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POTRDILO 
o kadrovski sposobnosti 

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

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

izobrazba najmanj visoka izobrazba SOK7 (Raven po uredbi 6/2), najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju izgradnje in vzdrževanja IS. 
         
Sistemski inženir 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: Izgradnja in vzdrževanje IS 

 

Opis področja (vpišite področje delovnih izkušenj):  

 

 

Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  

 

do: Število let delovnih izkušenj:  

Kadrovska prednost: 

Izkušnje na projektu razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov s področja eZdravja.  
         DA                       NE                     

Kontakt (tel. št., elektronski naslov), ki potrdi verodostojnost Kadrovske prednosti: 
 

 

Oseba je v vlogi sistemski inženir sodelovala na projektih, ki kumulativno pokrivajo vsaj 8 od vseh tehničnih lastnosti zahtevanih za 
referenčni projekt v obrazcu P-2 Prijava reference. Kot dokazilo ponudnik predloži življenjepis osebe s podrobnim opisom vseh 
projektov iz katerih so razvidne zahtevane lastnosti. 
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• Najmanj dva (2) razvijalca programskih rešitev:  

izobrazba najmanj srednješolska SOK 5, najmanj 3 leta izkušenj na področju izgradnje in vzdrževanja IS 
 

Razvijalec programskih rešitev (1) 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: Izgradnja in vzdrževanje IS 

 

Opis področja (vpišite področje delovnih izkušenj):  

 

 

 

Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  

 

do: Število let delovnih izkušenj:  

Kadrovska prednost: 

Izkušnje na projektu razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov s področja eZdravja. 
       DA                       NE                          

Kontakt (tel. št., elektronski naslov), ki potrdi verodostojnost Kadrovske prednosti: 
 

 
 

Oseba je v vlogi razvijalec programskih rešitev sodelovala na projektih, ki kumulativno pokrivajo vsaj 8 od vseh tehničnih lastnosti 
zahtevanih za referenčni projekt v obrazcu P-2 Prijava reference. Kot dokazilo ponudnik predloži življenjepis osebe s podrobnim 
opisom vseh projektov iz katerih so razvidne zahtevane lastnosti. 
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Razvijalec programskih rešitev (2) 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: Izgradnja in vzdrževanje IS 

Opis področja (vpišite področje delovnih izkušenj):  

 

 

Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  

 

do: Število let delovnih izkušenj:  

Kadrovska prednost: 

Izkušnje na projektu razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov s področja eZdravja. 
        DA                       NE                         

Kontakt (tel. št., elektronski naslov), ki potrdi verodostojnost Kadrovske prednosti: 

 
 
Oseba je v vlogi razvijalec programskih rešitev sodelovala na projektih, ki kumulativno pokrivajo vsaj 8 od vseh tehničnih lastnosti 
zahtevanih za referenčni projekt v obrazcu P-2 Prijava reference. Kot dokazilo ponudnik predloži življenjepis osebe s podrobnim 
opisom vseh projektov iz katerih so razvidne zahtevane lastnosti. 
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• Najmanj ena (1) oseba za poslovno analizo in vodenje projekta: 

izobrazba najmanj visoka  SOK 7 (Raven po uredbi 6/2), najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na področju poslovne analize in vodenja projektov 
pri razvoju in vzdrževanju informacijskih rešitev, sodelovanje na projektih v trajanju najmanj 12 mesecev in vrednosti najmanj 200.000 EUR brez 
DDV, izkušnje s področja poslovne analize pri razvoju informacijskih sistemov, certifikat ali potrdilo o usposobljenosti na področju projektnega 
vodenja. 
Kot dokazilo ponudnik predloži življenjepis osebe s podrobnim opisom vseh projektov iz katerih so razvidne zahtevane lastnosti ter certifikat 
oziroma potrdilo o usposobljenosti na področju projektnega vodenja.  

 
Poslovni analitik in vodja projekta 

Ime in priimek:  

Izobrazba 

Stopnja izobrazbe: (navedite stopnjo izobrazbe)  

Delovne izkušnje 

Področje: Izgradnja in vzdrževanje IS 

 

Opis področja (vpišite področje delovnih izkušenj):  

 

 

Trajanje (vpiši datum – mm.llll) od:  do: 

 

Število let delovnih izkušenj:  

Strokovna znanja 

Certifikat / potrdilo o usposobljenosti na področju projektnega vodenja        DA      NE 

Dokazovanje strokovnosti (obvezna priloga) 
Kadrovska prednost: 

Izkušnje na projektu razvoja in vzdrževanja informacijskih sistemov s področja eZdravja. 
      DA                  NE                           

Kontakt (tel. št., elektronski naslov), ki potrdi verodostojnost Kadrovske prednosti: 
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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: 
 
 
 
 
 


