
 

 
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

- Javni razpis za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije v 
okviru programa »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in 

zaposlene« 
 
 
 

1. Zanima nas, če je možno sodelovanje na razpisu s skupno ponudbo (konzorcijsko ali 
podizvajalsko), kjer bi bilo vključenih več podjetij? 

 
 

Na javni razpis ni možna prijava konzorcija oz. prijava s podizvajalci. V kolikor vlagatelj ne 
razpolaga z referencami na vseh treh sklopih, se lahko prijavi ločeno na sklop A in/ali B in/ali 
C. 
 
Prijavi se lahko pravna ali fizična oseb, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti iz 
predmeta javnega razpisa vsaj dve leti pred določenimi roki za oddajo vloge.  
 
Za izpolnjevanje pogoja, da vlagatelj »zagotovi kadrovske pogoje, kar pomeni, da razpolaga 
s strokovno ustreznim kadrom za kakovostno izvedbo aktivnosti, navedenih v predmetu 
javnega razpisa« je eventualno možno, da vlagatelj poleg svojih zaposlenih navede tudi 
stalne zunanje sodelavce.  
 
Izkazovanje stalnega sodelovanja se mora nanašati na obdobje pred objavo javnega razpisa.  
Stalno sodelovanje lahko vlagatelj izkaže s predložitvijo dokazil (npr. izpisek računovodskih 
evidenc za opravljene storitve), sklad pa si pridružuje pravico, da lahko zaprosi za dodatna 
pojasnila oz. preveri izkazovanje stalnega sodelovanja z zunanjimi sodelavci. Poleg tega 
vlagatelj z Izjavo o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa izjavlja, da so vse navedbe, ki jih 
podaja v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. 
 
V primeru, da določen izvajalec sodeluje z vlagateljem kot stalni zunanji sodelavec, se le-ta 
ne more samostojno prijaviti tudi kot vlagatelj na javni razpis.  
 
 
 
 

2. Primer iz meril: »Če vlagatelj z referencami izkaže izvedeno delavnico, trening, 
usposabljanje, dobi 1 točko, vendar največ 15 točk.«  Ali 15 točk vlagatelj pridobi, če 
je izvedel 15 delavnic/treningov? Če da, če jih je npr. izvedel 17, potem v vsakem 
primeru dobi 15 točk?  

 
Za vsako izvedeno delavnico, trening ali usposabljanje vlagatelj dobi 1 točko, vendar lahko 
vlagatelj pri posameznem podjetju/organizaciji uveljavlja največ 3 reference v okviru 
posamezne podaktivnosti/aktivnosti. To pomeni, da lahko pri posameznem 
podjetju/organizaciji z referencami pridobi 3 točke, v kolikor je pri njih v zadnjih dveh letih 
izvedel vsebinsko različne delavnice, treninge ali usposabljanja (oz. podaktivnosti/aktivnosti). 
Maksimalno število točk za posamezno aktivnost v okviru sklopov je določeno merilih 
javnega razpisa v stolpcu »Maks. število točk«.  
 
 

3. Povezava meril in dodatnih meril glede seštevanja točk po posameznih merilih 
 



 

Vlagatelj se lahko prijavi na javni razpis ločeno za sklop A in/ali B in/ali C. Za posamezni 
sklop je določeno minimalno število doseženih točk, ki jih mora vlagatelj doseči (primer: pri 
sklopu C je možno dobiti maksimalno 30 točk, od katerih mora vlagatelj v okviru sklopa 
doseči vsaj 15 točk (da zadosti strokovnim zahtevam usposobljenosti izvajalca)  ter vsaj 10 
točk iz dodatnih meril, kajti pogoj za izbor v okviru sklopa C je minimalno 25 točk. 
 
Dodatna pojasnila za seštevanje točk iz dodatnih meril: 
 
Sklad bo dosežene točke iz dodatnih meril prištel točkam, doseženih po posameznih sklopih 
do minimalnega števila 25 točk glede na izraženo preferenco vlagatelj, ki jo izrazi v obrazcu 
1: Prijavi obrazec. 
 
Primeri: 
 
Primer A: vlagatelj kandidira za sklop A in B, kjer z referencami v sklopu A doseže 18 točk, v 
sklopu B pa 22 točk. Z dodatnimi merili vlagatelj doseže 25 točk in jih preferenčno uveljavlja 
najprej za sklop A in nato za sklop B. Ker je pogoj za izbor vlagatelja zbranih minimalno 25 
točk, se 7 točk iz dodatnih meril prišteje k sklopu A in 3 točke k sklopu B.  
 
Primer B: vlagatelj kandidira za sklop A in C, kjer z referencami v sklopu A doseže 16 točk, v 
sklopu C pa 20 točk. Z dodatnimi merili vlagatelj doseže 12 točk in jih preferenčno uveljavlja 
najprej za sklop A in nato za sklop C. Ker je pogoj za izbor vlagatelja zbranih minimalno 25 
točk, se 9 točk iz dodatnih meril prišteje k sklopu A in 3 točke k sklopu C, pri katerem 
vlagatelj ne dosega minimalnega števila 25 točk, zato se ga vpiše zgolj na seznam izvajalcev 
sklopa C. 
 
  

4. V kateri obrazec razpisne dokumentacije je moč navesti avtorstvo/objavljanje? 
 
Za izkazovanje ni potrebni izpolniti obrazca, temveč predložiti izpis bibliografije iz baze 
podatkov sistema COBISS ali SICRIS.  
  
 

5. Zanima nas naslednje: če imamo na primer 15 točk iz dodatnih meril, to pomeni, da 
se k vsakemu sklopu prišteje istih 15 dodatnih točk, ali se te dodatne točke 
porazdelijo (npr. 10 k enemu sklopu in 5 k drugemu)? 

 
Dodatne točke po merilih se porazdelijo, kar opredelite tudi v »Obrazcu št. 1: Prijavi 
obrazec«, kjer po  vrstnem redu, za kateri sklop preferenčno uveljavljate dosežene točke iz 
dodatnih meril. 
 
 

6. V razpisni dokumentaciji je zapisano, da je mogoče kandidirati za več sklopov hkrati. 
Zanima nas, ali se lahko prijavimo na različne sklope na različne roke, ki se 
predvidevajo?  

 
DA 
 
 

7. Katere certifikate s področja upravljanja človeških virov, ki dokazuje pridobitev novih 
kvalifikacij na podlagi preizkusa znanja, lahko zaposleni pri vlagatelju uveljavljajo kot 
reference?  

Ali je to lahko npr. potrdilo o uspešno opravljenem študijskem programu za pridobitev 
pedagoške in pedagoške – andragoške izobrazbe, diploma za trenerja Coachinga ter 
mednarodni certifikat za uporabo orodja »Pregled osebnostnih vrednot - SDI® 



 

(Strength Deployment Inventory)«, saj na teh potrdilih ni nikjer razvidno, da se je 
opravljal kakšen preizkus znanja. 

 
Kot certifikat se ne šteje potrdilo o udeležbi na seminarju, delavnici ali kratkem 
usposabljanju, temveč usposabljanje ali izobraževanje, kjer se pridobi potrdilo, ki dokazuje 
pridobitev novih kvalifikacij na podlagi preizkusa znanja. 
 
Pedagoško – andragoška izobrazba se ne šteje kot certifikat s področja upravljanja človeških 
virov, medtem ko diploma za trenerja Coachinga in  mednarodni certifikat za uporabo orodja 
»Pregled osebnostnih vrednot - SDI® (Strength Deployment Inventory)« se praviloma 
upošteva. V kolikor strokovna komisija, ki bo ocenjevala vloge, ne bo enotna glede 
upoštevanja certifikata, bo vlagateja zaprosila za dodatna pojasnila.  
 
 

8. Ali pri navajanju referenc v referenčni listi, kjer je potrebno navesti pogodbo oz. 
naročilnico, lahko navedemo »pogodbo o poslovnem sodelovanju«, ki je z 
naročnikom naših storitev sklenjena za daljše časovno obdobje, naročnik pa za 
izvedbo teh storitev mesečno plačuje pavšal? Priloga »pogodbe o poslovnem 
sodelovanju« je natančna specifikacija storitev, ki smo jih kot podjetje dolžni 
opravljati za naročnika. Storitev, ki je bila opravljana za naročnika na podlagi 
»pogodbe o poslovnem sodelovanju«, lahko potrdijo naročniki. Ali je to razvidno iz 
datuma dokumentacije, ki smo jo predali naročniku, ali iz datuma, ko je bil pri 
naročniku sprejet določen akt, ali iz datuma izvedbe izobraževanja? 

 
 
Pogodba o poslovnem sodelovanju, ki je z naročnikom storitev sklenjena za daljše časovno 
obdobje, je ustrezna. Za zadostitev pogoja, da je bila storitev izvedena v zadnjih 2 letih od 
navedenih datumom za oddajo vlog,  se šteje datum, ko je bila storitev izvedena. 
 
 

9. Ali je za pridobitev reference pomembno, da smo v preteklih 2 letih opravljali VSE 
storitve, ki so navedene pod posamezno aktivnostjo (npr.: sklop A, aktivnost 2 - 
navedenih je 5 alinej – ALI za prijavo zadostuje, da smo opravili npr.: 1 ali 2 od teh 
storitev, ki so navedene v alinejah ALI je pomembno, da so opravili vseh 5 storitev)? 
 

 
Zaželjeno je, da imajo potencialni izvajalci VKO reference oz. izkušnje za čim večje število 
aktivnosti v okviru sklopa, kajti aktivnosti se medsebojno povezujejo in nadgrajujejo, kjer pa 
bodo izbrani tisti vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje, in ki bodo skupaj s 
točkami iz meril za posamezni sklop ter iz dodatnih meril, dosegli minimalno 25 točk. 
 
Storitve, za katere vlagatelji uveljavljajo reference, morajo biti izvedene v zadnjih 2 letih od 
navedenih datumom za oddajo vlog.  
 

 
10. Ali lahko pri navajanju potrdil upoštevamo direktorico družbe, ki je zakoniti zastopnik 

družbe, sodeluje pri izvedbi naših storitev, odgovarja za obveznosti v okviru naše 
dejavnosti …, svoje delo pa opravlja na podlagi pogodbe o poslovodenju, pogodbo o 
zaposlitvi pa ima sklenjeno z drugim delodajalcem? 
 

Glede na dejstvo, da direktorica družbe ni zaposlena, temveč izvaja za organizacijo storitve 
na podlagi pogodbe o poslovodenju, predlagamo, da se jo navede kot stalnega zunanjega 
sodelavca, vendar je potrebno, da za izpolnjevanje pogoja, da vlagatelj »zagotovi kadrovske 
pogoje, kar pomeni, da razpolaga s strokovno ustreznim kadrom za kakovostno izvedbo 
aktivnosti, navedenih v predmetu javnega razpisa« navedete tudi redno zaposlene. 



 

 
 
 

11. Ali bo Sklad izbral vse vlagatelje, ki bodo dosegali minimalno število točk ali bodo 
imeli prednost pri izbiri tisti vlagatelji, ki bodo zbrali več točk? 
 

Izbrani bodo tisti vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje in bodo skupaj s 
točkami iz meril za posamezni sklop ter iz dodatnih meril dosegli minimalno 25 točk. 

 
 

12. Ali je pri dodatnih merilih – avtorstvo in objava tudi pomembno, da je bilo v preteklih 
2 letih? 
 
Da.  
 

13. Ali so kakšne omejitve glede statusne oblike naročnikov oz. organizacij za katere 
izkazujemo reference o opravljenih storitvah? Ali so lahko to tudi nevladne 
organizacije, javne ustanove, sindikati, ipd., kjer je proces razvoja zaposlenih prav 
tako ključnega pomena in poteka podobno kot v ostalih podjetjih? 
 

Da, v kolikor so bile izvedene storitve VKO namenjene delodajalcem in njihovim 

zaposlenim in ne npr. ciljnim skupinam kot so brezposelni, mladi, stari…  

 

14. V kakšnem obsegu naj v obrazcu št. 3.2.: Obrazec o ponudbi standardov, modelov 
odličnosti itd. opišemo orodja/program/model, saj gre v nekaterih primerih za zelo 
kompleksne zadeve?  
 

Opis orodja/programa/modela naj bo kratek in jedrnat, iz katerega pa mora biti razvidno, 
da gre za orodje/program/model s področja upravljanja s človeškimi viri.  

 
 

15. Ali nam lahko bolj konkretno pojasnite , kaj so dokazila za izpolnjevanje dodatnih 
meril, predvsem na področju izvajanja dejavnosti za pridobitev oz. uvajanje 
naslednjega modela: Standard Vlagatelji v ljudi. V Sloveniji ni svetovalcev ali 
ocenjevalcev z licenco za svetovanje in presojo za pridobitev standarda Vlagatelji v 
ljudi. Sami pri tem sodelujemo s tujimi svetovalci in ocenjevalci z licenco (pri tem gre 
za povezavo s prvim zastavljenim vprašanjem). V naši organizaciji smo standard 
Vlagatelji v ljudi uvedli leta 2005 in do sedaj prestali dve presoji (standard velja do 
leta 2014).  

 

S podpisom in žigom vlagatelj jamči za verodostojnost podatkov, ki jih navede v obrazec 

št. 3.2 in obrazec št. 3.3, na podlagi katerih prejeme točke iz dodatnih meril. Za merilo 

»avtorstvo in objava članka, razprave oziroma drugega prispevka zaposlenih pri 

vlagatelju v domači ali tuji strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku na področju 

menedžmenta človeških virov« vlagatelj predloži izpis bibliografije iz baze podatkov 

sistema COBISS oz. SICRIS. V kolikor vlagatelj v organizacijah izvaja svetovanja za 

pridobitev standarda Vlagatelji v ljudi s pomočjo stalnih zunanjih sodelavcev, lahko 

uveljavlja kot referenco. 

 



 

 

16. Zanima nas kako naj navedemo reference v prijavnem obrazcu točka 3.1. v primeru, 
ko smo program usposabljanja izvajali za mešano skupino udeležencev iz različnih 
podjetij. Ali se referenca nanaša na storitev (t.j. program usposabljanja) ali na 
posamezno podjetje? 

 
V kolikor gre za izvedbo usposabljanja ali druge vrste storitev za mešano skupino 

udeležencev iz različnih podjetij, se referenca ustrezno uveljavlja v odvisnosti od 

naročnika/podjetja. Če gre za usposabljanje/delavnico/seminar, ki ga razpiše sam 

izvajalec, se to šteje za eno referenco. Če pa gre za več naročnikov, za katere izvajalec 

izvede skupno usposabljanje/delavnico/seminar, se reference uveljavljajo glede na 

število naročnikov (in ne na število udeležencev.) 

 
17. Ali lahko kot referenco navedemo tudi tiste storitve, ki smo jih na področju RČV 

izvajali v drugih državah? 
 

Da. 

 
18. Predmet javnega razpisa, sklop A, aktivnost 2: izvaja se kot usposabljanje, 

namenjeno ključnim kadrom, ter kot svetovalno in izvedbeno delo – ali mora en 
ponudnik zagotoviti tako usposabljanje, kakor tudi svetovalno in izvedbeno delo ali 
lahko en ponudnik zagotovi zgolj usposabljanje, medtem ko naročnik svetovalno in 
izvedbeno pomoč poišče pri drugem izvajalcu? 

 
 

Zaželjeno je, da imajo potencialni izvajalci VKO reference oz. izkušnje za čim večje 

število aktivnosti v okviru sklopa, kajti aktivnosti se medsebojno povezujejo in 

nadgrajujejo. V kolikor imajo izvajalci izkušnjo z usposabljanjem ključnega kadra za 

pripravo sistemizacije delovnih mest, se pričakuje, da so usposobljeni za podjetje 

pripraviti sistemizacijo delovnih mest.  

V kolikor nek izvajalec nima izkušenj z vsemi aktivnostmi/podaktivnostmi iz 

posameznega sklopa, je možno, da izvaja le nekatere izmed njih.  

Izbrani bodo tisti vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje, in ki bodo skupaj s 

točkami iz meril za posamezni sklop ter iz dodatnih meril, dosegli minimalno 25 točk. 

 

19. Ali je pogoj za dosego minimalnega števila točk pri posameznem sklopu (25 točk), da 
morajo biti točke zbrane tako iz točk iz sklopa in hkrati iz točk iz dodatnih meril? Ali 
lahko na primer pri sklopih A in B zberemo po 25 točk samo iz referenc pri sklopu, če 
točk pri dodatnih merilih ne dosegamo? 
 

 
Izbrani bodo tisti vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje. Možno je, da  

vlagatelj že v okviru posameznega  sklopa doseže nujnih 25 točk in mu tako točk iz 

dodatnih meril sploh ni potrebno uveljavljali. Tako tudi ni potrebno, da bi dosegali točke 

pri dodatnih merilih 

 



 

 

20. Ali se lahko podjetje prijavi za izvajalca VKO, če želi aktivnosti izvajati znotraj 
svojega podjetja?  

 
Med pogoji javnega razpisa za izbor izvajalcev VKO je zapisano, da se vlagatelji strinjajo, 

da se kot izvajalci VKO, izbrani na tem javnem razpisu, ne oni ne njihova kapitalsko ali 

kakorkoli lastniško ali upravljavsko povezana oseba ne bo prijavila na Javni razpis za 

sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene, ki ga bo 

sklad predvidoma objavil v januarju 2012. 

 
 
21. Zanima me ali je možno da se v okviru razpisa do 2.12.2011 prijavimo za sklop A in 

C, nato pa naknadno npr. do naslednjega roka ali kasneje še na sklop B. Namreč 
trenutno tega sklopa še ne bi mogli izvajati, nekje v roku 6 mesecev pa bi ga že 
lahko. 
 

 Da v kolikor bi bili izbrani, bi bili ponudniki za sklop A in C, kasneje pa še za B.  

 

22. Ali se pri prištevanju točk iz dodatnih meril k vsakemu sklopu, lahko za vsak sklop 
prištejejo iste točke dodatnih meril? 
 

Točke iz dodatnih meril se lahko porazdelijo med posamezne sklope, glede na izpolnjen 

prijavni obrazec št. 1., kjer navedete po vrstnem redu, za kateri sklop preferenčno 

uveljavljate dosežene točke iz dodatnih meril.  

 

 
23. Naše podjetje izvaja storitve za določena podjetja in organizacije že leta. Zato včasih 

ob začetku izvajanja storitev med nami in stranko ni ne naročilnice in ne pogodbe, 
ampak samo poslovni dogovor (pisni ali ustni). Seveda pa našim strankam 
pripravimo načrt, oblikujemo gradiva ipd. ter jim na koncu izstavimo račun. Zanima 
me, kako lahko v takšnem primeru dokazujemo reference? 

 
Predlagamo vam, da v obrazec št. 3.1: Referenčna lista z izjavo vlagatelja o izvedenih 

storitvah po posameznih sklopih v polje »pogodba oz. naročilnica« navedete št. pisnega 

dogovora (v kolikor je to možno) oz. številko računa za opravljeno storitev. 

 

24. Ali se lahko uveljavljajo reference zunanjega sodelavca, s katerim dolgotrajno 
sodelujemo,vendar je le-ta  izvedel storitev za drugo izvajalsko organizacijo? 
 

Uveljavljajo se lahko izključno reference, ki so jih za vašo organizacijo izvajali zunanji 

sodelavci, s katerimi dolgotrajno sodelujete, kar pomeni, da je bil izstavljen račun 

naročniku s strani vaše organizacije in ne tretje osebe. 

 

25. Ali pri uveljavljanju dodatnih meril npr. avtorstvo, objava članka, upoštevamo 
zaposlene ali lahko tudi zunanje sodelavce? 



 

 

Avtorstvo in objava članka, razprave oziroma drugega prispevka lahko uveljavljajo 

izključno zaposleni pri vlagatelju. Prav tako to velja za pridobljene certifikate v okviru 

zadnjega merila pri dodatnih merilih.  

 

 

26. Kaj pomeni, da lahko vlagatelj pri posameznem podjetju/organizaciji uveljavlja največ 
3 reference v okviru posamezne aktivnosti? 
 

Nekatere aktivnosti vključujejo tudi podaktivnosti.  

Primer: V kolikor je vlagatelj v okviru sklopa 2 pri aktivnosti 2: Vzpostavitev ali prenova 

temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov, izvedel za naročnika vseh pet 

podaktivnosti (vzpostavitev kadrovske evidence; sistemizacija delovnih mest; izdelava 

modela kompetenc podjetja oz. kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in 

opredelitev kompetenčnih nivojev; izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe 

dela; uvedba ali prenova pravilnikov ter notranjih aktov podjetja), lahko za tega 

določenega naročnika uveljavlja zgolj 3 reference in ne 5 referenc.  

 

27. Kaj v primeru, da je vlagatelj za veliko podjetje izvedel 20 istovrstnih delavnic, katerih 
so se udeležili vedno drugi udeleženci? 
 

Vsaka izvedba šteje kot referenca, vendar tudi v tem primeru velja omejitev, da lahko 

vlagatelj pri posameznem podjetju/organizaciji uveljavlja največ 3 reference v okviru 

posamezne aktivnosti.  

 

28. Koga navedemo kot naročnika v primeru, ko smo program usposabljanja izvajali za 
mešano skupino udeležencev iz različnih podjetij?  

 

Če gre za izvedbo usposabljanja, ki ga razpiše sam izvajalec, se to šteje za eno 

referenco in se v obrazec št. 3.1: Referenčna lista z izjavo vlagatelja o izvedenih storitvah 

po posameznih sklopih v polje »Naročnik oz. organizacija« navede kot naročnika samega 

izvajalca.  

 

 


