
 
 

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

PODROČJIH STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV IN 
INDUSTRIJA 4.0 

 
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. STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV in 
II. INDUSTRIJA 4.0 

 
2. Opis projekta 



V sklopu projekta bo izvajalec zagotovil izvedbo posameznega področja digitalicacije. 
Obe področji morata biti izvedeni in uporabniku na voljo.  
 

I. INDUSTRIJA 4.0 in STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV 
 
Naročnik želi izvesti projekt Implementacija AI platforme za assessment, kakor tudi želi 
zaposlene izobraziti za napredno in optimalno uporabo te platforme.  
 
Zahteve, navodila in priporočila naročnika so: 
 

1. AVTOMATIZACIJA ASSESSMENTOV 

 
Proces izvedbe 

Asessment poteka po spodnjem procesu: 
- Vnos vprašalnika na platformo (obstajajo različni vprašalniki, ki imajo različna 

vprašanja, dolžino, združevanje v kategorije in način odgovarjanja – npr. nekje je več-
stopenjska lestvica, nekje prisilna izbira, nekje da/ne, itd.) 

- Možnost kreiranja profila ali direktnega pošiljanja dostopa (ponekod rabimo 
slediljivost, kdo je izpolnjeval, ponekod ne, saj zagotavljamo anonimnost 
izpolnjevanja) 

- Pošiljanje dostopov do vprašalnika v skladu s kategorijo, v katero spada posameznik 
(npr. ali gre za samooceno, ali gre za ocenjevanje podrejenega, nadrejenega, 
sodelavca) 

- Izpolnjevanje vprašalnika s strani posameznika 
- Zbiranje odgovorov, ki jih na vprašalnik vnese posameznik (ločeno glede na 

kategorijo, v katero posameznik spada) 
- Analiza odgovorov (glede na določene parametere) 
- Generiranje poročila na osnovi analiziranih podatov (tabelarni, grafični in opisni 

prikazi) 
- Generiranje priporočil (na osnovi analize odgovorov) 
- Izpis poročila s priporočili na profilu uporabnika  

Opis projekta 

Cilj projekta je razviti digitalno platformo, ki bo podprla: 
• avtomatizacijo izvedbe assessmentov od pošiljanja dostopov do generiranja poročil 
• možnost vnosa različnih vprašalnikov in določanje načina analize, glede na tip vprašanj 
• zajem in shranjevanje podatkov (glede na skupino, v katero bo posemeznik, ki bo 

izpolnjeval umeščen) 
• generiranje poročil 
• pripravo priporočila za razvoj zaposlenega 



• dostop posameznikov do lastnega uporabniškega računa in poročil 

Na naši strani bodo pripravljeni: 
• vprašalniki (tipski vprašalniki in kasneje / sproti vprašalniki, ki jih oblikujemo v skladu z 

željami naročnikov) 
• usmeritve za možnosti analize podatkov (npr. kaj nas zanima – povprečne vrednosti, 

frekvence, percentili itd.) 
• vsebine in primeri razvojnih planov  

 
Poslovne potrebe  

Poslovne zahteve pri razvoju platforme:   
• Razvoj spletne aplikacije, skladno z opisom 
• Razvoj uporabniškega vmesnika za izpolnjevanje vprašalnika, vključno z dizajnom 

prikaza vprašanj in možnih odgovorov 
• Kreiranje registracijske forme in varne avtentikacije za uporabnike (posamezniki, ki 

izpolnjujejo vprašalnike)  
• Možnost pošiljanja povezav z direktnim dostopom do vprašalnika (brez 

avtentifikacije, zagotavljanje anonimnosti)  
• Shranjevanje odgovorov (postavitev podatkovne baze) 
• Postavitev  algoritmov / programiranje  za pripravo poročil  
• Povezava podatkovne baze s platformo za strojno učenje ali umetno inteligenco 

(možna rešitev je Microsoft Azure Machine Learning) za pripravo priporočil oz. razvoj 
avtomatičnega generiranja poročil za razvoj kandidatov, delovnega okolja itd.  

• Možnost enostavnega vnosa novih vprašalnikov (da ni potrebno vedno znova 
programirati celotne aplikacije na novo)  
 

Poleg tega je pri razvoju in implementaciji potrebno zagotoviti:  
• Intuitiven in enostaven  CMS (content management system) za spreminjanje vsebin 

vprašalnikov 
• Upoštevanje varnostnih standardov za shranjevanje podatkov 
• Redno in avtomatično generiranje varnostnih kopij podatkovne baze 
• Usklajenost z EU regulativo o varstvu osebnih podatkov 

 
Tehnična izvedba  
Pri  tehnični izvedbi projekta  nimamo opredeljene  preferenčne rešitve in smo odprti za 
predloge. 
Spodaj naštevamo nekaj primerov oz. možnih rešitev za posamične poslovne zahteve: 

• Spletna aplikacija: ASP.NET 
• Vmesnik za izpolnjevanje vprašalnikov: HTML 
• Registracija: SFA (single factor authentication) or 2FA (2-factor authentication)   
• Podatkovna baza: SQL na virtualnem strežniku ali v oblaku (Microsoft Azure) 
• Priprava poročil: Power BI  
• ML / AI platforma: Microsoft Azure Machine Learning 



I. ASSESSMENT POSAMEZNIKOV: 
 
Assessment posameznikov je sestavljen iz analize osebnosti in analize sposobnosti. Oboje izvajamo s 
pomočjo psiholoških testov, ki jih delno izvajamo po principu ”papir-svinčnik”, delno v elektronski obliki. 
Vprašalniki so standardizirani (imajo točno določen vrstni red vprašanj in način analize odgovorov). 
Analiza osebnosti je sestavljena iz šestih vprašalnikov osebnosti in poteka on-line, izvajalec ni prisoten.  
Analiza sposobnosti je sestavljena iz testa intelektualnih sposobnosti in testa koncentracije in dosežka. 
Izpolnjevanje trenutno poteka po principu ”papir-svinčnik”, pri čemer je pri izvedbi nujno prisoten 
izvajalec.  
IZZIVI, S KATERIMI SE SREČUJEMO:  

• Izvedba ocenjevanja poteka v živo -> manjša fleksibilnost v primeru izrednih situacij kot je 
COVID-19 

• Usklajevanje terminov preko telefona, pošiljanje elektronskih sporočil s potrditvijo in 
dodatnimi informacijami -> verjetnost napak, časovno zamudno  

• Vrednotenje testov ”na roke”, ni digitalno podporto -> časovno zamudno, nižja produktivnost 
zaposlenih, veliko rutinskega dela, večja možnost napak 

• Pretvorba zvrednotenih testov v poročilo poteka po principu ”prilepi-kopiraj” -> časovno 
zamudno, nižja produktivnost, veliko rutinskega dela, večja možnost napak 

• Podajanje individualne povratne informacije kandidatom -> časovno zamudno, možnost 
različne interpretacije s strani različnih oseb 

• Edina kredibilna institucija v SLO ponuja online izvedbo samo enega vprašalnika 
• Če posameznika med izpolnjevanjem ”vrže ven” se odgovori izbrišejo in mora začeti od 

novega 
 
CILJI:  

• Avtomatizacija zbiranja podatkov od uskladitve termina naprej -> časovna optimizacija, 
hitrejša obdelava posameznih korakov  

• Avtomatska analiza in izvoz podatkov v poročilo, primerno za posredovanje naročniku -> 
manjša verjetnost napak, časovni prihranek  

• Avtomatski izvoz povzetka, ki je primeren za posredovanje kandidatu -> usklajena 
interpretacija, časovna optimizacija 

• Vmesno shranjevanje odgovorov na profil posameznika  
 
DIGITALIZACIJA: digitalizirati želimo pošiljanje sporočil za izpolnitev vprašalnikov, zbiranje podatkov, 
analizo prejetih odgovorov, pripravo poročil; pri testih sposobnosti pa izvedbo prestaviti na on-line, 
vključno z vrednotenjem testov 
 
DODATNA VREDNOST: časovni prihranek, večja produktivnost, manjša verjetnost napak, večja 
usklajenost med različnimi izvajalci, avtomatizacija rutinskih opravil  
 

II. ASSESSMENT ORGANIZACIJ: 
 
Assessment organizacij se nanaša na merjenje organizacijske klime, kulture, zadovoljstva in 
zavzetosti zaposlenih. Pripravimo vprašalnik, ki je v skladu z željami naročnika (zajema aktualne izzive) 
in ga izpolnijo zaposleni. Analiziramo odgovore in na tej osnovi pripravimo poročilo o prednostih, 
pomanjkljivostih. Vprašanja so različna, tip odgovarjanja je različen.  



Organizacija klima vsebuje področja delovanja organizacije, npr. vodenje, komunikacija, pretok 
informacij, reševanje konfliktov, sistem plač in napredovanja, sistem nagrajevanja, razvoj kadrov, 
sodelovanje.  
Organizacijska kultura vsebuje različne dimenzije, s pomočjo katerih ugotavljamo ali je kultura 
tradicionalna ali sodobna. Pomemben del organizacijske kulture so tudi vrednote, preko katerih 
ugotavljamo, kaj je v organizaciji pomembno, za kaj zaposleni ocenjujejo, da se je vredno zavzemati.  
Zadovoljstvo se nanaša na odnos zaposlenih do različnih vidikov dela, npr. zadovoljstvo z vsebino dela, 
plačo, nadrejenim, vodstvom, pretokom informacij, sodelovanjem, statusom.  
Zavzetost se nanaša na to, kako zavzeti so posamezniki pri delu. V ospredju je posameznik in njegovo 
videnje delovnega okolja. Vprašalnik vsebuje 12 trditev, preko katerih identificiramo, ali so zaposleni 
zavzeti, nezavzeti, aktivno nezavzeti. 
 
IZZIVI, S KATERIMI SE SREČUJEMO:  

• Ponekod zbiranje podatkov po principu papir-svinčnik -> visoki stroški zaradi prepisovanja 
podatkov v program, možnost napak, oteženo zagotavljanje, da posameznik odgovori na vse 
postavke; nezmožnost izvajanja projekta v primeru COVID-19 

• Spremljanje odstotka udeležbe -> možnost napake pri ročnem štetju odgovorov, zamudno 
• Analiza poteka v excelu, vedno znova potrebno nasatviti formule za izračun; v primeru izdelave 

analize in poročil na ravni organizacijskih enot, večkratno izvajanje istih korakov 
• Ročna priprava poročil (analiza najprej poteka v excelu, nato se grafi po principu ”kopiraj-

prilepi” dajo v poročilo) -> časovno zamudno, podvrženo napakam 
• Pri pripravi poročil so parametri določeni vnaprej, fleksibilnost pri prebiranju ni mogoča (pri 

vseh OE prikazujemo enake podatke, čeprav vseh ne zanima nujno vse) -> rigidnost prebiranja 
poročil 

• Vsaka morebitna dodatna analiza zahteva novo pripravo poročila, dodaten čas -> rigidnost, 
možnost napak, zamudno, dodatni stroški za naročnika 

 
CILJI:  

• Online dostop do vprašalnika in dashboard spremljanja udeležbe za naročnika -> 
zagotavljanje, da odgovorijo na vse postavke, časovna optimizacija, večja produktivnost, manj 
kompleksno 

• Online zbiranje podatkov (kreiranje baze podatkov, glede na skupino, v katero posameznik 
spada) 

• Možnost fleksibilne kombinacije podatkov in filtriranje v skladu z željami naročnika -> časovna 
optimizacija, višja dodatna vrednost in prilagojenost željam naročnika 

• Možnost pregledovanja v aplikaciji ali izvoza v pdf obliki poročila -> fleksibilnost pri prebiranju 
in pregledovanju rezultatov 

• Zbiranje podatkov v ozadju na istih postavkah, gradnja lastne baze najpogostejših odgovorov 
in povprečnih rezultatov v Sloveniji -> dodana vrednost za podjetja, da vedo, kam se umeščajo 
v primerjavi z drugimi SLO podjetji  

• Avtomatsko generiranje priporočil na osnovi zbranih odgovorov 
 
DIGITALIZACIJA: digitalizirati želimo vnos vprašalnika (vsak vprašalnik je drugačen, želimo imeti 
možnost fleksibilnega spreminjanja vključenih postavk), zbiranje podatkov (pošiljanje dostopov do 
vprašalnikov, zbiranje odgovorov, avtomatski dashboard udeležbe), obdelavo podatkov (na način, da 
lahko parametre vnesemo mi notri in izvozimo poročilo oz. damo možnost naročniku, da si označi 
paramtere, ki jih želi kombinirati v poročilo) 



 
DODANA VREDNOST: časovni prihranek pri zbiranju podatkov, pošiljanju opomnikov in pregledu 
response rate-a; manjša verjetnost napak pri analizi podatkov in pripravi poročil, večja fleksibilnost in s 
tem dodana vrednost za naročnika pri izbiri parametrov za pripravo poročila in nastavljanju filtrov 
 
 

III. OCENJEVANJE PO METODI 360 STOPINJ: 
 
Ocenjevanje po metodi 360 stopinj je metoda, v okviru katere vodja prejme povratno informacijo s 
strani svojih nadrejenih, podrejenih, sodelavcev, hkrati pa se na istih vprašanjih oceni tudi sam. V 
podjetju imamo en standarden vprašalnik, hkrati pa se prilagajamo tudi željam naročnika (tj. oblikujemo 
nestandardne vprašalnike). Primerjava rezultatov omogoča prepoznavanje močnih področij in 
priložnosti za izboljšanje.  
 
IZZIVI, S KATERIMI SE SREČUJEMO:  

• Kreiranje baze posameznikov v excelu (oblikovanje povezave za dostop do vprašalnika, 
uporaba mail-merge-a za pošiljanje velike količine povabil v skladu s skupino, v katero je 
posameznik umeščen) -> možnost napake pri pošiljanju (nedelovanje povezav, napačne 
povezave, itd.); časovno zamudno 

• Analiza podatkov v excelu -> možnost napak, časovno zamudno 
• Priprava poročil poteka po principu ”prilepi-kopiraj” -> časovno zamudno, nižja produktivnost, 

veliko rutinskega dela, večja možnost napak 
• Ročno združevanje podatkov od vodij in priprava skupnih poročil vseh vključenih zaposlenih v 

en projekt -> časovno zamudno, verjetnost napak, rutinsko delo, nižja produktivnost 
• Ročno spremljanje odstotka udeležbe -> časovno zamudno, napake  

 
CILJI:  

• Avtomatizacija zbiranja podatkov od uskladitve seznama ocenjevalcev naprej -> časovna 
optimizacija, hitrejša obdelava posameznih korakov  

• Dashboard za spremljanje udeležbe po vodjih in ocenjevalcih te vodje 
• Avtomatska analiza in izvoz podatkov v poročilo, primerno za izvedbo coaching srečanja -> 

manjša verjetnost napak, časovni prihranek  
• Avtomatska analiza podatkov od vodij in priprava povzetka prednosti in pomanjkljivosti v 

skladu z najvišje / najnižje ocenjenimi področji -> časovna optimizacija 
• Kreiranje smernic na osnovi odgovorov za oblikovanje predloga razvojnih aktivnosti  

 
DIGITALIZACIJA: digitalizirati želimo pošiljanje dostopov posameznikom do vprašalnika glede na to, 
v katero skupino so umeščeni in koga ocenjujejo (npr. en zaposleni lahko dobi v ocenitev 3 vodje 
vzporedno, mora vedeti, koga ocenjuje, mora biti anonimno), zbiranje podatkov, analiza podatkov in 
priprava poročila, priprava smernic za razvojne aktivnosti, spremljanje odstotka udeležbe (dashboard) 
 
DODANA VREDNOST: časovni prihranek pri zbiranju podatkov, pošiljanju opomnikov in pregledu 
response rate-a; manjša verjetnost napak pri analizi podatkov in pripravi poročil, večja fleksibilnost  
	
 
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. STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV 
a) Izobraževanje za napredno uporabo platforme za assessment. 
 
II. INDUSTRIJA 4.0 
a) Implementacija AI platforme za assessment  

 
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 23.2.2022 
 
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 

STRATEGIJA RAZVOJA DIGITALNIH KADROV 

Izobraževanje za napredno uporabo platforme za 
assessment 

 
 

INDUSTRIJA 4.0 

Implementacija AI platforme za assessment    

 
S podpisom te ponudbe sprejemamo vse pogoje naročnika.  
Veljavnost ponudbe: 60 dni 
Plačilni rok: pod dogovori oz. po opravljani storitvi 
 
Kraj in datum:            Žig in podpis ponudnika: 
 
__________________                          __________________ 


