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1. UVOD 

Osnovni cilj delovanja IKT-Hm je v skladu s strategijo S4 podpora razvojnim aktivnostim vseh SRIPov na 

področju IKT kot omogočitve horizontale. Glede na potrebe članov SRIPov in IKT_HM bo IKT- 

Horizontalna mreža izvajala različne aktivnosti na področju digitalnih tehnologij.  Aktivnost se izvaja v 

okviru operacije 4300-35/2016/248 SRIP Pametna mesta in skupnosti, naložbo sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Za potrebe organiziranja in koordinacije dela s člani po horizontalah, delovnih skupinah in pobudah ter 

predstavitve na različnih dogodkih za doseganje ciljev akcijskega načrta in akcijskega načrta v fazi 3, s 

tem zahtevkom za zbiranje ponudb pozivamo izvajalce po razpisanih vsebinah, da se prijavijo na poziv.  

2. NAMEN IN CILJ  

Namen in cilj poziva je izbrati usposobljene izvajalce, ki bodo izvajali aktivnosti, predvidene v akcijskem 

načrtu.  

2.1  Aktivnosti in obseg 

2.1.1. Podpora delu horizontale Digitalna transformacija 
Storitev: Organizacija dela delovne skupine za sodelovanje s SRIPi 
Ena od ključnih nalog IKT horizontalne mreže je ustvarjanje verig vrednosti in podpora drugim 
SRIPom na področju IKT omogočitvenih tehnologij. V ta namen je treba pripraviti model sodelovanja 
s drugimi SRIPi ter pripraviti predlog prve delavnice enim od SRIPov.  

• Cilj delovne skupine je priprava modela sodelovanja s posameznimi SRIPi. 

• Delovna skupina bo tudi pripravila konkreten predlog prve delavnice, predvidoma SRIP 
Krožno gospodarstvo. 

Od izvajalca pričakujemo: organizacijo sestankov delovne skupine, pripravo potrebnih strokovnih 
gradiv, pripravo modela sodelovanja in konkretnega predloga prve delavnice. 
Stroitev: Proprava akcijskega načrta centra ePOS 
Center za ePoslovanje Slovenije (EPOS) nudi podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom na 
enem mestu zbrane vse pomembne informacije in pomoč za uvedbo in učinkovito izvajanje 
ePoslovanja. Glavni programski cilji Centra EPOS so vzpostavitev boljših pogojev za uvedbo 
brezpapirnega poslovanja, razvoj storitev e-poslovanja, promocija e-poslovanja in usposabljanje 
slovenskega gospodarstva, izvoz znanja in dobrih praks ter raziskave in analiza trga. Za doseganje 
teh ciljev je potrebno pripraviti akcijski načrt, ki bo vključeval podrobne aktivnosti za obdobje do 
konca leta 2023. 
Od izvajalca pričakujemo: pripravo akcijskega načrta centra ePOS za obdobje do konca leta 2023. 
Storitev: Priprava strokovnih gradiv na področju e-poslovanja 
Za pospešitev uvajanja ePoslovanja v gospodarstvu je pomembna dobra informiranost deležnikov in 
razpoložljivost informacij za pomoč pri uvedbi ePoslovanja. Pogosto ni dovolj samo razpoložljiv 
elektronski strukturiran dokument, ki nadomešča običajen dokument, temveč je potrebno pripraviti 
tudi navodila in napotke za njegovo uvedbo. V ta namen bosta pripravljeni dve strokovni gradivi, ki 
bosta podjetjem v pomoč pri uvedbi elektronskih opominov in elektronskih IOP. 
Od izvajalca pričakujemo: pripravo strokovnih gradiv za uvedbo elektronskih opominov in 
elektronskih IOP. 
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2.1.1. Podpora delu horizontale IoS (Internet storitev) 
Storitev: Organizacija delavnice IoS 
V letnem planu IKT HM je organizacija delavnice IoS. Na delavnico, katere cilj ej podpora nastajanju 
verig vrednosti in produkting smeri, je so povabljeni člani horizontale, člani koordinacije IKT HM in 
vodje vseh ostalih SRIPov. Osnova delavnice bodo teme obdelane znotraj tehnične delovne skupine 
IKTHM, vendar prilagojene grajenju verige vrednosti in produktnim smerem IKT HM. Dodatno je 
treba pripraviti vsebine (tudi s pozivom članom), ki bodo prispevale sodelovanju in promociji članov 
horizontale. 
 
Od izvajalca pričakujemo: organizacijo delavnice s pripravo potrebnih strokovnih gradiv, 
usklajevanje agende in vodenje dogodka. 
Storitev: Usklajevanje in priprava Gaia-X bele knjige pametna mesta v2.0    
V okviru Gaia-X Hub Slovenia in članstva v Gaia-X AISBL je IKT HM aktivna v evropski delovni skupini 
za podatkovne prostore pametna mesta in skupnost. V ta namen je treba poskrbeti za ustrezne 
prispevke za novo verzijo bele knjige za pametna mesta. V okviru naših aktivnosti bomo prispevali 
predvsem poglavju, ki bo povezovalo Gaia-X referenčne dokumente in OASC MIM Standarde. Kot 
del te priprave je potrebno tudi pregledati obstoječo dokumentacijo in tehnične usmeritve: tehnično 
dokumentacijo organizacij Gaia-X in OASC (javno objavljeni tehnični dokumenti, zapisniki strokovnih 
tehničnih skupin, pregled strokovnih člankov, pregled konferenčnih prispevkov). 
 
Od izvajalca pričakujemo: organizacijo usklajevalnih sestankov z deležniki in udeležba in aktivno 
sodelovanje v EU strokovni skupini Gaia-X, pregled obstoječe dokumentacije, priprava objave za 
spletno stran glede obstoječe dokumentacije (seznam dokumentov, kratek komentar), pripravo 
vsebine bele knjige (sodelovanje pri natančnem oblikovanju strukture dokumenta, predvsem pa 
izdelava poglavja povezovanja OASC MIM in Gaia-X standardov). Izvajalec bo tudi pripravil 
predstavitev rezultatov in dve objavi rezultatov za spletno stran Gaia-X Hub Slovenia. 
Storitev: Organizacija sestanka GXH-SI delovne skupine pametna mesta in usklajevanje 
deležnikov 
V okviru Gaia-X  Hub Slovenia koordiniramo nacionalno delovno skupino za področje pametnih 
mest. Namen delovne skupine je zbrati potrebe na nacionalnem nivoju kakor tudi popisati 
deležnike, rešitve in dobre prakse.  
 
Od izvajalca pričakujemo: Koordinacijo sestanka delovne skupine Gaia-X Hub SLovenia. Popis 
obstoječih nacionalnih deležnikov, rešitev in dobrih praks na področju pametnih mest v obliki 
samostojnega dokumenta. Prispevek k popisu projektov združenja Gaia-X in prispevek k beli 
knjigi iz prejšnjega odstavka. 
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2.2  Splošni pogoji za prijavo 

Javijo se lahko ponudniki z: 

- Referencami iz zgoraj navedenih področij, ki so preverljive.  

- Referencami se dokazujejo z s seznamom referenc, ki dokazujejo strokovno usposobljenost 

za področje/domeno 

- Izdelana gradiva in izročki preidejo v izključno last naročnika  

3. PROCES IZBIRE PONUDNIKA 

3.1   Komunikacije 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Baebler, Mateja.Baebler@gzs.si. 

3.2   Varovanje podatkov 

Vsi dokumenti, podatki, informacije in druge okoliščine, za katere ponudnik/izvajalec izve v zvezi z 

zahtevkom za zbiranje ponudb, ne glede na to ali se nanašajo neposredno na naročnika ali na tretje 

osebe, se štejejo za poslovno skrivnost in jih ponudnik na noben način ne sme prenašati tretjim 

osebam. 

 

4. SESTAVNI DELI PONUDBE 

Strokovnjake vabimo, da do 15. 7. 2022 pošljejo svoje prijave na naslov: Mateja Baebler, 

Mateja.Baebler@gzs.si, ki vsebujejo: 

- Opis ponujenih storitev z opredeljenimi aktivnostmi iz poglavja 2.1 

- Navedbo dokazil in priloge, ki dokazujejo izpolnjevanje iz poglavja 2.1. 

- Predpostavke, omejitve in druge zahteve do naročnika  

- Drugo 

 

5.   VREDNOTENJE PONUDB 

Pri izbiri ponudnika bodo upoštevani sledeči kriteriji: 

- Strokovne reference in poznavanje problematike  

- Prednost pri izbiri imajo ponudniki s dobrim poznavanjem Akcijskega načrta IKT HM ali so 

člani SRIP PMiS. 

Prejete vloge bo pregledala 3 članska komisija in izbrala strokovnjake. 

 

 

IKT-Horizontalna mreža 
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