
16.5 Kadrovska sposobnost ponudnika - POPRAVEK 
 

Sklop 1: Načrtovanje, zakup in analiza medijskega prostora 

a) Kadri za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje 

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti mora ponudnik izkazati, da bo za izvedbo tega predmeta 

javnega naročila zagotovil skupino, v kateri bodo kadri, ki imajo reference in izkušnje, ki so navedene v 

nadaljevanju. 

Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti vsaj dva (2) kadra, ki izpolnjujeta naslednje zahteve: 

Število 
kadrov 

Opis kadra Delovne 
izkušnje 

Referenca 

1 Izvršni 

direktor / 
Direktor 

projektov / 

medijski 
direktor 

5 let na  

zahtevanem 
delovnem mestu 

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti mora 

ponudnik izkazati, da je nominirani kader v zadnjih 3 
letih od datuma objave tega javnega naročila 

uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s 

pogodbo) sodeloval pri vsaj enem (1) projektu 
načrtovanja, zakupa in analize medijskega prostora 

v slovenskem medijskem prostoru. Vrednost posla je 
morala biti najmanj 50.000 EUR brez DDV.  

1 Skrbnik 

ključnih 

kupcev 

5 let na enakem 

ali primerljivem 

delovnem mestu 

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti mora 

ponudnik izkazati, da je nominirani kader v zadnjih 3 

letih od datuma objave tega javnega naročila 
uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s 

pogodbo) sodeloval pri vsaj enem (1) projektu 
načrtovanja, zakupa in analize medijskega prostora 

v slovenskem medijskem prostoru. Vrednost posla je 

morala biti najmanj 25.000 EUR brez DDV. 

Naročnik bo pri ugotavljanju strokovne sposobnosti pri referencah upošteval samo posle, ki so bili že 
opravljeni (zaključeni). 

V kolikor bodo nominirani tujejezični kadri, mora ponudnik ves čas projekta na zahtevo naročnika 

zagotavljati prevajanje v slovenski jezik. 

Spodnja preglednica se lahko za posamezno osebo izpolni večkrat oziroma se izpolni za toliko oseb, 
kolikor jih naročnik zahteva oziroma jih namerava ponudnik vključiti v izvedbo tega javnega naročila. 

 



Sklop 1 - Kader za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje1 

 

Ime in priimek  

Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja,…)  

Opis kadra – delovno mesto  

Opis delovnih izkušenj z navedbo števila let na 
posameznem delovnem mestu 

 

 

Naziv in kratek opis projekta 

 

 

 

Navedba vloge pri projektu  

Naziv in naslov naročnika  

Navedba kontaktne osebe naročnika  

Obdobje trajanja projekta (od-do, mesec/leto)  

Okvirna vrednost projekta  

 



b) Kadri z dodatnimi referencami za merilo K) Dodatne reference kadra 

Ponudnik bo za vsak nominiran kader, ki: 

- je sodeloval pri vsaj enem (1) projektu načrtovanja, zakupa in analize medijskega prostora v 
finančnih in zavarovalniških inštitucijah iz EU v vrednosti najmanj 100.000 EUR brez DDV, prejel 15 točk, 

vendar skupaj največ 15 točk, 

- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu izvršni direktor / direktor projektov / 
medijski direktor, prejel 10 točk, vendar skupaj največ 10 točk, 

- ima vsaj 5 let izkušenj na delovnem mestu, katerega opis primarno zajema zakup medijskega 

prostora na televiziji, radiu ter v tiskanih in digitalnih medijih (t.j. delovno mesto medijskega planerja), 

prejel 5 točk, vendar skupaj največ 5 točk. 

Skupno bo ponudnik za izpolnjevanje zgornjih zahtev lahko prejel največ 30 točk.  

Ponudnik lahko z istim kadrom izpolnjuje največ dve (2) zgoraj navedeni zahtevi.  

Nominirani kadri izvajalca morajo biti sposobni komunicirati v slovenskem jeziku, kar pomeni, da so se 

sposobni tekoče govorno in pisno sporazumevati slovensko na vseh področjih. V kolikor bodo nominirani 
tujejezični kadri, mora ponudnik ves čas projekta zagotavljati prevajanje v slovenski jezik.  

V kolikor bodo nominirani tujejezični kadri, mora ponudnik ves čas projekta na zahtevo naročnika 

zagotavljati prevajanje v slovenski jezik. 

Spodnja preglednica se lahko za posamezno osebo izpolni večkrat oziroma se izpolni za toliko oseb, 
kolikor jih naročnik zahteva oziroma jih namerava ponudnik vključiti v izvedbo tega javnega naročila. 



Sklop 1 - Kadri z dodatnimi referencami za merilo K) Dodatne reference kadra1 

 

Ime in priimek  

Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja,…)  

Opis kadra – delovno mesto  

Opis delovnih izkušenj z navedbo števila let na 
posameznem delovnem mestu 

 

 

 

Naziv in kratek opis projekta 

 

 

Navedba vloge pri projektu  

Naziv in naslov naročnika  

Navedba kontaktne osebe naročnika  

Obdobje trajanja projekta (od-do, mesec/leto)  

Okvirna vrednost projekta  

 



Sklop 2: Organizacija dogodkov 

a) Kadri za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje 

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti mora ponudnik izkazati, da bo za izvedbo tega predmeta 

javnega naročila zagotovil skupino, v kateri bodo kadri, ki imajo reference in izkušnje, ki so navedene v 
nadaljevanju. 

Ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti  vsaj štiri (4) kadre, ki izpolnjujejo naslednje zahteve: 

Število 

kadrov 

Opis kadra Delovne 

izkušnje 

Referenca 

1 Vodja / 

koordinator / 
skrbnik 

5 let na  

zahtevanem 
delovnem mestu 

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti 

mora ponudnik izkazati, da je nominirani kader v 
zadnjih 3 letih od datuma objave tega javnega 

naročila uspešno (kvalitetno, strokovno in v 
skladu s pogodbo) sodeloval pri vsaj enem (1) 

projektu načrtovanja, organizacije in izvedbe 
poslovnega dogodka, ki je vključeval 

mednarodne govorce in se ga je udeležilo 

najmanj 100 udeležencev. Vrednost posla je 
morala biti najmanj 5.000 EUR brez DDV.  

3 Kader z 

delovnimi 
izkušnjami s 

področja 

organizacije 
dogodkov 

vsak 3 leta 

delovnih izkušenj 
s področja 

organizacije 

dogodkov 

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti 

mora ponudnik izkazati, da je vsak od 
nominiranih kadrov v zadnjih 3 letih od datuma 

objave tega javnega naročila uspešno 

(kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) 
sodeloval pri vsaj enem (1) projektu načrtovanja, 

organizacije in izvedbe poslovnega dogodka, ki 
se ga je udeležilo najmanj 80 udeležencev. 

Predlagani kader ima sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku.   

Naročnik bo pri ugotavljanju strokovne sposobnosti pri referencah upošteval samo posle, ki so bili že 

opravljeni (zaključeni). 

Za referenco ne šteje organizacija delovnih sestankov, seminarjev, tečajev ipd. 

Spodnja preglednica se lahko za posamezno osebo izpolni večkrat oziroma se izpolni za toliko oseb, 
kolikor jih naročnik zahteva oziroma jih namerava ponudnik vključiti v izvedbo tega javnega naročila. 

 



Sklop 2 - Kader za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje1 

 

Ime in priimek  

Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja,…)  

Opis kadra – delovno mesto  

Opis delovnih izkušenj z navedbo števila let na 
posameznem delovnem mestu 

 

Datum in kratek opis dogodka z navedbo števila 

udeležencev ter vsaj enega mednarodnega 
govorca na dogodku 

 

 

 

 

Navedba vloge pri dogodku  

Naziv in naslov naročnika  

Navedba kontaktne osebe naročnika  

Okvirna vrednost dogodka  

 



b) Kadri z dodatnimi referencami za merilo K) Dodatne reference kadra 

Ponudnik bo za vsak nominiran kader, ki: 

- je sodeloval pri vsaj enem (1) projektu načrtovanja, organizacije in izvedbe večjega poslovnega 
mednarodnega dogodka (vsaj 200 udeležencev) v finančnih in zavarovalniških inštitucijah iz EU 

v vrednosti najmanj 10.000 EUR brez DDV, prejel 15 točk, vendar skupaj največ 15 točk, 

- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu izvršni direktor / direktor projektov na 

področju organizacije dogodkov, prejel 10 točk, vendar skupaj največ 10 točk, 

- ima vsaj 5 let izkušenj na delovnem mestu, katerega opis primarno zajema organizacijo 

dogodkov, prejel 5 točk, vendar skupaj največ 5 točk. 

Skupno bo ponudnik za izpolnjevanje zgornjih zahtev lahko prejel največ 30 točk.  

Ponudnik lahko z istim kadrom izpolnjuje največ dve (2) zgoraj navedeni zahtevi.  

Za referenco ne šteje organizacija delovnih sestankov, seminarjev, tečajev ipd. 

Nominirani kadri izvajalca morajo biti sposobni komunicirati v slovenskem in angleškem jeziku, kar 
pomeni, da so se sposobni tekoče govorno in pisno sporazumevati slovensko in angleško na vseh 

področjih. V kolikor bodo nominirani tujejezični kadri, mora ponudnik ves čas projekta zagotavljati 

prevajanje v slovenski jezik. 

Ponudnik lahko izkazuje izpolnjevanje zahtev tega merila z istimi kadri, kot jih je nominiral za 

izpolnjevanje pogojev iz poglavja 13.2.4 Strokovna sposobnost b) Kadrovska sposobnost ponudnika. 

Spodnja preglednica se lahko za posamezno osebo izpolni večkrat oziroma se izpolni za toliko oseb, 
kolikor jih naročnik zahteva oziroma jih namerava ponudnik vključiti v izvedbo tega javnega naročila. 



Sklop 2 - Kadri z dodatnimi referencami za merilo K) Dodatne reference kadra4 

 

Ime in priimek  

Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja,…)  

Opis kadra – delovno mesto  

Opis delovnih izkušenj z navedbo števila let na 
posameznem delovnem mestu 

 

 

 

Datum in kratek opis dogodka z navedbo števila 

udeležencev 

Navedba vloge pri dogodku  

Naziv in naslov naročnika  

Navedba kontaktne osebe naročnika  

Okvirna vrednost dogodka  

 


