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Številka: 36000-12/2021-1 
Datum: 7. 5. 2021 
 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana objavlja  
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za administrativne storitve pri organizaciji in koordinaciji  
mreže ENSVET - brezplačnega energetskega svetovanja  

 
 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 
 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, davčna številka: 10677798, 
matična številka: 5854067000, ki ga zastopa mag. Mojca Vendramin kot direktorica, (v nadaljnjem besedilu: 
Eko sklad). 

 
2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN CENA 
 

2.1. Eko sklad išče pomoč kot nudenje administrativnih storitev v zvezi z organizacijo, vodenjem in koordinacijo 
delovanja mreže ENSVET, brezplačnega energetskega svetovanja za čas največ dveh let od podpisa 
pogodbe in sicer: 
- vodenje evidence; 
- iskanje svetovalcev za novinarska vprašanja in radijske in tv oddaje; 
- organizacija prostorov za izobraževanje; 
- naročila promocijskega materiala; 
- priprava enostavnih odgovorov strankam po elektronski pošti in pomoč pri podajanju odgovorov po 
telefonu; 
- izvajanje različnih anket (npr. zadovoljstvo strank); 
- pomoč pri sejmih in na sejmih; 
- pomoč pri projektu ZERO in ZERO500; 
- pomoč pri vodenju dokumentacije ogledov 
- skrb za ažurnost spletnih objav o mreži ENSVET na spletni strani Eko sklada in občin. 
 
Sredstva za delo (npr. računalnik, telefon, pisarniški material) in prostore za delo, mora zagotoviti ponudnik 
sam. 
 

2.2. Eko sklad bo za opravljene storitve plačeval mesečno na podlagi izstavljenega računa in mesečnega 
poročila o opravljenih storitvah.  
 



2 

 

2.3. Javno zbiranje ponudb je za Eko sklad, j.s. nezavezujoče. 
 

3. ČAS OPRAVLJANJA STORITEV 
 

Storitve se bodo opravljale dve leti od podpisa pogodbe o sodelovanju.  
 
4. ROK ZA ZBIRANJE PONUDB 
 

Rok za zbiranje pisnih ponudb prične teči od dneva objave povabila na spletni strani Eko sklada, t. j. 7. 5. 2021 
in se izteče dne 28. 5. 2021.  
 

5. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 
 

Ponudnik mora imeti namero, da bo ustanovil ali že ima ustanovljeno podjetje, ki bo vpisano v AJPES. 
 
Ponudnik mora v ponudbi opredeliti urno postavko, ki mora vključevati stroške dela, potne stroške, davke itd. 
Predviden obseg dela je odvisen od potreb Eko sklada, predvidoma bo variiral med 60 do 120 ur na mesec, v 
povprečju bo znašal 80 ur na mesec. 
 
Storitve, ki so predmet tega javnega povabila mora opravljati oseba v podjetju, ki ima vsaj V. stopnjo izobrazbe, 
in vsaj 5 let izkušenj na področju administracije. 
 

6. PONUDBENI POSTOPEK 
 

Obrazec, ki je sestavni del ponudbe, je dosegljiv ves čas trajanja zbiranja ponudb na spletni strani Eko sklada. 
 
Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in izpolnjenim prijavnim 
obrazcem, v zaprti ovojnici, na naslov:  
 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, s pripisom  
 
»Javno zbiranje ponudb za administrativne storitve mreže ENSVET - NE ODPIRAJ«.  
 
Upoštevala se bo ponudba, ki bo prispela pravočasno na naslov Eko sklada do vključno 28. 5. 2021 oziroma 
bo do tega roka oddana priporočeno na pošto. Ponudba mora imeti rok veljavnosti najmanj do 15. 6. 2021. 
 
Oddaja ponudbe pomeni, da ponudnik sprejema pogoje javnega povabila. 
 
Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne ponudbe. Ponudba, ki ne bo popolna ali ne bo oddana 
pravočasno se ne bo obravnavala.  
 
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik posredoval vse navedene listine: 

 
1. Izpolnjen Prijavni obrazec za administrativne storitve Mreže ENSVET (obrazec je v prilogi tega 

povabila) s prilogami:  
a. Dokazilo, o doseženi izobrazbi, 
b. Dokazilo, o delovnih izkušnjah, 
c. Življenjepis, 
d. Izpis iz AJPES podjetja ponudnika oziroma namera o ustanovitvi podjetja. 

2. Ponudbeni predračun z navedbo urne postavke (urna postavka mora zajemati vse stroške kot npr.  
stroške dela, potne stroške, davke itd). 

3. Izpolnjena izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika (izjava je v prilogi tega povabila). 
 
 
 



3 

 

 
7. DODATNE INFORMACIJE 
 

Dodatne informacije o javnem zbiranju ponudb dobijo interesenti na Eko sladu po telefonu vsak dan od 9.00  
do 12.00 na telefonski številki 01 241 48 75 –  kontaktna oseba Katarina Kafadar ali po elektronski pošti 
kkafadar@ekosklad.si.  
 

8. ODPIRANJE PONUDB 
 
Komisija bo odpirala prispele ponudbe 2. dan po izteku roka za zbiranje ponudb na sedežu Eko sklada.  
 

9. POSTOPEK IZBIRE PONUDNIKA 
 

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 7 dni po odpiranju ponudb.  
 
10. SKLEPANJE POGODBE 
 

Izbrani ponudnik bo s sklepom o izbiri prejel obvestilo o času podpisa pogodbe.  
 
V kolikor ponudnik v roku 5 dni od prejema obvestila o sklenitvi pogodbe ne bo podpisal pogodbe, se bo štelo 
da odstopa od ponudbe.  
 
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Eko sklada. 
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