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Zadeva: Objava pojasnila v postopku oddaje Ponudb za izdelavo aktov na kadrovskem 

področju - šifra povabila: AA-KADRI-7-2019 

 

Objava: 

1. Zainteresirani ponudnik je dne 11.6.2019 skladno z razpisnimi pogoji posredoval sledeče 

vprašanje: 

Vezano na povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo aktov na kadrovskem področju nas zanima, kaj 

zajema urna postavka oz. kako je določeno število kontaktnih ur in na kaj se nanaša pojem 

»strokovnjaka«. 

Odgovor: 

Ocenjeno število ur se nanaša na kontaktne ure, ki jih bo po oceni naročnika usposobljen strokovnjak porabil v 

neposrednem stiku z zaposlenimi naročnika. To npr. pomeni, da bo usposobljen strokovnjak izvedel delavnico s 

posameznimi sektorji v podjetju naročnika in na podlagi inputov zaposlenih in lastnih opažanj pripravil predlog 

aktov. Ta predlog bo predstavil upravi naročnika in po potrditvi izdelal končno verzijo dokumenta – akta. 

Pri pripravi aktov, kot so npr. podjetniška kolektivna pogodba, urna postavka zajema tudi predvidene ure 

udeležbe strokovnjaka na pogajanjih z drugimi strankami v postopku (reprezentativni sindikati).  

Urna postavka mora tako zajemati vse stroške, vključno z urami, ki jih bo izvajalec porabil v svojih prostorih, na 

poti ipd., kakor tudi ure, potrebne za izdelavo zaključnega poročila oz. akta. Urna postavka zajema vse stroške 

potrebne za izvedbo storitev. Dodatnih stroškov naročnik ne bo priznaval razen v primeru, da sam razširi ali 

doda področje, ki ni opredeljeno v Povabilu k oddaji ponudb AA-KADRI-7-2019. V primeru, da dodatna dela ne 

presegajo 20 % ocenjenega števila ur, se za dodatna dela uporablja ponujena cena ure. 

Termin »usposobljen strokovnjak« se nanaša na strokovnjaka s področja organizacije dela in/ali kadrovsko-

pravnega področja. Reference strokovnjaka se bodo ocenjevale glede na dokazljive reference v vodenju 

kadrovskih področij, kadrovskopravnih sporov ipd. Preferenca naročnika je, da ima strokovnjak opravljen 

pravosodni izpit.  

 

Odgovor je bil posredovan zainteresiranemu ponudniku in objavljen na spletnem portalu www.adria-

ankaran.si, kot del dokumentacije Povabila k oddaji ponudb za izdelavo aktov na kadrovskem 

področju: AA-KADRI-7-2019. 
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