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Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, 

ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

 

 (v nadaljevanju Izvajalec) 
 

Skleneta naslednjo 

Pogodbo o poslovnem sodelovanju 

AA-KADRI-7-2019 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je bil izvajalec na podlagi javnega zbiranja ponudb in na podlagi zapisnika o komisijskem 

odpiranju ponudb izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik na razpisu AA-KADRI-7-2019. 

- izvajalec izrecno izjavlja, da ima za opravljanje storitev iz razpisa AA-KADRI-7-2019  

registrirane ustrezne dejavnosti, usposobljene zaposlene, vsa potrebna sredstva, licence, 

certifikate ipd., da lahko pri naročniku izvaja dogovorjene storitve. 

- So dokumentacija razpisa AA-KADRI-7-2019 in obrazcev za oddajo Ponudbe, ki jih je 

predložil Izvajalec, sestavni del te pogodbe. 

 

 

II. PREDMET POGODBE 

2. člen 

Predmet te pogodbe je priprava oz prenova kadrovske sistematizacije podjetja, aktov, ki so podlaga za 

izvajanje kadrovske funkcije ter drugih pravilnikov, ki urejajo poslovanje družb in zajema pripravo: 

• Akta o sistematizaciji delovnih mest skladno z 22. členom ZDR-1, vključujoč opise 

delovnih mest in organizacijsko shemo ter pripravo obvestil sindikatom ipd.; 

• Načrta promocije zdravja na delovnem mestu skladno s 6. členom ZVZD-1 (Naročnik ima 

izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja);  

• Pravilnika o varstvu osebnih podatkov (s poudarkom na skladnosti s smernicami GDPR); 

• Pravilnika o disciplinski in o odškodninski odgovornosti delavcev; 

• Pravilnika o varovanju poslovne skrivnosti (s povezavo na gdpr); 

• Pravilnika o določanju in izrabljanju rednega letnega dopusta; 

• Pravilnika o uporabi službenih vozil/mobilnih telefonov; 

• Pravilnika o nagrajevanju in napredovanju delavcev; 

• Pravilnika o odgovornostih in pooblastilih vodij in delavcev s posebnimi odgovornostmi in 

pooblastili; 

• Pravilnika o videonadzoru in drugih ukrepih za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja. 

• Pregled podlag za zaposlovanje delavcev (pogodba za nedoločen čas, pogodba za 

določen čas, sporazumi ipd.) 

• Podjetniške kolektivne pogodbe naročnika 
 

Naročnik si pridržuje vse pravice, da ne pristopi k izdelavi vseh aktov iz predhodnega odstavka. 

 

Podrobnejši opis pogodbenih storitev in cene izdelave posameznega sklopa so navedene v 

dokumentaciji razpisa AA-KADRI-7-2019 in obrazcih za oddajo ponudbe, ki se nahajajo v Prilogi 1 te 

pogodbe.  



   

2 

 

III. NAČIN IZVAJANJA STORITEV 

3. Člen 

Za opravljanje storitev po tej pogodbi je izvajalec dolžan:  

- svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši 

način v okviru naročnikovih specifikacij in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki veljajo na 

področju, za katero se sklepa pogodba, 

- svoje pogodbene obveznosti izvrševati v dogovorjenih rokih, 

- redno obveščati naročnika o poteku izvajanja pogodbenih obveznosti,  

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri realizaciji posamezne storitve, 

- omogočati naročniku ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih storitev,  

- podatke uporabljati zgolj in samo za potrebe izpolnitve obveznosti iz te pogodbe, 

- skrbeti, da dokumentacija: 

- ne bo dostopna nepooblaščenim osebam, 

- brez pisnega dovoljenja naročnika ne bo posredovana tretjim osebam 

 

IV. ROK IZVEDBE IN PREVZEM 

4. člen 

Izvajalec mora svoje pogodbene obveznosti izvesti skladno z roki določenimi  v Ponudbi, ki se nahaja 

v Prilogi 1 te pogodbe.   

5. člen 

Obračun storitev se bo vršil etapno, po opravljeni storitvi. Izvajalec dostavi poročilo o zaključenem 

sklopu in predloži dokumentacijo v ti. odprtih datotekah. Zapis dokumentacije na elektronskih medijih 

mora biti izveden tako, da je vsebino mogoče popraviti in dopolniti z namizno programsko opremo (MS 

Office). 

 

Naročnik je dolžan prejeto gradivo pregledati in zaključeni sklop bodisi potrditi bodisi utemeljeno 

zavrniti v roku 8 dni od prejema. V kolikor v roku 8 dni od prejema naročnik ne potrdi opravljene 

storitve ali ne poda reklamacije, se šteje, da je storitev ustrezno opravljena.  

 

Potrjeno poročilo o izvedenih storitvah je priloga k računu izvajalca. 

6. člen 

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti naročnik poda reklamacijo, v katerem so navedene ugotovljene 

pomanjkljivosti in je določen dodatni rok za njihovo odpravo, ki ni daljši od desetih delovnih dni.  

 

 

V. POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI 

 

7. člen 

Pogodbene storitve se zaračunavajo po cenah iz Ponudbe »AA-KADRI-7-2019: Obrazci za oddajo 

ponudbe«, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del. 

 

Cene storitev iz obrazca Ponudbe »AA-KADRI-7-2019: Obrazci za oddajo ponudbe«: so fiksne do 

konca izvedbe del po tej pogodbi in vključuje vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe. K ceni iz 

prejšnjega odstavka se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z določili veljavnega Zakona o 

davku na dodano vrednost. 
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8. člen 

Rok plačila za storitev znaša _________dni od prejema pravilno izstavljenega računa. Izvajalec bo 

račun za opravljene storitve izstavljal po zaključku posameznega ponudbenega sklopa.  

 

Plačilo storitev se izvede na račun izvajalca št. SI56 _______________ odprt pri _________________ 

oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu. 

 

Računi se morajo sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavljajo. 

 

Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem 

sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji 

plačilni dan v sistemu. 

 

V primeru zamude pri plačilu je izvajalec upravičen naročniku zaračunati zakonite zamudne obresti. 

 

VI. VAROVANJE, ZAŠČITA IN ZAUPNOST PODATKOV 

9. člen 

Skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in EU smernicami GDPR pogodbeni stranki 

soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona ali 

smernic. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih 

podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedene Uredbe. 

 

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite 

podatkov. Vsi podatki, do katerih bo prišel izvajalec pri izvajanju predmeta pogodbe, so zaupne 

narave.  

 

Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih 

predpisov glede varovanja in zaščite podatkov iz prejšnjega člena. 

 

VII. SKRBNIK POGODBE 

10. člen 

Kontaktna oseba s strani naročnika je _________________, mail: __________ telefon: _________  

Kontaktna oseba s strani izvajalca je _____________, mail:_______________, telefon:________ 

 

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

11. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

Naročnika obljubi, ponudi ali da 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 organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku,  

je nična. 

V takšnem primeru sta stranki dolžni izročiti druga drugi vse, kar sta prejeli od druge stranke iz tega 

posla, pri čemer velja, da mora najprej izvajalec vrniti prejeto naročniku in šele nato naročnik izvajalcu.  
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IX. SOCIALNA KLAVZULA 

12. člen 

 

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo hujšo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

izvajalca. 

 

X. ODSTOP OD POGODBE 

13. člen 

 

Od pogodbe lahko odstopi katerakoli od pogodbenih strank s pisnim obvestilom, poslanim s 

priporočeno pisemsko pošiljko. Odstopni rok je v tem primeru 30 (trideset) dni šteto od oddaje 

priporočene pisemske pošiljke.  

 

Pogodbeni stranki lahko iz utemeljenega razloga odstopita od pogodbe tudi s skrajšanim odpovednim 

rokom: 

 Izvajalec lahko enostransko odstopi od pogodbe s 30 dnevnim odpovednim rokom, če: 

- naročnik omejene storitve ne plačuje v pogodbenem roku in s plačilom storitev zamuja 

več kot 30 dni, 

- naročnik onemogoči izvajalcu, da izvaja storitev. 

 

 Naročnik lahko takoj odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec krši določila te 

pogodbe, zlasti pa: 

- če izvajalec storitev, kljub pisni reklamaciji ne odpravi manjših pomanjkljivosti v roku 3 

delovnih dni; 

- če se izkaže, da reference, ki jih je pri oddaji ponudbe navedel izvajalec, niso avtorsko 

delo avtorja, ki ga navaja izvajalec;  

- če izvajalec ne spoštuje predpisov in navodil naročnika, 

- če izvajalec preneha opravljati dejavnost, ki je predmet te pogodbe, 

- če izvajalec naročniku ob izvajanju storitev iz te pogodbe povzroča škodo,  

- če naročnik izve, da izvajalec oz. njegovi delavci ne izpolnjujejo vseh zakonskih 

zahtev za opravljanje storitev po tej pogodbi. 

- V primeru kršitve varovanja, zaščite in zaupnosti podatkov s strani izvajalca, 

opredeljene v 10. členu te pogodbe. 
 

V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na 

bistvene ali ponavljajoče se kršitve. 

 

XI. VIŠJA SILA 

14. člen             

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje 

pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli 

vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile takoj ko je to mogoče, najkasneje 

pa v dveh delovnih dneh po nastanku le-te. 

 

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz 

razlogov, ki so izven njenega nadzora. 
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XII. POSEBNE DOLOČBE 

15. člen 

 
Pogodbene stranke ugotavljajo, da ima opravljanje storitev izvajalca in avtorja po tej pogodbi vse 

znake avtorskega dela po določilih ZASP. 

 

Stranke se dogovorijo, da Izvajalec po prejemu plačila prenese na naročnika vse materialne in druge 

avtorske pravice. Pri tem se šteje, da je prenos vseh materialnih in drugih avtorskih pravic na 

naročnika izvršen enkrat za vselej in za vse primere. Prenos je izključno ter časovno in teritorialno 

neomejeno in sicer takoj z izročitvijo posameznega avtorskega dela naročniku. Izvajalec oz avtor 

izrecno dovoljuje tudi pravico reproduciranja, predelave avtorskega dela ipd. brez predhodne 

odobritve avtorja. Izvajalec na avtorskem delu zadržijo izključno moralne avtorske pravice in pravico 

do navajanja izdelka ali storitve kot reference pri bodočih poslih. 
 

 

 

XIII. KONČNE DOLOČBE 

16. Člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne ta pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa 

pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. 

 

17. člen 

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot 

dodatek k pogodbi. Za spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi 

stranki. 

 

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena 

določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je 

želelo doseči neveljavno. 

 

V primeru, da pride do kolizije določil te pogodbe in razpisne dokumentacije, se upoštevajo določila te 

pogodbe. 

18. Člen   

Izvajalec brez naročnikovega soglasja ne sme opravljanja storitev po tej pogodbi prepustiti 

podizvajalcu razen v primeru samostojnih podjetnikov, ki ne zaposlujejo druge osebe. 

 

V primeru tovrstnih podizvajalcev, izvajalec nase prevzema vse obveznosti in odgovornosti iz te 

pogodbe, kot da bi storitve opravil sam. 

19. člen 

Priloga in sestavni deli te pogodbe je celotna dokumentacija javnega zbiranja ponudb, objavljenega na 
spletnem portalu Naročnika dne 7.6.2019 pod šifro AA-KADRI-7-2019 in celotna Ponudbena 
dokumentacija izvajalca z vsemi pripadajočimi Obrazci za oddajo ponudbe AA-KADRI-7-2019.  

20. člen 

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo 

spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Kopru. 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ. 
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21. člen 

Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 

1 (en) izvod. 

 

Kraj: Ankaran  Kraj:  

Datum:       Datum:       

  

Naročnik: 

Adria Turistično podjetje d.o.o. 

 

 

Skrbnik pogodbe: 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalec: 

 

 

 

 

PRILOGA 1: Specifikacija storitev izdelave aktov na kadrovskem področju 

 

 

 

 

 


