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Zadeva: Odgovori na vprašanja na JN MORS 383/2020-JNNV
Zveza: Povabilna dokumentacija št. 430-415/2020-2, z dne 10.11.2020, izgradnja 

električnega in optičnega omrežja na Pokljuki

Vprašanje:

V popisu šifre delilnikov ne gredo skupaj s tekstom v postavki, npr. postavka: »optični delilnik 
015M za 48 vlaken, kompletno z pritrdilnim standardnim priborom za vgradnjo v komunikacijsko 
omaro«. Šifra 015M je za 24 vlaken SC in ne za 48 kot veli postavka. Prav tako črka M pomeni 
da so konektorji pod kotom 30 stopinj. V eni postavki je to omenjeno v drugi ne. Prosimo za 
pojasnilo ali se držimo šifer ali teksta v postavkah o optičnih delilnikih.
Zaradi nejasnosti prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za vsaj 10 dni.

Odgovor:
Naročnik objavlja popravljen popis del. Podaljšanje roka ni utemeljeno in naročnik ne bo 
podaljšal roka za oddajo ponudb.

Vprašanje:

Vezano na JN »MORS 383/2020-JNNV« Povabilo k oddaji ponudbe za izgradnjo električnega in 
optičnega omrežja na Pokljuki, prosimo za pojasnilo:
V poglavju Zavarovanje odgovornosti, 
zahtevate, da mora Odgovorni vodja del zadostiti pogojem:
Da ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih
primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem- vodja del,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in
inženirsko dejavnost,
- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po
študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s
področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve
objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen
strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in je
vpisan v imenik vodij del pri IZS,
- izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri 
Obrtnopodjetniški
zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali
- izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici



Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).
Pogoj je tudi izpolnjen, če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje
obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik 
vodij
del pri OZS.
* Naročnik bo upošteval prehodno obdobje iz 120. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 
61/17,
s spremembami in dopolnitvami).
DOKAZILO za vodjo del (druga alineja prvega odstavka 14. člena Gradbenega zakona* (Uradni
list RS, št. 61/17, s spremembami in dopolnitvami):
 izjava - Priloga 4,
 Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev dokazil - fotokopije
potrdil o izpolnjevanju navedenih pogojev.
VPRAŠANJE:
Ker obseg del iz popisa predmetnega javnega naročila ne obravnava nobenih gradbenih del, 
temveč izključno in samo elektro dela, sprašujemo, ali za dokazilo usposobljenosti 
Odgovornega vodjo del zadostuje, da ima izvajalec zaposlenega elektro inženirja, z 10 leti 
delovnih izkušenj, z opravljenim strokovnim izpitom (Nadzorni inženir) in z vpisom v Inženirsko 
Zbornico Slovenije (IZS).

Odgovor:

Ker naročilo obsega izvedbo izključno elektroinštalacijskih del, naročnik zahteva izpolnjevanje 
pogoja, da ima delodajalec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši 
delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim 
delavcem - vodja del s področja gradbeništva ali elektrotehnike, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje :

 izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisan v imenik vodij del pri IZS ali
 izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisan v imenik vodij del pri OZS ali
 izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisan v imenik vodij del pri GZS 

Ponudnik izpolni Prilogo 4 »Dokazilo za vodjo del«, kjer se bo upoštevalo tudi vodje del s 
področja elektrotehnike.

Vprašanje:

Spoštovani,
Prosimo naročnika, da pojasni zakaj zahteva za odgovornega vodjo del (Priloga 4) strokovnjaka 
gradbene stroke in NE strokovnjaka elektro ali telekomunikacijske stroke glede na dejstvo, da 
popis del za Izgradnjo električnega in optičnega omrežja na Pokljuki zahteva izključno samo 
elektro in telekomunikacijska dela in kjer gradbena dela niso nikjer omenjena ali potrebna.
Predlagamo, da naročnik omogoči možnost, da ponudnik razpolaga z vodjo del elektro ali 
telekomunikacijske stroke in z ustrezno izobrazbo, da je vpisan v imenik vodje del pri IZS in da 
ima ustrezne reference na elektro ali telekomunikacijskem področju.
Zaradi navedenega in ostalih nejasnosti prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za vsaj 
teden dni.

Odgovor:

Ker naročilo obsega izvedbo izključno elektroinštalacijskih del, naročnik zahteva izpolnjevanje 
pogoja, da ima delodajalec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši 
delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim 
delavcem- vodja del s področja gradbeništva ali elektrotehnike, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje :



 izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisan v imenik vodij del pri IZS ali
 izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisan v imenik vodij del pri OZS ali
 izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisan v imenik vodij del pri GZS 

Ponudnik izpolni Prilogo 4 »Dokazilo za vodjo del«, kjer se bo upoštevalo tudi vodje del s 
področja elektrotehnike.

Podaljšanje roka ni utemeljeno in naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Vprašanje:

Vezano na JN »MORS 383/2020-JNNV« Povabilo k oddaji ponudbe za izgradnjo električnega in 
optičnega omrežja na Pokljuki, prosimo za pojasnilo vezano na zahtevo v PRILOGI 4 - IZJAVA 
O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI GRADBENIŠTVA
VPRAŠANJE:
Ker obseg del iz popisa predmetnega javnega naročila ne obravnava nobenih gradbenih del, 
temveč izključno in samo elektro dela, sprašujemo, ali ni mogoče prišlo do napake pri pripravi 
razpisne dokumentacije. Podjetjem, ki smo strokovnjaki za izgradnjo elektro in optičnega 
omrežja, z zahtevo v PRILOGI 4, onemogočate prijavo na razpis. Prosimo za popravek 
PRILOGE 4.

Odgovor:

Ker naročilo obsega izvedbo izključno elektroinštalacijskih del, naročnik zahteva izpolnjevanje 
pogoja, da ima delodajalec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši 
delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim 
delavcem- vodja del s področja gradbeništva ali elektrotehnike, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje :

 izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisan v imenik vodij del pri IZS ali
 izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisan v imenik vodij del pri OZS ali
 izpolnjuje pogoje za vpis in je vpisan v imenik vodij del pri GZS 

Ponudnik izpolni Prilogo 4 »Dokazilo za vodjo del«, kjer se bo upoštevalo tudi vodje del s 
področja elektrotehnike.

S spoštovanjem,

Marjetka Kordiš
sekretarka

vodja sektorja

Poslano:
– Naslovniku PORTAL GOV.SI.
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