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OBJAVA: 8. 8. 2017 

  
1. Prejeto: 28. 7. 2017 
 
VPRAŠANJE: 
V tč. 6.2 navajate, da boste izbranemu ponudniku sporočili povračilo za izgubljeni čas za 
komisijo, nič pa ne poveste, kako se nato oblikuje cena, kako se izstavlja predračun za stranko 
(eden ali dva) in kdo ter kako vrši obračun za Komisijo. 
 
ODGOVOR:  
Skladno z 41. členom pravilnika je eno izmed meril za izbor izvajalca višina predvidenega plačila za 
posamezen preizkus znanja, kar je podrobneje določeno v razpisni dokumentaciji, in sicer v točki 6.2. 
V navedeni točki je opisano, kaj vse bi naj ta višina predvidenega plačila zajemala, kajti skladno s 
pravilnikom se administrativne, organizacijske in druge naloge za Komisijo za preizkus znanja za 
upravljavca energetskih naprav financirajo iz plačila za preizkus znanja. V razpisni dokumentaciji je v 
zadevni točki jasno napisano, kaj naj bo v ceni za posamezen preizkus znanja zajeto in kaj ne. 
Povračilo za izgubljen čas za komisijo naj se ne upošteva pri ceni, saj bo le-ta nespremenjen in zato 
ni relevanten kot merilo pri izbiri. Za stranko se izstavlja en račun, prav tako obračun za Komisijo 
izvršuje izbran izvajalec. 
 
 
2. Prejeto: 28. 7. 2017 
 
VPRAŠANJE: 
V 4. čl. pogodbe navajate "pogodbena vrednost del iz 3. člena te pogodbe znaša". Ni nam 
jasno, kaj smatrate za pogodbeno vrednost. Prav tako smatramo, da cena ne more biti fiksna 
za pet let od sklenitve pogodbe in se uskladitve cene opravijo šele po tem obdobju upoštevaje 
rast cen življenjskih potrebščin. 
 
ODGOVOR:  
Kot pojasnjeno že zgoraj, se administrativne, organizacijske in druge naloge za Komisijo za preizkus 
znanja za upravljavca energetskih naprav financirajo iz plačila za preizkus znanja. Navedene naloge v 
3. členu vzorca pogodbe so dela, ki se financirajo iz plačila za preizkus znanja. Vzorec pogodbe je 
potrebno brati skupaj z celotno razpisno dokumentacijo, kar je navedeno tudi v tretjem odstavku 3. 
člena vzorca pogodbe. 
 
Pogodbena vrednost je znesek, ki se financira iz plačila za preizkus znanja, torej plačilo za preizkus 
znanja za posameznega kandidata. 
 
V zvezi z določilom, da je cena nespremenljiva za obdobje 5 let, pojasnjujemo, da se skladno s 
pravilnikom višina plačila določi s pogodbo in se lahko spremeni le v skladu s pogodbo. Zato je v 
vzorcu pogodbe predvidena morebitna uskladitev cene po navedenem obdobju, kajti v tem obdobju 
ne pričakujemo bistvenih sprememb okoliščin, ki bi vplivale na samo ceno. Ne glede na navedeno, pa 
je skladno s pravili obligacijskega prava možna sprememba pogodbe v določenih primerih zaradi 
spremenjenih okoliščin po sklenitvi pogodbe. 
 
 
3. Prejeto: 28. 7. 2017 
 
VPRAŠANJE: 
V drugem odstavku 6. člena je zapisano, da je izvajalec dolžan "celotno dokumentacijo" 
predati novemu izvajalcu. Menimo, da mora biti to natančno opredeljeno, kaj je za vas celotna 
dokumentacija. 
 
ODGOVOR:  
Glede predaje celotne dokumentacije pojasnjujemo, da so mišljeni vsi spisi, ki jih mora skladno z 6.2. 
točko razpisne dokumentacije ponudnik voditi, in sicer spis za vsako vlogo za posameznega 
kandidata, upoštevaje rok hrambe pet let. Med dokumentacijo štejemo tudi knjigo vročilnic, knjigo 
opravljenih izpitov in ostale morebitne dokumente, ki so nastali v zvezi s prijavami in opravljanjem 
preizkusov znanja. 
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4. Prejeto: 28. 7. 2017 
 
VPRAŠANJE: 
V 11. čl. pišete: "Z dnem plačila..." Menimo, da je v tem členu prišlo do napake, saj nimamo s 
strani naročnika nobenega plačila in s tem v zvezi potem tudi ne more biti nobenega prenosa 
avtorskih pravic. 
 
ODGOVOR: 
Glede določbe 11. člena vzorca pogodbe pojasnjujemo, da gre za tipski vzorec pogodbe in da glede 
na samo naravo zadevnega pogodbenega razmerja v tem delu ni aktualna, zato se bo pogodba v tem 
delu spremenila skladno s pravilnikom, ki določa, da se razmerja med ministrstvom in izvajalcem 
uredijo v pogodbi v 30 dneh po ministrovi izbiri izvajalca. 
 
 
5. Prejeto: 28. 7. 2017 
 
VPRAŠANJE: 
Prosimo, če nam pojasnite, kaj za vas pomeni, da ponudnik parafira vsako stran pogodbe in ali 
se ne boste z izbranim izvajalcem o vsebini pogodbe (kot partnerja) pogovarjali ? Tako bi 
pričakovali, saj gre za dve stranke. 
 
ODGOVOR:  
Kot že pojasnjeno zgoraj, gre za vzorec pogodbe. Razmerja med ministrstvom, pristojnim za energijo, 
in izvajalcem se bodo uredila v pogodbi v 30 dneh po ministrovi izbiri izvajalca administrativnih, 
organizacijskih in drugih nalog za komisijo skladno z veljavno zakonodajo. Iz navedenih razlogov smo 
izrecno napisali, da se vzorec pogodbe ne izpolnjuje. S parafiranjem ponudnik potrdi, da je seznanjen 
z okvirno vsebino pogodbe. 
 
 
6. Prejeto: 28. 7. 2017 
 
VPRAŠANJE: 
Prav tako menimo, da je v pogodbi potrebno opredeliti, kdaj lahko izvajalec odstopi od 
pogodbe. 
 
ODGOVOR: 
V zvezi z odstopom od pogodbe pojasnjujemo, da s podpisom in uveljavitvijo te pogodbe na strani 
naročnika ni predvidenih obveznosti naročnika do izvajalca, ki se kažejo v izvajanju procesov na 
podlagi pogodbe. Gre namreč za posebno naravo pogodbenega razmerja, kjer minister izbere 
izvajalca administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za komisijo, izvajalec pa ni financiran s 
strani naročnika, ampak se financira iz plačila za preizkus znanja, ki ga plačuje za posamezen 
preizkus znanja delodajalec delavca oziroma kandidat sam, ki opravlja preizkus znanja. Ob tem 
dodajamo, da tudi je potrebno upoštevati tudi pravila obligacijskega prava, ki predvidevajo 
spremenjene okoliščine po sklenitvi pogodbe. 
 
 

 


