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SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 

št. 3002/20 

 

SPLOŠNE ZAHTEVE 

 

Izvajalec je dolžan izvajati varnostno-receptorsko službo na naslovu Gospodinjska ulica 6, 
1000 Ljubljana, kjer se nahaja poslovna stavba Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.  

 

Varovanje obsega: 

 odklepanje vhodnih vrat poslovne stavbe KGZS, 
 sprejem, evidentiranje in usmerjanje strank, obiskovalcev, zunanjih izvajalcev, 
 nadzor nad vstopanjem, gibanjem in izstopanjem zaposlenih, obiskovalcev, strank, zu-

nanjih izvajalcev v poslovne prostore naročnika, 
 vzdrževanje reda v vhodni avli in v neposredni bližini poslovne stavbe, 
 skrb za urejenost dvorišča poslovne stavbe (pometanje listja, posip soli, kidanje snega...) 
 sprejem in prevezava telefonskih klicev, 
 prevzem in oddaja pošte, 
 izdaja urban in ključev za službene avtomobile zaposlenim ter skrb za vzdrževanje av-

tomobilov, 
 varovanje oseb in premoženja pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in drugimi obli-

kami škodljivega ravnanja, 
 protipožarno izvajanje ukrepov varovanja ljudi in premoženja, 
 izvajanje ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava, 
 zavarovanja kraja kaznivih dejanj oziroma dogodka, 
 izvajanje ukrepov v skladu s 45. členom ZZasV-1, 
 ustrezno ukrepanje v primeru posredne ali neposredne ogroženosti ljudi ali premoženja 

v poslovnih prostorih naročnika, 
 v primeru kakršnega koli alarma fizični pregled lokacije in izvedba potrebnih ukrepov, 
 izvajanje drugih nalog s področja splošne varnosti in urejenosti poslovne stavbe. 

 
 

Varovanje z varnostnim osebjem 

Izvajalec se zaveže opravljati dogovorjene naloge vsak delovnik in sicer od ponedeljka do 
petka med 7.00 in 15.00 uro z enim varnostnikom. 

Naročnik si pridružuje pravico do prilagajanja ali spreminjanja izvajanja storitev glede časovne 
razporeditve dogovorjenih nalog, pri čemer mora spremembo izvajalcu sporočiti najkasneje 

dva (2) dni pred predvideno spremembo. 

Ocenjeno število ur varovanja za obdobje od 18. 3. 2020 do 17.03.2021 je  2.040  ur  (170 

ur/mesec x 12 mesecev). Ocenjeno število ur ni dokončno in se lahko spremeni glede na 

potrebe naročnika. 

 


