
 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA  
STORITVE, PROGRAMSKO OPREMO IN IZOBRAŽEVANJE NA 

PODROČJIH PROCESI IN DIGITALNE REŠITVE, DIGITALNI POSLOVNI 
MODELI IN STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV  

 
Spoštovani! 
 
Pošiljamo vam povabilo k oddaji ponudbe pri projektu: »Digitalna transformacija 
podjetja HRM One d.o.o.« 
 
1. Izhodišče projekta  
Naročnik želi izvesti projekt »Digitalna transformacija podjetja HRM One d.o.o.«. 
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Republika Slovenija preko javnega razpisa za »Spodbude za digitalno transformacijo 
MSP (P4D React EU)«, objavljenega dne 18. 6. 2021. 
 
Podjetje HRM One d.o.o. je svetovalno podjetje, ki skupaj s svojimi naročniki soustvarja 
spodbudna delovna okolja z namenom boljšega delovanja zaposlenih kot tudi višje 
dodane vrednosti in boljšega poslovanja delodajalcev. Naš fokus je kadrovski 
management in razvoj ljudi. Gradimo kadrovske procese in sisteme, ki so 
transparentni, jasni, enostavni, predvsem pa unčikoviti v praksi, usmerjeni v razvoj in 
motivacijo zaposlenih ter so usklajeni z delovnopravno zakonodajo. Hkrati pa razvijamo 
ljudi in vodje v smeri uresničevanja njihovega potenciala.  
 
Za digitalno transformacijo smo se odločili na področju analize stanje, ki je pokazala 
precej možnosti za izboljšanje poslovanja podjetja, kot tudi zaradi lažjega 
spoprijemanja s posledicami spremenjenih oblik poslovanja zaradi COVID-19 in 
ugodnejših vplivov na okolje.  
 
Ključne faktorje smo povezali s ključnimi področji digitalizacije, po katerih je bila 
narejena strategija digitalnega razvoja, katero naj bi sedaj izvajaelc izvedel in sicer:   

I. PROCESI IN DIGITALNE REŠITVE, DIGITALNI POSLOVNI MODELI 
II. STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV in 

 
2. Opis projekta 



V sklopu projekta bo izvajalec zagotovil izvedbo posameznega področja digitalicacije. 
Vsa tri področja morajo biti izvedena in uporabniku na voljo.  
 

I. PROCESI IN DIGITALNE REŠITVE, DIGITALNI POSLOVNI MODELI 
 
Na področju digitalne transformacije procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni 
modeli bi želeli, da izvajalec vzpostavi platformo za celovito kadrovsko rešitev (HRM 
One platforma), ki bo na enem mestu združevala in povezovala kadrovske procese, 
dokumentacijo, zaposlene in tehnologijo ter integrirala procese naročnika z internimi 
procesi podjetja HRM One, pa tudi z ostalimi sistemi (elektronsko podpisovanje, 
registrator delovnega časa, e-vem ipd.), in s tem zagotavljala celovito podporo pri 
vodenju zaposlenih. Rešitev bo morala optimizirati poslovanje in nadgraditi obstoječ 
poslovni model.  
 

II. STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV  
Za potrebe digitalne transformacije je med drugim ključna aktivnost za uspešno 
izvedbo celotnega projekta razvoj digitalnih kompetenc vseh zaposlenih, za doseganje 
višje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju. Izvajalec bi moral pripraviti in izvesti 
izobraževanje za zaposlene naročnika in sicer:  

- Napredna uporaba HRM One outsourcing platforme. 

V sled navedenega naročnik od izvajalca želi, da opravi segmente, s katerimi bo 
zagotovil zastavljene cilje in želje naročnika. 
 
 
3. Vsebina ponudbe 
 
Ponudba mora vključevati naslednje postavke: 

I. PROCESI IN DIGITALNE REŠITVE, DIGITALNI POSLOVNI MODELI 
a) Implementacija HRM One platforme. 

 
II. STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV 

a) Napredna uporaba HRM One outsourcing platforme. 
 
Izvajalec mora poskrbeti za ustrezno sprotno komunikacijo z naročnikom, vodenje 
projekta in objavo testiranih rešitev. 
 



4. Podatki o naročniku 
 

Naziv naročnika: HRM One d.o.o. 

Naslov naročnika: Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 2350599000 

Identifikacijska številka za DDV: SI 45074488 

Kontaktna oseba: Maja Fesel Kamenik 

Telefonska številka: 00 386 31 328 804 

E-pošta: info@hrm-one.si  

 
5. Pričetek izvedbe in trajanje naročila 
Pričetek projekta je predvidoma takoj ob podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem, rok 
izvedbe pa je predvidoma 120 dni. Rok izvedbe se lahko podaljša na osnovi dogovora 
med obema strankama, nikakor pa ne več kot do 20. 9. 2022. 
 
6. Ponudbena cena 
Ponudbena cena mora biti podana brez DDV. Ponudba naj vsebuje izpolnjen, podpisan 
in žigosan obrazec »Ponudbeni list« ali naj vsebuje vse potrebne element ponudbe.  
 
Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na sedežu družbe HRM One d.o.o., 
Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Natalija Kunčič, vodja pisarne, ali 
preko elektronske pošte info@hrm-one.si ali 00 386 64 253 005. 
 
V kolikor je za vas naše vabilo zanimivo, vas prosimo, da oddate svojo 
ponudbo.  
 
Ljubljana, dne 2.3.2022 
 
Lepo pozdravljeni!  
Maja Fesel Kamenik, 
direktorica  



 
»Ponudbeni list« 

PONUDBA 
ZA STORITVE, PROGRAMSKO OPREMO IN IZOBRAŽEVANJE NA 

PODROČJIH PROCESI IN DIGITALNE REŠITVE, DIGITALNI POSLOVNI 
MODELI TER STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV 

 

Podatki o ponudniku: 

Naziv ponudnika:  

Naslov ponudnika:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Kontaktna oseba:  

Telefonska številka:  

E-pošta:  

 

Ponudbena cena v EUR brez DDV: 
 

Storitev Ponudbena cena brez DDV 

PROCESI IN DIGITALNE REŠITVE, DIGITALNI POSLOVNI MODELI: 

implementacijo HRM One platforme  

STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV 

izobraževanje Napredna uporaba HRM One 
outsourcing platforme 

 

SKUPAJ:  

 
S podpisom te ponudbe sprejemamo vse pogoje naročnika.  
Veljavnost ponudbe: 30 dni 
Plačilni rok: pod dogovori oz. po opravljani storitvi 
 
Kraj in datum:            Žig in podpis ponudnika: 
 
__________________                          ______________________ 


