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POTRDILO 
o kadrovski sposobnosti 

Ponudnik mora zagotoviti strokovno osebje za izvedbo tega javnega naročila, in sicer najmanj naslednje strokovnjake, ki morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

• Najmanj en (1) sistemski inženir (vodilni razvijalec):  

izobrazba najmanj visoka izobrazba (VII/1), tehnične smeri, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju izgradnje in vzdrževanja IS. 
        Imeti mora vsaj en certifikat iz nabora: -       Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer ali 

- Oracle Certified Master, Java SE 6 Developer 
 

Sistemski inženir 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: Načrtovanje, vzpostavitev/upravljanje IKT sistemov (ustrezno obkrožite) DA NE 

Opis področja (vpišite področje delovnih izkušenj):  

 

Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  do: Število let delovnih izkušenj:  

Strokovna znanja 

Zahtevana strokovna znanja s področja razvijanja programskih rešitev DA NE 

Dokazovanje strokovnosti 

Naziv izobraževanja/ Izvajalec 

(naziv izvajalca) 

Področje usposabljanja (navedite) 

 

Datum izobraževanja 

(mm, llll) 

Dokazilo o izobraževanju v 
preteklih treh letih (šteto od 
dneva oddaje ponudbe) 

 
    Obvezna priloga!  
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• Najmanj dva (2) razvijalca programskih rešitev:  

izobrazba najmanj srednješolska (V), najmanj 3 leta izkušenj na področju izgradnje in vzdrževanja IS 
 vsaj eden izmed razvijalcev mora imeti vsaj en certifikat iz nabora:- Oracle Certified Professional, Java SE Programmer ali, 

                                     - Oracle Certified Master, Java EE 6 Developer. 
 

vsaj eden izmed razvijalcev mora imeti vsaj en certifikat iz nabora: - Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Services Developer ali 
                                    - Oracle Certified Master, Java EE 6 Enterprise Architect 
 
 

Razvijalec programskih rešitev (1) 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: Načrtovanje, vzpostavitev/upravljanje IKT sistemov (ustrezno obkrožite) DA NE 

Opis področja (vpišite področje delovnih izkušenj):  

 

 

Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  do: Število let delovnih izkušenj:  

Strokovna znanja 

Zahtevana strokovna znanja s področja razvijanja programskih rešitev. DA NE 

Dokazovanje strokovnosti 

Naziv izobraževanja/ Izvajalec 

(naziv izvajalca) 

Področje usposabljanja (ustrezno obkrožite) 

 

Datum izobraževanja 

(mm, llll) 

Dokazilo o izobraževanju v 

preteklih treh letih (šteto od 

dneva oddaje ponudbe) 

       Obvezna priloga!  
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Razvijalec programskih rešitev (2) 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: Načrtovanje, vzpostavitev/upravljanje IKT sistemov (ustrezno obkrožite) DA NE 

Opis področja (vpišite področje delovnih izkušenj):  

 

 

Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  do: Število let delovnih izkušenj:  

Strokovna znanja 

Zahtevana strokovna znanja s področja razvijanja programskih rešitev. DA NE 

Dokazovanje strokovnosti 

Naziv izobraževanja/ Izvajalec 

(naziv izvajalca) 

Področje usposabljanja (ustrezno obkrožite) 

 

Datum izobraževanja 

(mm, llll) 

Dokazilo o izobraževanju v 

preteklih treh letih (šteto od 

dneva oddaje ponudbe) 

       Obvezna priloga!  
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Najmanj ena (1) oseba za usposabljanje uporabe orodja Oracle Bussiness Intelligence Standard Edition One: 
najmanj srednješolska izobrazba (V),  najmanj 3 leta izkušenj na področju izgradnje in vzdrževanja IS  
s pridobljenim znanjem za uporabo Oracle Business Intelligence Standard Edition One Oracle  (Potrdilo o pridobljenem OLAP Essentials znanju, 
izdanem pri pooblaščenem Oracle izobraževalnem središču). 

Oseba za usposabljanje uporabe orodja Oracle Bussiness Intelligence Standard Edition One   
 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: Načrtovanje, vzpostavitev/upravljanje IKT sistemov (ustrezno obkrožite) DA NE 

Opis področja (vpišite področje delovnih izkušenj):  

 

 

Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  do: Število let delovnih izkušenj:  

Strokovna znanja 

Zahtevana znanja s področja usposabljanja razvijanja programskih rešitev DA NE 

Dokazovanje strokovnosti 

Naziv izobraževanja/ Izvajalec 

(naziv izvajalca) 

Področje usposabljanja (navedite) 

 

Datum izobraževanja 

(mm, llll) 

Dokazilo o izobraževanju v preteklih 

treh letih (šteto od dneva oddaje 

ponudbe) 

     Obvezna priloga!  
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Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
 
 
 
Zakoniti zastopnik:    V/na         , dne         
 
       Ime in priimek: 
 
 
 
 
 


