
 
Javni zavod za šport Nova Gorica, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa direktorica Aleksandra Fortin  
davčna št.: SI 19123426, matična št.: 5987261000  
(v nadaljnjem besedilu:  naročnik) 
 
in 
 
_________________________ 
davčna številka SI:_____________ matična št.:  
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 

skleneta naslednjo: 

POGODBO 

 O IZVAJANJU STORITEV ČIŠČENJA  

 

 

1. člen 

Ta pogodba se sklepa na podlagi povpraševanja naročnika po storitvah čiščenja. Povpraševanje naročnika in ponudba izvajalca sta prilogi te pogodbe.  
 

2. člen 

 
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa se obvezuje, da bo za naročnika izvajal storitve čiščenja športnih objektov in poslovnih prostorov in sicer ;  
 

- mokro in suho čiščenje tal, 
- strojno čiščenje tal,  
- praznjenje košev za smeti, pobiranje smeti v športnem parku 

− odstranjevanje pajčevine po potrebi,  

− brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih, okvirjev oken, čiščenje radiatorjev po  potrebi, 

− odstranjevanje madežev na pralnih stenah po potrebi, 

− pobiranje smeti in odvoz smeti v zabojnike 

− razkuževanje, 

− sprotno zalaganje s toaletnim papirjem in milom. 
 

 

3. člen  

Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika za dogovorjeno plačilo opravljal storitve čiščenja, ki obsegajo predvsem  
- mokro in suho čiščenje tal, 
- strojno čiščenje tal,  
- praznjenje košev za smeti, pobiranje smeti v športnem parku 

− odstranjevanje pajčevine po potrebi,  

− brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih, okvirjev oken, čiščenje radiatorjev po  potrebi, 

− odstranjevanje madežev na pralnih stenah po potrebi, 

− pobiranje smeti in odvoz smeti v zabojnike 

− razkuževanje, 

− sprotno zalaganje s toaletnim papirjem in milom. 
 
Specifikacija del z mesečnim urnikom je priloga te pogodbe.  
 
Vsa potrebna čistila, čistilni in higienski pripomočki ipd. ter dišave za WC niso vključeni v pogodbeno ceno.  
 
Naročnik je dolžan izvajalcu brezplačno zagotoviti vodo ter električno energijo za potrebe čiščenja prostorov navedenih v 2. členu te pogodbe.  
 

4. člen 
 
Naročnik in izvajalec se lahko dogovorita tudi za izvajanje drugih morebitnih storitev v zvezi z čiščenjem (generalno čiščenje prostorov, čiščenje 
bazenskega kompleksa.), kar pa je predmet posebnega naročila.  
 

5. člen 

Izvajalec  bo od popisu pogodbe prevzel 1x ključe, s katerim bo za namene te pogodbe dostopal do objektov navedenih v 2. členu te pogodbe.  
Za strogo namensko uporabo in varovaje ključev ter morebitno izgubo in odtujitev odgovarja izvajalec kazensko in odškodninsko.  
V primeru odtujitev ali izgube pa je ravno tako dolžan naročniku povrniti vse stroške, ki bodo nastali s tem.  
Ob prenehanju te pogodbe mora izvajalec ključe izročiti naročniku.  
 

6. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo za prevzete ključe skrbel kot dober gospodar ter da bo varoval prejete podatke kot poslovno skrivnost. 



 
Izvajalec in njegovi delavci so dolžni varovati podatke, s katerimi bi se seznanili pri delu. Določbe o varovanju podatkov zavezujejo izvajalca in 
njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe.  
 
Za varovanje podatkov odgovarjajo tako izvajalec kot njegovi zaposlenim  ali tretje osebe, ki bi jim dostop omogočil izvajalec kazensko in 
odškodninsko. Kršitev dolžnosti varovanja podatkov je razlog za prekinitev pogodbe, naročnik pa lahko v primeru nastale škode, uvede postopek 
zoper osebo, ki je kršila ta določila, solidarno pa nastalo škodo  odgovarja izvajalec. 
 
 

7. člen 

Izvajalec se med drugim obvezuje, da bo: 

• prevzete pogodbene obveznosti izvršil strokovno pravočasno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji, 
standardi in zakoni in v skladu z naročnikovimi internimi predpisi in navodili, 

• da bo zagotovil potrebno število kadra za izvedbo storitve po tej pogodbi  

• pravočasno izvršil vse pogodbene obveznosti v korist naročnika, za kar bo po potrebi zagotovil tudi druge storitve, ki niso izrecno 
opredeljene v tej pogodbi, če so potrebne za učinkovito izvedbo, 

• da bo dnevno oz. po potrebi nemudoma obveščal naročnika o pomanjkljivostih oz. stanju prostorov, ki so predmet pogodbe in  sproti 
obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,  

• izvajal dela z vsemi potrebnimi varovalnimi sredstvi, 

• dosledno varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, 

• celoten čas trajanja te pogodbe deloval v korist naročnika in redno skrbel za njegov ugled in za to, da naročnik ne bo utrpel nobene 
škode. 

• poravnal morebitno škodo, ki bi nastala pri opravljanju storitev. 

 
Naročnik se med drugim obvezuje, da bo: 

• konstruktivno in intenzivno sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno in v 
obojestransko korist in zadovoljstvo, 

• tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvedbo pogodbenih obveznosti, 
 

Naročnik za svojega skrbnika imenuje direktorico Aleksandro Fortin.  
Izvajalec za svojega skrbnika imenuje________________________. 
 
Stranki imata pravico, da zamenjata svoja skrbnika in v roku 8 dni o tem pisno obvestita nasprotno stranko 
 

8. člen 

Odzivni čas izvajalca za morebitne reklamacije in dodatna naročila naročnika  je največ 2 uri od prejema sporočila. 
 
Reklamacija se poda bodisi telefonsko na GSM številko ________bodisi po elektronski pošti_________________ in sicer takoj po ugotovitvi 
kršitve izvajalca. 
 

9. člen 

 
V primeru, da izvajalec ne pristopi k reševanju reklamacije v roku 2 ur od prejema reklamacije bo naročnik obračunal pogodbeno kazen, ki jo 
bo odbil od izdanega e računa izvajalca.   
 
Pogodbena kazen za prvo kršitev v posameznem mesecu znaša 1 % od vrednosti te pogodbe, za drugo 2% in za tretjo 3%. V primeru nadaljnjih 
kršitev znotraj meseca, se pogodba avtomatično odpove z zadnjim dnem meseca v katerem so se dogajale kršitve, pogodbena kazen pa se 
obračuna v celotnem znesku računa za tisti mesec. Kršitve se ne prenašajo v naslednji mesec.  
 

10. člen 

 
Cene  za storitve iz 2. člena te pogodbe so naslednje: 

- Ura čiščenja med tednom ________________EUR bruto 
- Ura čiščenja nedelje in prazniki___________ EUR bruto  
- Ura generalnega čiščenja ______________EUR bruto  

 
Cene so fiksne za vse čas trajanja te pogodbe.  
 
Izvajalec bo račune za opravljene storitve izstavljal račun do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, naročnik pa bo račune poravnaval  v roku 30. 
dni  od prejema pravilno izstavljenega e računa. 
Izvajalec mora naročniku pred izdajo računa posredovati mesečno specifikacijo opravljen del, iz katerega mora biti razvidna vrsta in obseg del 
(ure) po posameznem objektu. S strani naročnikovega skrbnika potrjena mesečna specifikacija del je podlaga za izdajo mesečnega e računa.  
 
Ocenjena neto vrednsot celotne pogodbene vrednosti te pogodbe je  _____________ €.  
 

11. člen 



 

Pogodba začne veljati  z dnem podpisa pogodbenih strank, uporablja pa se od _____. 

Pogodba je sklenjena za eno leto in sicer od ______ do __________. 

 

V primeru potrebe in pod pogoji veljavne zakonodaje je pogodbo možno podaljšati ali skrajšati s pisnim aneksom.  

 

 

 

12. člen 

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo brez navedbe razloga, in sicer s sporočilom po e-pošti na elektronski naslov skrbnikov 

pogodbe. Odpoved velja z eno (1 ) mesečnim odpovednim rokom. 

 

Pogodba lahko preneha veljati tudi  zaradi kršitev pogodbenih določil izvajalca in sicer takoj, ko naročnik o kršitvi obvesti izvajalca in mu odpove 
to pogodbo. Izvajalec je v teh primerih odškodninsko odgovoren naročniku za morebitno  povzročeno škodo.  
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko pogodbena stranka prejme pisni odstop od pogodbe. 

 

13. člen 

Za poslovno skrivnost se po tej pogodbi štejejo vsi podatki, ki jih pridobi izvajalec v okviru delovnega procesa, s katerimi se imajo možnost 

seznaniti osebe v imenu naročnika ali izvajalca, in katerih nepooblaščena uporaba ali prenos tretji osebi ima ali bi lahko imela za posledico 

poseganje v poslovne interese naročnika, izvajalca ali oseb glede katerih podatke sta podatke dolžna varovati naročnik ali/in izvajalec. 

 
Izvajalec bo podatke, ki mu jih bo dal naročnik, uporabil izključno za izvedbo dela, ki ga prevzema s to pogodbo.  
 
Izvajalec bo med trajanjem pogodbenega razmerja in tudi po prenehanju te pogodbe podatke, ki mu jih bo posredoval naročnik ali s katerimi 
se bo seznanil v času trajanja te pogodbe, varoval v tajnosti.  
 

14. člen 

Izvajalec se med drugim obvezuje, da bo: 

• prevzete pogodbene obveznosti izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji, standardi in zakoni 
in v skladu z naročnikovimi internimi predpisi in navodili, 

• pravočasno izvršil vse pogodbene obveznosti v korist naročnika, za kar bo po potrebi zagotovil tudi druge storitve, ki niso izrecno 
opredeljene v tej pogodbi, če so potrebne za učinkovito izvedbo, 

• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti, 

• dosledno varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, 

• celoten čas trajanja te pogodbe deloval v korist naročnika in redno skrbel za njegov ugled in za to, da naročnik ne bo utrpel nobene škode. 
 

Naročnik se med drugim obvezuje, da bo: 

• konstruktivno in intenzivno sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno in v 
obojestransko korist in zadovoljstvo, 

• tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvedbo pogodbenih obveznosti, 
 

Naročnik za svojega skrbnika imenuje direktorico Aleksandro Fortin.  
Izvajalec za svojega skrbnika imenuje________________________. 
Stranki imata pravico, da zamenjata svoja skrbnika in v roku 8 dni o tem pisno obvestita nasprotno stranko. 
 
 

15. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in 

Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list EU L 119/1 z dne 4. 5. 2016) predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, 

kot je določen v 2. členu te pogodbe. 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke, po izpolnitvi namena iz 2. člena te pogodbe nemudoma vrnil naročniku, morebitne kopije teh 

podatkov pa uničil. 

Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, 

preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh 

podatkov.  

 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo biti ustrezni glede na tveganje, ki ga predstavlja obdelava in narava določenih 
osebnih podatkov, ki se obdelujejo. 
 



Pogodbeni stranki se s podpisom te pogodbe zavezujeta, da zagotavljata ustrezne postopke in ukrepe iz 24. in 25. člena ZVOP-1. Izvajalec se 
zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z določbami te pogodbe in Pravilnika o varstvu osebnih podatkov naročnika in izjavlja, da je v 
celoti seznanjen z njegovimi določbami. Izvajalec osebnih podatkov ne bo posredoval drugim nepooblaščenim osebam ali jih dajal na vpogled. 

 

16. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega 

sektorja 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 je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična. 

 
17. člen 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru utemeljenega povečanega ali zmanjšanega obsega del ali v primerih višje sile ter ukrepih glede zajezitve 
epidemije Covid 19 lahko skleneta aneks k tej pogodbi, na predlog katerekoli stranke.  

18. člen 

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki z aneksom k tej pogodbi. 
Pogodbeni stranki bosta medsebojne spore iz te pogodbe reševali predvsem sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje medsebojnih odnosov 
pristojno sodišče. 
 

19. člen 

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od _________. 
 
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod. 
 
Datum;____________                                                              Datum;____________ 
Številka____________                                                              Številka;__________ 
 
Izvajalec                           Naročnik 

  



 


