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Javno naročilo 

Naročnik 

NIJZ  

Trubarjeva cesta 2 

1000 LJUBLJANA 

Oznaka 88K201119 

Ime posla Izdelava nacionalne spletne platforme s področja PZD 

 
 

POTRDILO 
o kadrovski sposobnosti  

 

 

Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj enega (1) usposobljenega in izkušenega strokovnjaka z 

oblikovalskimi izkušnjami in izkušnjami na področju izdelave spletnih strani, z najmanj dvema 

(2) letoma delovnih izkušenj: 

 

(Izpolniti!) 

 

1. Strokovnjak z oblikovalskimi izkušnjami in izkušnjami na področju izdelave 

spletnih strani 

 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba   

Stopnja in vrsta izobrazbe:  

 

 

Delovne izkušnje: najmanj 2 leti s področja grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani 

Življenjepis* 

 

Ponudnik mora imeti na projektu angažirane vsaj tri strokovnjake, ki morajo skupaj 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

a) 5 let delovnih izkušenj s področja zdravja aktivne populacije  in promocije zdravja pri delu;  

b) strokovna usposobljenost na področju promocije zdravja pri delu; z najmanj VIII. stopnjo 

SOK zdravstvene smeri  s specialističnim izpitom in strokovno usmeritvijo v področje 

promocije zdravja pri delu ter najmanj petimi potrdili o udeležbi iz usposabljanj s tega 

področja; 

c) strokovna usposobljenost in izkušnje pri vodenju in izvajanju projektov in raziskav s 

področja PZD; z najmanj tremi potrdili o vodenju projektov/raziskav; 

d) izkušnje pri pripravi promocijskih materialov in orodij s področja PZD, z najmanj tremi 

zaključenimi deli. 
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1.  

 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba   

Stopnja in vrsta izobrazbe:  

 

 

Delovne izkušnje:  

Življenjepis* 

Potrdilo*:   

 potrdilo/izjava inštitucije; število prilog: ____x     

 diploma; število prilog: ____x           

 specialistični izpit; število prilog: ____x                     

 potrdilo o udeležbi na usposabljanjih s tega področja; število prilog: ____x                                                      

 seznam z navedenimi najmanj tremi projekti/raziskavami, ki jih je strokovnjak 

vodil (ime projekta, organizacija v okviru katere je projekt potekal, nosilec projekta); 

število prilog: ____x     

 zaključena dela s področja priprave promocijskih materilov in orodij s področja 

PZD; število prilog: ____x    

 drugo: ___________________________________________; število prilog: ____x 

 drugo: ___________________________________________; število prilog: ____x 

     

 

2.  

 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba   

Stopnja in vrsta izobrazbe:  

 

 

Delovne izkušnje:  

Življenjepis* 
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Potrdilo*:   

 potrdilo/izjava inštitucije; število prilog: ____x     

 diploma; število prilog: ____x           

 specialistični izpit; število prilog: ____x                     

 potrdilo o udeležbi na usposabljanjih s tega področja; število prilog: ____x                                                      

 seznam z navedenimi najmanj tremi projekti/raziskavami, ki jih je strokovnjak 

vodil (ime projekta, organizacija v okviru katere je projekt potekal, nosilec projekta); 

število prilog: ____x     

 zaključena dela s področja priprave promocijskih materilov in orodij s področja 

PZD; število prilog: ____x    

 drugo: ___________________________________________; število prilog: ____x 

 drugo: ___________________________________________; število prilog: ____x 

     

 

3.  

 

Ime in priimek: 

 

 

Izobrazba   

Stopnja in vrsta izobrazbe:  

 

 

Delovne izkušnje:  

Življenjepis* 

Potrdilo*:   

 potrdilo/izjava inštitucije; število prilog: ____x     

 diploma; število prilog: ____x           

 specialistični izpit; število prilog: ____x                     

 potrdilo o udeležbi na usposabljanjih s tega področja; število prilog: ____x                                                      

 seznam z navedenimi najmanj tremi projekti/raziskavami, ki jih je strokovnjak 

vodil (ime projekta, organizacija v okviru katere je projekt potekal, nosilec projekta); 

število prilog: ____x     

 zaključena dela s področja priprave promocijskih materilov in orodij s področja 

PZD; število prilog: ____x    

 drugo: ___________________________________________; število prilog: ____x 

 drugo: ___________________________________________; število prilog: ____x 
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Legenda: 

* obvezno priložiti dokazilo (življenjepis, iz katerega morajo biti razvidne zaposlitve, opis dela 

in naloge; potrdila o šolanjih ali druga dokazila s katerimi ponudnik dokazuje usposobljenost 

ključnega strokovnjaka, potrdilo/izjava inštitucije za katero je strokovnjak opravil delo). 

 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to 

za posledico ničnost pogodbe. 

 

Ponudnik lahko izpolnjevanje tega pogoja izkazuje s podizvajalci in partnerji skupne ponudbe, 

v kolikor bodo storitve, za katere  prilagajo referenco, dejansko opravljali. 

 

Navedene ravni izobrazbe so uporabljene v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij 

(Ur.l. RS št. 104/15). 

 

 

Zakoniti zastopnik:    V/na         , dne         

 

       Ime in priimek: 


