMEZNIH LOKACIJAH 
 
Lokacije: 

1. Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje), Bukovžlak 30, 3221 Teharje 
2. Uprava Simbio d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje 
3. Mestna tržnica Celje, Linhartova ulica 7, 3000 Celje 
4. Zbirni center Vojnik, Celjska cesta 55, 3212 Vojnik 

 STORITEV LOKACIJA OBSEG STORITEV 

1 

Sprejem signalov sistema za javljanje vloma 
na varnostno nadzorni center (VNC) in 
intervencijo na objektu takoj po sprejemu 
signala 

1, 2, 3, 4 
- Preverjanje stanja na objektu 
- Ukrepanje ob vlomu v skladu s pooblastili 

2 Sprejem signalov sistema avtomatskega 
javljanja požara na VNC (analogna ali GSM 

1, 2 
- Preverjanje stanja na objektu po prejetem 

požarnem alarmu 
- Gašenje začetnega požara 
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telefonska linija) in intervencija na objektu 
takoj po sprejemu signala 

- Obveščanje gasilske enote in naročnika o 
nastalem požaru 

3 
Izvajanje video nadzora na video - 
nadzornem sistemu v nadzorni pisarni 
naročnika, v času izven obhodov 

1 - Ukrepanje v primeru izrednih dogodkov 

4 Izvajanje obhodnega varovanja 2, 3, 4 

- Obhodi dvakrat dnevno v času: 
- Od pon – pet od 15:30 do 5:30 naslednjega 

dne 
- Sobota od 14:00 do 5:30 naslednjega dne 
- Dela prostih dni (v 24 urah) 
- Beleženje obhodov na obhodnih kontrolnih 

točkah 

5 
Redno, periodično vzdrževanje in 
servisiranje video - nadzornega sistema, 
najmanj 2x letno 

1, 2, 3, 4 

- Pregled in čiščenje elementov sistema 
(kamere, snemalniki) 

- Preizkus delovanja posameznih elementov 
sistema (kamere, snemalniki) 

- Funkcionalni preizkus delovanja celotnega 
sistema 

- Meritve in kalibracija vseh potrebnih 
parametrov sistema 

- Priprava letnega terminskega plana 
pregledov in vzdrževanja 

- Priprava poročila o pregledu 

6 
Redno, periodično vzdrževanje in 
servisiranje sistema avtomatskega javljanja 
požara (AJP), najmanj 4x letno 

1, 2 

- Pregled in čiščenje elementov sistema 
(javljalniki, požarne centrale, sirene) 

- Preizkus delovanja posameznih elementov 
sistema (javljalniki, požarne centrale, sirene) 

- Funkcionalni preizkus delovanja celotnega 
sistema (prenos signalov na ponudnikov 
VNC in poklicno gasilsko enoto) 

- Meritve in kalibracija vseh potrebnih 
parametrov sistema 

- Priprava letnega terminskega plana 
pregledov in vzdrževanja 

- Priprava poročila o pregledu 

7 
Redno, periodično vzdrževanje in 
servisiranje protivlomnega sistema, 
najmanj 2x letno 

1, 2, 3, 4 

- Pregled in čiščenje elementov sistema 
(senzorji, protivlomne centrale) 

- Preizkus delovanja posameznih elementov 
sistema (senzorji, protivlomne centrale) 

- Funkcionalni preizkus delovanja celotnega 
sistema 

- Meritve in kalibracija vseh potrebnih 
parametrov sistema 

- Priprava letnega terminskega plana 
pregledov in vzdrževanja 

- Priprava poročila o pregledu 

8 Izvajanje fizičnega varovanja* 1 
- Vse dni, 24 ur na dan, obseg storitev je 

naveden v točki 1. Fizično varovanje 

* Izvajanje fizičnega varovanja se naročniku zaračunava po dejansko opravljenih urah 

 



7 
 

Izvajalec bo redne servisne posege izvajal v servisnih intervalih, navedenih v tabeli. V ta namen bo v 15 dneh 
od podpisa okvirnega sporazuma naročniku predal terminski plan izvajanja rednih servisnih pregledov. 

Izredne servisne posege bo izvajalec izvajal na podlagi naročila naročnika ali na podlagi lastnega zaznavanja 
okvare sistema. Za popravila ter morebitne posodobitve ali razširitve tehničnega varovanja mora ponudnik, 
skladno z zahtevami naročnika, izdelati posebno ponudbo. Dela lahko izvede po potrditvi s strani naročnika. 

 

Izvajalec se mora na obvestilo o motnji odzvati in pričeti z odpravo motnje v času, ki je navaden v tabeli: 

Sistem Odzivni čas Čas diagnostike Odprava napake 

sistem javljanja požara do 4 ure do 24 ur do 72 ur 

sistem videonadzora do 24 ur do 24 ur  do 7 delovnih dni 

sistem javljanja vloma do 24 ur do 24 ur do 72 ur 

 

Izvajalec je dolžan v navedenem času po prejemu obvestila oz. lastni zaznavi motnje obiskati objekt in po 
dogovoru z naročnikom pričeti z delom ter v najkrajšem možnem času odpraviti motnjo. V kolikor se izkaže, 
da je motnja večjega značaja ali da njena odprava zahteva dolgotrajnejše posege se z naročnikom posebej 
dogovori za potrebne ukrepe ter določi čas odprave. 

V primeru elementov tehničnega varovanja, ki jih iz objektivnih razlogov ni možno dobaviti znotraj časa 
odprave napake – 72 ur (sistem javljanja požara, sistem javljanja vloma) oziroma 7 delovnih dni (sistem 
videonadzora), mora izvajalec naročniku nemudoma pisno izkazati razloge o nezmožnosti dobave delov 
tehnične opreme, ki so predmet odprave napake in predati naročniku dokumentacijo, s katero dokazuje 
naročilo in dobavni rok potrebnih rezervnih delov tehnične opreme.  

Po izvedenih rednih ali izrednih servisnih posegih bo izvajalec naročniku predal s strani naročnika potrjeno 
servisno dokumentacijo (delovni nalog …), ki je priloga k računu in na podlagi katere se naročniku izstavi 
račun. 

Izvajalec mora naročnika redno obveščati o izrednih dogodkih. V ta namen bo ob vsakem takem dogodku 
najkasneje v 12 urah naročniku predal pisno poročilo o dogodku. 

 

6. NAČRT VAROVANJA IN FIZIČNEGA VAROVANJA 

Načrt varovanja je dokument, ki določa način in obseg varovanja z varnostnim osebjem in sistemi 
tehničnega varovanja ter ukrepe za varovanje. Sestavni deli načrta varovanja so ocena stopnje tveganja, 
načrt fizičnega varovanja, za varnostno zahtevnejše objekte pa tudi program varovanja. 

Načrt varovanja se spreminja in dopolnjuje ob spreminjanju ogroženosti, ob dodanih pristojnostih in 
nalogah službe varovanja ali na zahtevo naročnika. 

Načrt fizičnega varovanja je dokument, ki obsega varovanje z varnostnim osebjem in s sistemi tehničnega 
varovanja. 

Ocena stopnje tveganja je ocena nevarnosti oziroma ogroženosti, ki temelji na varnostnih potrebah 
varovanega območja, izpolnjevanju zahtev predpisov, zmogljivostih in drugih okoliščinah ter verjetnosti 
nastanka posledic, ki bi lahko vplivale na varnost, ter je podlaga za izdelavo načrta varovanja; 

Izvajalec je dolžan izdelati načrt varovanja za vsako lokacijo v roku 45 dni od sklenitve okvirnega sporazuma. 
Izvajalec storitev mora zagotoviti, da se načrt varovanja posodablja sprotno, glede na spremenjene 
varnostne razmere in oceno stopenj tveganj. 
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7. ZAHTEVE GLEDE KADRA IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA 

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 2 urah od poziva naročnika, v nujnih primerih (npr. nepooblaščen vstop na ograjeno območje) 
pa takoj. 

Glede na velikost ograjenega območja RCERO Celje se zahteva, da ima varnostnik na razpolago osebno 
vozilo, s pomočjo katerega lahko hitro in zanesljivo opravlja naloge fizičnega varovanja. 

 

8. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI: 

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila in izvajati 
službo varovanja po vseh veljavnih predpisih, kot so določeni na področju zasebnega varovanja: 

• Zakon o zasebnem varovanju  - ZZasV-1 (Uradni list RS, št. 17/11) 

• Uredba o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/12) 

• Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 100/11) 

• Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list 
RS, št. 24/12). 
 

K ponudbeni dokumentaciji mora ponudnik priložiti naslednje veljavne licence in dokumente: 

1. Licenco za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja - varovanje ljudi in premoženja v skladu z 
Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011, v  nadaljevanju: ZZasV-1); 

2. Licenco za upravljanje z Varnostno nadzornim centrom (v nadaljevanju: VNC); 

3. Pogodbo o zagotovljenem VNC, v kolikor nima lastnega (v skladu z ZZasV-1); 

4. Licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja (v skladu z ZZasV-1); 

5. Licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja (v skladu z ZZasV-1); 

6. Pooblastilo za izvajalca požarnega varovanja skladno s 3. členom Pravilnika o požarnem varovanju 

(Uradni list RS, št. 107/2007 in 92/10); 

 

Ponudnik bo moral imeti za čas izvajanja okvirnega sporazuma veljavno pogodbo za zavarovanje 
odgovornosti za škodo oz. veljavno zavarovalno polico, skladno z določili 15. člena ZZasV-1, in sicer v višini 
najmanj 84.000,00 EUR v času izvajanja okvirnega sporazuma (t. j. štiri let). Ponudnik lahko razpolaga z 
večletno veljavno zavarovalno polico oziroma se obvezuje, da bo vsako leto predložil veljavno zavarovalno 
polico v zahtevani zavarovalni vrednosti.  

 


