
1.) Na prvo vprašanje ste odgovorili z naslednjim stavkom: "Z Inštitutom za javno zasebno
partnerstvo, zavodom Turjak, smo sodelovali kolikor je bilo potrebno za vzpostavitev sistema
javnega naročanja." V zvezi s tem me zanimata dve vprašanji. Kdaj je bil sistem javnega
naročanja vzpostavljen? In zakaj ŠOU v Ljubljani Inštitutu že od samega začetka (z izjemo
februarja 2021) plačuje višje mesečne zneske od predvidenih 122eur bruto mesečno za uporabo
sistema.

Sistem je bil vzpostavljen v času po začetku uveljavitve novega Zakona o skupnosti študentov.

Šou v Ljubljani plačuje dogovorjen znesek za opravljene storitve.

2.) Zanima nas, kaj točno spada pod znesek, plačan za "konfiguracijo platforme in nabavnih
postopkov glede na potrebe ŠOU družine", ki jih je ŠOU plačal podjetju S-Procurement.

V to spada celoten sistem, izobraževanje in zagon sistema.

3.) Zanima nas, kaj točno spada pod znesek, plačan za vzpostavitev sistema, ki jih je ŠOU plačal
Zavodu Turjak. Za kakšen sistem natančno gre?

Sistem povezan za urejanje javnih naročil.

4.) Kako se storitvi Zavoda Turjak in S-Procurement razlikujeta? Natančneje, kaj je sistem, ki ga
uporabljate pri Zavodu Turjak, in kaj je sistem, ki ga uporabljate pri S-Procurement.

Oba sistema skrbita za nemoteno delovanje sistema javnega naročanja, kot ga določa ZJN3.

5.) Na šesto vprašanje ste odgovorili s sledečim odgovorom: "ŠOU v Ljubljani za razliko od
občin nima docela urejene pravne subjektivitete, saj je tudi ZUPŠ ponekod sam sebi
kontradiktoren, zato je to težje izvesti." Zanima nas, če lahko natančno pojasnite, kaj je
nejasnega glede pravne subjektivitete ŠOUL in na podlagi katere točke v ZUPŠ to sklepate?
Zanima nas tudi, če je pri sklicevanju na ZUPŠ šlo za napako in ste mislili ZSKuS?

Pri navajanju zakona smo naredili napako, za katero se vam opravičujemo. Kot ste že sami
ugotovili, smo mislili na Zakon o skupnosti študentov in ne na Zakon za urejanje položaja
študentov. Pri razumevanju pravne subjektivitete študentskih organizacij sami razumemo, da
smo kot pravna oseba v delih podvrženi zakonodaji za pravne osebe javnega prava, v nekaterih
pa ne.

6.) Zanima nas, kako so domnevne nejasnosti glede pravne subjektivitete vplivale na ceno za
konfiguracijo platforme S-Procurement? Zanima nas, kaj natančno ste mislili s frazo, da je "to
težje izvesti"? Na katero storitev se nanaša "to" in kaj natančno je težje izvesti.

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani ima nekatera lastna določila, ki so navedena
znotraj pravilnikov in so strožja, kot pri pravnih osebah, ki so podvržene le zakonu, ki ureja



javno naročanje. V tem smislu je bilo potrebno sistem ustrezno strokovno prilagoditi in
predrugačiti za potrebe ŠOU.

7.) Zanima nas, če vam je platoformo S-Procurement priporočal Zavod turjak, ki ste ga plačali za
pravno svetovanje.

O možnosti vzpostavitve sistema javnega naročanja smo pridobili veliko mnenj in nasvetov od
večih strokovnjakov.


