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1. UVOD 

Osnovni cilj delovanja IKT-Hm je v skladu s strategijo S4 podpora razvojnim aktivnostim vseh SRIPov 

na področju IKT kot omogočitve horizontale.  

Glede na potrebe članov ZIT, SRIPov in IKT_HM akcijski načrt bo IKT- Horizontalna mreža izvajala 

različne aktivnosti za razvoj človeških virov na področju digitalnih tehnologij.   

Aktivnost se izvaja v okviru operacije 4300-35/2016/248 SRIP Pametna mesta in skupnosti, naložbo 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Namen tega dokumenta je zbiranje seznama pripravljenih izobraževanj, ki jih izvajalec lahko izvede za 

slušatelje.  

 

2. OBSEG IN IZVEDBA RAZPISANIH DEL 

- Iščemo aktualna napredna izobraževanja/delavnice s področij: 

- Digitalna preobrazba in novi poslovni modeli  
- Razvoj programske opreme; novi koncepti 
- Dvojni prehod  
- Kibernetska varnost 
- Podatki in umetna inteligenca 
- Razvoj človeških virov v IKT panogi 
- Internacionalizacija 
- Management, agilno vodenje 
- Digitalni marketing 
- Prodajne veščine 

- Izvedba online, ali če bodo razmere omogočale v živo 

- Naročnik zagotovi: 

• Prostor oz. MS Teams za izvedbo spletne delavnice 

• Osnovno osvežitev ( voda, kava in v primeru celodnevnega dogodka tudi obrok ) v kolikor je 

dogodek v živo  

• Osnovno tehniko ( računalnik, projektor, tabla ) v kolikor je dogodek v živo  

• Vabljenje, koordinacija udeležencev, registracija in aktivnosti po dogodku  

- Delavnice/ izobraževanja bi predvidoma izvedli do konca leta 2022 do avgusta 2023. 

- V ponudbo naj bo vključena tudi opcija ponovitev spletne delavnice pod istimi pogoji. 
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3. ZAHTEVE NAROČNIKA 

- Ponudnik naj bo član SRIP PMiS, ZIT, v kolikor je mogoče 

- Slušatelji so predvidoma člani SRIP, ZIT  - glede na domensko področje (člani SRIP PMIS in 
domenskih SRIP-ov). 

- Cene izvedbe storitev glede na Cenik SRIP PMIS, Priloga 1 

 

3.1 Sestavni deli ponudbe 

- Opis ponudnika 

- Kompetence in certifikati in reference 

- Seznam delavnic/izobraževanj, ki jih lahko izvedete: 

• Z opisom delavnice/izobraževanja 

• Trajanje 

• Zahtevnost/ciljni udeleženci 

• Način izvajanja ( predavanja, praktične vaje ) 

• Predavatelj 

- Cenovna ponudba (brez DDV) naj bo opredeljena za celotno skupino, za: 

• predavanje za 1 dan (cena naj vključuje tudi pripravo, gradivo, predavanje, praktične vaje); 

• predavanje do 4h (cena naj vključuje tudi pripravo, gradivo, predavanje, praktične vaje); 

• predavanje za 1h (cena naj vključuje tudi pripravo, gradivo, predavanje). 

 Skupina je običajno velika okrog 20 udeležencev, odvisno od količine praktičnega dela. 

- Cena izobraževanj/delavnic mora vključevati: 

• izobraževalno gradivo in priprava izročkov; 

• izvedba spletne delavnice (ali v živo, če bo to možno); 

• gradivo za udeležence v e-obliki; 

• 1 ura je 60 minut 

- Razpoložljivost za izvedbo v obdobju do konca leta 2022 in do avgusta 2023 

- Plačilni pogoji: 60 dnevni rok plačila 

- Veljavnost ponudbe: leto 2022, 2023 

- Predpostavke, omejitve in druge zahteve do naročnika 

- Drugo 
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4. PROCES IZBIRE PONUDNIKA 

4.1   Komunikacije 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Baebler, Mateja.Baebler@gzs.si. 

4.2   Varovanje podatkov 

Vsi dokumenti, podatki, informacije in druge okoliščine, za katere ponudnik/izvajalec izve v zvezi z 

zahtevkom za zbiranje ponudb, ne glede na to ali se nanašajo neposredno na naročnika ali na tretje 

osebe, se štejejo za poslovno skrivnost in jih ponudnik na noben način ne sme prenašati tretjim 

osebam. 

4.3   Vrednotenje ponudb 

Pri izbiri ponudnika bodo upoštevani sledeči kriteriji: 

- Strokovne reference in poznavanje problematike  

- Aktualnost tematike 

- Kvaliteta in inovativnost pristopa in vsebine spletne delavnice ter izročkov 

- Cena mora biti skladna s cenikom PMIS (Priloga 1) 

Prejete vloge bo pregledala 3 članska komisija in izbrala izvajalca spletne delavnice ali spletnih 

delavnic. 

Izvajalce vabimo, da do 31. 3. 2022 svoje ponudbe pošljejo na naslov: Mateja Baebler, 

Mateja.Baebler@gzs.si. 

 
Priloga:  
- Priloga 1: Cenik SRIP_PMiS 
 

Za ZIT: Nenad Šutanovac, direktor  

Za IKT-Horizontalna mreža: Andreja Lampe, vodja projektov 

Marec 2022 
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Cenik storitev predavateljev in ekspertnih članov skupin  
 
 
 
 

 
Storitev 
 
 

Cena (neto) število ur Dodatni stroški 

Domači predavatelji, lokacija izvedbe:IJS 
 
OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 
priprava, gradiva, predavanje 
 

120 EUR / pedagoško 
uro 

 / 

ZAHTEVNO IZOBRAŽEVANJE 
priprava, gradiva, predavanje 
 

150 EUR / pedagoško 
uro 

 / 

Tuji predavatelji 
 
priprava, gradiva, predavanje 
 

 po dogovoru glede 
na program 

izobraževanja 
 

potni stroški in 
namestitev 

Ekspertna skupina 
 
Izvedba osnovne aktivnosti člana 
 

30 EUR / uro do 4 ure potni stroški 

Izvedba strokovno zahtevnih aktivnosti 
člana 
 

50 EUR / uro do 4 ure potni stroški 

Enodnevna aktivnost člana 220 EUR/ dan od 4 do 8 ur potni stroški in 
dnevnica 
 

 
 


