
 
 

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

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

VARNOST 
 
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 

III. KIBERNETSKA VARNOST 



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 mora izvajalec uvesti dokumentarni sistem (DMS). Namreč ena od storitev 
podjetja HRM One je tudi izobraževanje in usposabljanje, pri čemer so nas v preteklem 
letu ukrepi Covid-19 zaradi omejevanja medsebojnih stikov prisili, da smo klasična 
izobraževanja na sedežu podjetja ali podjetja naročnika popolnoma zaustavili. Uspeli 
smo poiskati hitro rešitev za izvajanje storitve na daljavo, sedaj pa bi izvajalec moral to 
storitev v celoti digitalizirati, nadgraditi platformo in izobraževanja prestaviti v spletne 
učilnice.  
 

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 Microsoft digitalnih rešitev. 
 
 

III. KIBERNETSKA VARNOST 
 
Na področju kibernetske varnosti se je naročnik po opravljenem testu kibernetske 
varnosti odločil odpraviti pomanjkljivosti, v okviru katerega so predvideni ukrepi:  

• Digitalna zasačita podatkov s preprečevanjem vdorov na podlagi izvedenega 
varnostnega testa.  

• Varovanje poslovnih podatkov ter zagotavljanje varnih integracijskih 
poti z zunanjimi partnerji.  

• Varovanje poslovno in pravno občutljivih informacij z vzpostavitvijo 
varnostne politike in z rednimi varnostnimi pregledi.  

• Uvedba sistema za varovanje pomembnih podatkov (identifikacija, upravljanje, 
varovanje) in varovanja prehoda teh podatkov med posameznimi sistemi, 
aplikacijami, omrežji.  

• Izvajanje periodičnih varnostnih testov in izpopolnjevane kibernetske varnosti 
pametnega produkta z metodami »etičnega hackanja«.  



 
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) uvedba dokumentnega sistema (DMS). 

 
II. STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV 

a) napredna uporaba Microsoft digitalnih rešitev. 
 
III. KIBERNETSKA VARNOST  
a) ureditev IP naslovov strežnika, 
b) izklop protokola SMB 1.0, 
c) pregled in po potrebi ureditev standardne postavitve na MacOS napravah 
d) segmentacija brezžičnega omrežja na poslovni in javni del, 
e) združitev obeh notranjih poslovnih WiFi omrežij, 
f) uvedba napredne UTM varnostne naprave, 
g) konfiguracija mrežnega stikala, uvedba dveh ločenih fizičnih omrežij VLAN za 

potrebe segmentacije in 
h) filtriranje spletnega prometa, omejitev aplikacij, prenosa zlonamernih kod, 

obiska neprimernih spletnih strani. 
 
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 7.2.2022 
 
Lepo pozdravljeni!  
Maja Fesel Kamenik, 
direktorica  



 
»Ponudbeni list« 

PONUDBA 
ZA STORITVE, PROGRAMSKO OPREMO IN IZOBRAŽEVANJE NA 

PODROČJIH KIBERNETSKA VARNOST, 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 

Ponudbena cena z 
DDV 

PROCESI IN DIGITALNE REŠITVE, DIGITALNI POSLOVNI MODELI 

Uvedba dokumentnega sistema (DMS)   

STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV 

Napredna uporaba Microsoft digitalnih rešitev - 
izobraževanje 

 
 

KIBERNETSKA VARNOST 

Ureditev IP naslovov strežnika   

Izklop protokola SMB 1.0    

Pregled in po potrebi ureditev standardne 
postavitve na MacOS napravah  

 
 



Segmentacija brezžičnega omrežja na poslovni in 
javni del 

 
 

Združitev obeh notranjih poslovnih WiFi omrežij    

Uvedba napredne UTM varnostne naprave   

Konfiguracija mrežnega stikala, uvedba deh 
ločenih fizičnih omrežij VLAN za potrebe 
segmentacije  

 
 

 
 
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: 
 
__________________                          __________________ 
 
 

 
 


