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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 
  
USTAVNO SODIŠČE 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
 

 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, davčna številka: 
96331151, matična številka: 5024234, TRR št: 0110 0630 0109 972, ki ga zastopa direktor službe 
Ivan Biščak (v nadaljevanju: naročnik), 
 
 
in 
 
 
__________, identifikacijska številka za DDV __________, matična številka __________, TRR št. 
__________, odprt pri __________, ki ga zastopa __________ (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
 
 
skleneta naslednjo  

 
POGODBO  

O VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA CMS 
 

 
 

1.  člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec __________ izbran kot najugodnejši 
ponudnik na podlagi izvedenega javnega naročila št. Su-X-16/09 oz. 430-74/2009 po odprtem 
postopku, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 17.6.2009 pod oznako JN4839/2009 in 
v Uradnem listu Evropske unije, Dokument 2009/S 115-166759.  
 

PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je vzdrževanje informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije (Sistem za upravljanje z zadevami – Case Management System – v nadaljevanju: 
CMS), ki obsega fiksni in variabilni del vzdrževanja.  
 

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

3. člen 
 

Naročnik se obvezuje, da bo: 
− zagotovil primerne delovne in tehnične pogoje za delo izvajalca; 
− zagotovil razpoložljivost svojih kadrov, v skladu s potrebami na projektu in z zmožnostmi 

naročnika; 
− zagotovil razpoložljivost obstoječe dokumentacije, računalniških postopkov, rešitev, pripomočkov 

in drugih informacijskih virov, ki so potrebni za izvedbo nalog; 
− izvajal svoje naloge v dogovorjenih rokih. 

 
4. člen 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 
− opravil dela, definirana po razpisni in ponudbeni dokumentaciji s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, 

strokovno, pravočasno, kvalitetno in na najracionalnejši način,  v okviru naročnikovih navodil; 
− omogočal ustrezen nadzor naročniku; 
− pri izvajanju projekta uporabljal napredne informacijske tehnologije in metode; 
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− izvajal svoje naloge v skladu s terminskim planom; 
− upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito osebnih in 

drugih podatkov, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe; 
− zagotovil, da bodo vsi njegovi partnerji ali podizvajalci ter vse fizične osebe, ki bodo na kakršnikoli 

pravni podlagi zanj, njegovega partnerja ali za njegovega podizvajalca opravljale delo, ki je 
predmet te pogodbe, spoštovali izjave v zvezi z varovanjem osebnih, zaupnih ali drugih podatkov, 
ki so že del razpisne dokumentacije, in podpisali take izjave, ki jih bo naročnik predložil med 
izvajanjem pogodbe, in te izjave naročniku na njegovo zahtevo predložil na vpogled; 

− naročnika v 8 (osmih) dneh od njihovega nastanka pisno opozoril na okoliščine, ki bi lahko otežile 
ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo izvajalčevih obveznosti; 

− ob končanju zadnje faze projekta naročniku vrnil vso dokumentacijo, ki jo bo od njega prejel med 
izvajanjem pogodbe, ki bo označena kot zaupna;  

− spoštoval vse obveznosti, ki jih je prevzel s podpisom izjav v okviru postopka izbire 
najugodnejšega ponudnika. 

 
5. člen 

 
Izvajalec je dolžan na naročnikovo zahtevo uporabljati takšne vzorce dokumentov (računi, zapisniki 
itd.), kot mu jih predloži naročnik. 
 

IZVEDBA PROJEKTA 
 

6. člen 
 
Obseg in vsebina vzdrževanja, načrtovani viri ter roki in druge potrebne aktivnosti so opredeljeni v 
razpisni dokumentaciji. 
 
Iz vzdrževanja po tej pogodbi so izvzeta dela, ki jih izvajalec opravi v okviru izpolnjevanja obveznosti 
iz naslova garancije za brezhibno delovanje ali jamčevanja za stvarne napake po pogodbi o prenovi in 
nadgradnji. 
 

7. člen 
 

Izvajalec izvaja projekt v skladu z namenom in obsegom, opredeljenim v ponudbi, ki je priloga te 
pogodbe, in v skladu s pisnimi zahtevami naročnika. Za koordinacijo izvrševanja storitev po tej 
pogodbi določita pogodbeni stranki svoji odgovorni osebi. 

 
Odgovorna oseba naročnika je __________. Odgovorna oseba izvajalca je __________. 
 
Vsaka stranka lahko odgovorno osebo kadarkoli zamenja. Za drugo stranko ima takšna zamenjava 
učinek od tedaj, ko je o njej pisno obveščena. 
 

8. člen 
 

Pogodbeni stranki se morata nemudoma obveščati o vsaki spremembi bistvenih pogojev, ki lahko 
vplivajo na izvajanje del po tej pogodbi. 
 
Korespondenca, naslovljena na izvajalca, se pošilja na naslov __________.  
 
Korespondenca, naslovljena na naročnika, se pošilja na naslov: Republika Slovenija, Ustavno 
sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana. 
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Spremembe dogovorov, nastale po podpisu te pogodbe, se vnašajo v projektno dokumentacijo, kar 
potrdita s podpisom obe pogodbeni stranki. Če gre za spremembe, ki se nanašajo na bistveno 
spremembo terminov oziroma nove finančne obveznosti, se podpiše dodatek k tej pogodbi.  

9. člen 
 
Vzdrževanje je sestavljeno iz fiksnega in variabilnega dela. 
 
Problem ali napako opredeljujemo kot težavo oziroma določeno nezaželeno stanje, ki ni skladno s 
pričakovanji in ga je treba odpraviti oziroma rešiti.  
 
Problemi ali napake v zvezi  s CMS, ki onemogočajo normalno in brezhibno delovanje sistema, se 
delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave: 
 
− kritični problem ali napaka:  CMS ne deluje 
− resen problem ali napaka:   CMS deluje, a je delo oteženo 
− manjši problem ali napaka:  ne vpliva bistveno na funkcionalnost CMS. 
 
Uporabniško vprašanje je problem, ki se ga kot logično celoto,  rešuje praviloma daljinsko (npr. po 
telefonu, po e-pošti oziroma z namensko spletno aplikacijo za podporo uporabnikom) in se za njegovo 
rešitev porabi do 15 minut. 
 

10. člen 
 

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave problema ali napake, do trenutka, ko izvajalec 
začne z reševanjem problema oziroma z odpravljanjem napake. 
 
Odzivni čas je odvisen od narave problema ali napake in znaša: 
 
− kritični problemi ali napake  2 uri 
− resni problemi ali napake  4 ure 
− manjši problemi ali napake  24 ur. 
 
Navedeni odzivni čas velja pod pogojem, da je poziv za pomoč javljen do 14.00 ure in da je naslednji 
dan po prijavi delovni dan. 
 
V drugih primerih se izvajalec zaveže odpraviti napako oziroma zagotoviti funkcionalno nadomestno 
rešitev v roku, ki ga bo dogovoril z naročnikom glede na naravo problema. 
 
Izvajalec napako ali problem odpravlja neprekinjeno do rešitve. 
 

11. člen 
 

Izvajalec se zavezuje vzdrževati CMS v obdobju 60 mesecev od predaje celotnega CMS in izraža 
pripravljenost za nadaljevanje sodelovanja po tem roku. 

 
12. člen 

 
Vzdrževanje po tej pogodbi se opravlja v rednem delovnem času naročnika vsak delovni dan od 8.00 
ure do 16.00 ure, razen če je zaradi narave problema ali storitve potrebno drugače.  
 
Izvajalec bo naročniku posredoval  kontaktne podatke, preko katerih bodo uporabniki naročnika lahko 
podajali svoje zahteve, ki izhajajo iz te pogodbe. 
 
V prijavi problema naročnik navede predvsem: 
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− ali gre za uveljavljanje stvarne napake ali za garancijo; 
− opredelitev problema oziroma napake (kritičen, resen ali manjši); 
− opis problema (opis zaporedja ukazov oziroma okoliščin ali posnetek zaslona v elektronski obliki). 
Izvajalec bo vodil dnevnik odpravljanja napak oziroma reševanja problemov, ki mora zagotavljati 
ustrezno sledenje in omogočati naročniku nadzor poteka odpravljanja napak oziroma reševanja 
problemov. 
 

13. člen 
 
Po prejemu zahteve naročnika za odpravo napak oziroma za rešitev problema izvajalec potrdi prejem 
zahteve s povratno elektronsko pošto.   
 
Če je treba, lahko izvajalec skupaj z naročnikom oceni zapletenost posameznega problema oziroma 
napake.  Glede na to oceno se izvajalec in naročnik sporazumeta  o načinu reševanja zahteve. 
 
V primeru manjših zahtev se reševanje lahko izvaja že neposredno na podlagi zahteve, posredovane 
preko elektronske pošte. Če izvajalec oceni, da reševanje zahteve presega 4 ure, mora  izvajalec 
izdelati pisno oceno obsega potrebnega dela. V tem primeru izvajalec začne reševati zahtevo, ko 
naročnik potrdi navedeno oceno.  
 

14. člen 
 
Izvajalec v okviru vzdrževanja nudi uporabniško pomoč in svetovanje glede uporabe okolja v obsegu, 
dogovorjenim s pogodbo. Uporabniška pomoč in svetovanje se praviloma izvaja po telefonu, po 
telefaksu, po e-pošti ali na lokaciji naročnika 
 

15. člen 
 
Za izvajanje vzdrževanja CMS bo izvajalec mesečno za pretekli mesec zaračunaval naročniku znesek 
vzdrževalnine, ki zajema fiksni in variabilni del vzdrževanja.  
 
Iz naslova variabilnega dela vzdrževanja je v ta znesek vzdrževalnine vključeno 6 programerskih ur. 
Če izvajalec v posameznem mesecu opravi dejansko manj ur dela variabilnega dela vzdrževanja, se 
razlika ur prenese v variabilni del vzdrževanja v naslednji mesec, tudi če je ta v naslednjem letu. 
Prenesene ure se seštevajo in prenašajo v celotnem neizkoriščenem obsegu. Prenesene ure se lahko 
poračunavajo tudi v okviru tretjega dela 9. člena pogodbe o prenovi in nadgradnji informacijskega 
sistema CMS za nadgradnjo in dodajanje novih funkcionalnosti.  
 
Če izvajalec oceni, da bodo dela v okviru variabilnega dela presegla predviden mesečni obseg, mora 
naročnika na to opozoriti, naročnik pa mora ta dela pisno naročiti. 
 
Vsi potni in drugi stroški izvajalca so vključeni v znesek mesečne vzdrževalnine in jih izvajalec 
naročniku ne bo posebej zaračunaval. 
 

POGODBENA CENA VZDRŽEVANJA 
 

16. člen 
 
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne 
_________, navedena v OBR-6 in znaša _______ EUR brez DDV/mesečno x 60 mesecev,  skupaj 
_______ EUR brez DDV oziroma  ____________ EUR z DDV (z besedo: __________ EUR 00/100). 
 
Za dodatne storitve v okviru vzdrževanja znaša programerska ura ______ EUR brez DDV oz. ______ 
EUR z DDV oziroma inženirska ura ______ EUR brez DDV oz. ______ EUR z DDV. 
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Cene so fiksne na enoto posamezne opravljene storitve in se lahko spremenijo po preteku enega leta 
od datuma sklenitve pogodbe, pod pogoji iz Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih 
v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 28/04), skladno z 
indeksom cen življenjskih potrebščin, kot ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije, za kar bosta 
pogodbeni stranki sklenili dodatek k pogodbi. 
 

PLAČILA IN OBRAČUN 
 

17. člen 
 
Plačilo za vzdrževanje CMS se bo izvedlo tako, da izvajalec izstavi račun za mesečni znesek 
vzdrževalnine, s podrobnim poročilom o opravljenih storitvah, ločeno za fiksni del vzdrževanja in za 
variabilni del vzdrževanja. 
 
Rok plačila je 30. (trideseti) dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa. 
 
Proračunska sredstva za vzdrževanje projekta so rezervirana na naročnikovih proračunskih 
postavkah: 
- 3331 Materialni stroški in  
- 2820 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 
 
Računi za vzdrževanje se glasijo na naročnika, ki bo navedeni znesek plačal na TRR izvajalca št. 
________________________. 
 

POGODBENA KAZEN 
 

18. člen 
 
Če je izvajalec z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi v zamudi, je dolžan za vsak koledarski dan 
zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,3 % (z besedo: nič celih tri odstotka) od pogodbene cene 
brez DDV za vzdrževanje. Višina vseh pogodbenih kazni je omejena na največ 30 % (z besedo: 
trideset odstotkov) pogodbene cene brez DDV za vzdrževanje. 
 
Če izvajalec ne začne izpolnjevati svojih obveznosti iz naslova vzdrževanja, je dolžan plačati 
pogodbeno kazen, ki znaša 1 inženirsko uro brez DDV za vsak zamujen dan. 
 
Določbe o pogodbeni kazni ne vplivajo na pravico naročnika, da terja od izvajalca tudi plačilo 
odškodnine za morebitno škodo. 
 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 
 

19. člen 
 
Na stvaritvah po tej pogodbi, ki imajo značaj avtorskega dela, prenese izvajalec materialne avtorske 
pravice izključno in neomejeno na naročnika.  
  

20. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo izročil vso tehnično dokumentacijo in izvorno kodo.  
 
Izvorna koda mora biti dokumentirana v skladu s standardi in z dobro prakso, ki velja na tem področju. 
 

21. člen 
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Izvajalec zagotavlja, da ne obstajajo pravice tretjih oseb, ki bi lahko ovirale izvrševanje pravic, ki bodo 
na naročnika prenesene na podlagi te pogodbe. 
 
 

GARANCIJA IN ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE 
 

22. člen 
 
Garancijski rok za nove funkcionalnosti, razvite v okviru vzdrževanja, je 12 (dvanajst) mesecev od 
dneva prevzema.  
 
V garancijskem roku se izvajalec zavezuje odpraviti vse morebitne napake v delovanju sistema in 
odstopanja delovanja sistema glede na specifikacije naročnika, oziroma če to ni možno, izdelati 
funkcionalno nadomestno rešitev.  

 
Za napake se štejejo vsa odstopanja od zahtev, ki so potrjene v specifikaciji za izvedbo posamezne 
funkcionalnosti, odstopanja od ponujenega v ponudnikovi ponudbi in odstopanja od zahtev, za katere 
se naročnik in izvajalec pisno dogovorita v času izvajanja projekta, ali skrite napake, če posamezni 
izdelki nimajo lastnosti, ki bi jih morali imeti po naravi stvari. 
 
 

23. člen 
 
Rok za grajanje stvarnih napak se izteče s potekom garancijskega roka. 
 
 

24. člen 
 
Naročnik napako prijavi izvajalcu v pisni obliki.  
 

25. člen 
 
Vrste in roki za začetek odpravljanja napak so enaki kot v členih 9 in 10 te pogodbe. 
 
 

26. člen 
 
Garancijski rok se podaljša za čas, ko sistema ali njegovega dela zaradi napak ni bilo mogoče 
uporabljati. 
 

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV 
 

27. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo:  
- kot zaupne varoval vse vrste podatkov in informacij, s katerimi se bo seznanil pri opravljanju dela 

pri naročniku; 
- kot zaupno varoval vse, kar bo v okviru svojega dela izvedel o zaposlenih ali o udeležencih v 

postopkih in  njihovih pravnih in dejanskih razmerjih; 
- nepooblaščenim osebam onemogočil dostop do podatkov in opreme;  
- izvajal postopke in ukrepe za varstvo in zavarovanje podatkov ter da bo podatke obdeloval samo 

za namen izvršitve dela; 
- kot zaupne varoval vse podatke za katere je izvedel na podlagi izvajanja storitev po tej pogodbi 

tudi po prenehanju opravljanja dela pri naročniku. 
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V primeru, da izvajalec informacije, ki jih je pridobil pri izvajanju te pogodbe, posreduje brez dovoljenja 
tretjim osebam, je dolžan naročniku povrniti vso zaradi tega nastalo škodo. 
 

 
NADZOR 

 
28. člen 

 
Naročnik ima pravico nadzora nad delom izvajalca po tej pogodbi, in sicer kadarkoli v rednem 
delovnem času na podlagi predhodne najave. Naročnik lahko opravlja nadzor zaradi kakršnegakoli  
razloga, ki se nanaša na izvajanje pogodbe, vključno z zagotavljanjem skladnosti delovanja izvajalca z 
zahtevami naročnika, izvajanje in upoštevanje tehničnih in ostalih varnostnih ukrepov varovanja 
zaupnih podatkov, kakovosti izvedenih storitev, spoštovanja finančnih predpisov v smislu revizijskega 
nadzora ter upoštevanja relevantne zakonodaje. 
 
Možnost nadzora mora izvajalec omogočiti tudi naslednjim organom: Službi vlade Republike Slovenije 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvu za finance, Uradu za nadzor proračuna, 
Evropski komisiji ter Evropskemu računskemu sodišču. 
 
 

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 

29. člen 
 
Izvajalec je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje CMS. 
  
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje CMS bo izvajalec izročil 
naročniku najkasneje v 10 dneh po končnem prevzemu izgradnje CMS. Bančna garancija za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje je nepreklicna, brezpogojna, izplačljiva na prvi poziv v 
višini 10% pogodbene vrednosti vzdrževanja z DDV, z veljavnostjo 30 dni po poteku roka za izpolnitev 
izvajalčevih pogodbenih obveznosti.  
 

30. člen 
 
Naročnik lahko unovči garancijo, če izvajalec ne bo izvajal obveznosti v skladu s pogodbo, razpisno in 
ponudbeno dokumentacijo. 
 
Pred pričetkom unovčenja garancije bo naročnik izvajalca o svoji nameri pisno obvestil vsaj 5 dni pred 
odpošiljanjem zahtevka za unovčenje. 
 

VELJAVNOST POGODBE IN REŠEVANJE SPOROV 
 

31. člen 
 
 
Pogodbeni stranki bosta vse spore razreševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je pristojno 
sodišče v Ljubljani, ki sodi po slovenskem pravu. 
 
Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljale 
Obligacijski zakonik (Uradni list 97/07 – ur. p. b.). 
 
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če 
so sklenjene v pisni obliki, kot dodatek k tej pogodbi. 
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Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejmeta izvajalec in naročnik vsak po 2 (dva) 
izvoda.  
 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa prične z dnem predložitve 
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje CMS v roku 10 dni od 
podpisa pogodbe.  
 

KONČNE DOLOČBE 
 

32. člen 
 
 
Sestavni deli te pogodbe so tudi naslednje priloge: 
- Priloga 1 – Razpisna dokumentacija (se hrani pri naročniku), 
- Priloga 2 – Ponudbena dokumentacija (se hrani pri naročniku), 
- Priloga 3 – Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje CMS (se 

hrani pri naročniku). 
 

 
 
     Številka: Su-X-16/09-        Številka:  
 
Ljubljana, ……………………     ……………, ………………… 
 
 
 
 
 

NAROČNIK:       IZVAJALEC: 
       Republika Slovenija 
         Ustavno sodišče 
 
 
 
 
 

Ivan Biščak 
          direktor službe                zakoniti zastopnik 
 
 
 
 
           


