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POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA SODELOVANJE PRI 

TEHNIČNI IZVEDBI DOGODKOV V OKVIRU PROJEKTA DIGITALNO 

SREDIŠČE SLOVENIJE 

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju: DIH Slovenije) je osrednja nacionalna točka za 

zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj, tehnologij, eksperimentalnih in 

pilotnih okolij, najboljših praks, metodologij in drugih dejavnosti, ki so potrebne, da se slovenski 

industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, inovacij modelov in procesov; ki podpirajo njihovo 

digitalno preobrazbo in dvigujejo njihove konkurenčne prednosti, ki temeljijo na digitalnem. DIH 

Slovenije omogoča digitalno transformacijo po principu vse-na-enem-mestu, v Sloveniji in širše. Osvešča 

in zagotavlja storitve za rast digitalnih kompetenc, izmenjavo digitalnih izkušenj in primerov dobrih praks 

na lokalni, regionalni in mednarodni ravni; predlaga vladi in omogoča dostop do podatkov za 

spodbujanje podjetništva. Z izgradnjo nacionalne mreže in vzpostavitvijo trajnostnega ekosistema si 

DIH Slovenije prizadeva povezati in podpirati različne industrijske sektorje, zagotavljajo širok spekter 

potreb in si prizadevati za podporo vsem industrijam, ki lahko koristijo in izkoristijo priložnosti digitalne 

transformacije. DIH Slovenije se osredotoča na podporo industrijskim panogam, ki jih slovenska 

strategija pametne specializacije poudarja kot prednostne, to so: pametna mesta in skupnosti, pametne 

stavbe in pametne tovarne. Vendar pa ne izključuje drugih industrij, torej vključuje vse, od 

visokotehnoloških do bolj tradicionalnih. Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev 

za mala in srednje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih izvaja Digitalno 

inovacijsko stičišče Slovenije s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. 

1. Predmet poziva 

V času predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021, ki bo potekalo od 1. julija do 31. 

decembra 2021 bo v BTC City Ljubljana vzpostavljeno Digitalno središče Slovenije (Slovenian Digital 

Center) - Tehnologija za ljudi. Digitalno središče Slovenije, katerega namen je prikaz tehnološkega 

napredka slovenskih podjetij in institucij ter izpostavitev prebojnih slovenskih tehnoloških zgodb, je 

nastalo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, DIH 

Slovenija in družbo BTC d.d. 

V ta namen razpisujemo poziv zainteresiranim kandidatom za sodelovanje pri tehnični izvedbi dogodkov 

v okviru projekta Digitalnega središča Slovenije (obiski tujih delegacij, poslovna srečanja, konference, 

predavanja, okrogle mize, hackathoni, izobraževanja). 

2. Cilj projekta 

Cilj projekta je tehnologijo približati posameznikom, podjetjem, javnim institucijam in drugim 

organizacijam, zato bo Digitalno  središče Slovenije - Tehnologija za ljudi ponudilo številne priložnosti 

za sodelovanje na različnih področjih. Fizični predstavitveni prostor Digitalnega središča Slovenije bo v 

BTC City Ljubljana. Digitalno središče Slovenije bo tako na enem mestu združilo najnaprednejša 

slovenska podjetja, institucije ter posameznike, omogočilo stik z novimi tehnologijami širši javnosti, 

izobraževalne programe s področja rabe in uporabe novih tehnologij za številne ciljne skupine, pester 

programski del ter najpomembnejše, predstavitev slovenskega znanja in razvoja mednarodni javnosti. 

S hibridnim pristopom, bomo ob vzpostavitvi fizičnega predstavitvenega prostora vzpostavili tudi 

virtualno dimenzijo Digitalnega središča Slovenije, ki bo omogočala prikaz celotnega 6 mesečnega 

programa in aktivnosti (predstavitve podjetij) na spletu v obliki virtualnega Digitalnega središča 

Slovenije, s tem pa bo omogočena tudi močna mednarodna izpostavljenost. 
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Prikaz mesečnih tematskih sklopov programa: 

- Julij - Pametna mesta in skupnosti 

- Avgust - Trajnostna družba in gospodarstvo 

- September - Umetna inteligenca 

- Oktober - 5G in kibernetska varnost 

- November – Digitalizacija 

- December - Industrija 4.0 in robotika 

3. Pogoji poslovanja 

Na seznam izvajalcev se lahko uvrstijo osebe, ki izkazujejo ustrezne spodaj zahtevane kompetence.  

Tehnični izvajalci so lahko fizične ali pravne osebe javnega ali zasebnega prava.  

4. Splošni pogoji 

Pogoji za kandidiranje za mesto programskega soustvarjalca so: 

- Reference iz snemanj in tehnične podpore dogodkov, ki so preverljive,  

- izjava o nekaznovanosti,  

- plačani davki, prispevki in druge javnopravne dajatve. 

5. Predviden časovni in finančni okvir 

Aktivnosti se pričnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe. Pogodba z izbranim izvajalcem se zaključi 

najkasneje z dnem 31. 12. 2021. V primeru nespoštovanja časovnih rokov, kakovosti izvajanja 

aktivnosti, neodzivnosti, si DIH Slovenije pridržuje pravico do prekinitve pogodbe brez opozorila. 

Izbrani izvajalec bo dobil natančna navodila glede sodelovanja po sklenitvi pogodbe in izboru. 

Predvidene postavke vključeno z vsemi stroški naročnika so: 

Snemanje predstavitvenih posnetkov z 

montažo 

1518,90 EUR 

Krajši dogodek  1488,40 EUR 

Poldnevni dogodek 1870 EUR 

Celodnevni dogodek 1945,90 EUR 

Druga tehnična pomoč 77,50 EUR 

 

Predviden obseg dela je odvisen od zahtevnosti izvedbe dogodka. Obseg dela se uskladi glede na 

zahteve naročnika. 

6. Plačilni pogoji 

Naročnik se zavezuje, da bo plačilo za potrjeno opravljeno storitev izvršil najkasneje v roku 60 dni po 

prejemu zaključenega poročila o opravljenem delu in računa (v primeru pravnih oseb). 
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7. Prijavna dokumentacija 

Ob prijavi morajo kandidatu priložiti kratek vsebinski opis delovnih izkušenj, izjavo o izpolnjevanju 

zahtevnih pogojev poziva, ter življenjepis. 

8. Oddaja vloge 

Vloge se sprejema izključno po elektronski pošti na naslov info@dihslovenia.si, do 15. 12. 2021, do 

23:59 ure.  Predmet elektronskega sporočila: Poziv za sodelovanje pri tehnični izvedbi dogodkov v okviru 

projekta Digitalno središče Slovenije. 

9. Proces obdelave vloge 

 

DIH Slovenije prejme in obravnava prispele vloge. V primeru, da kandidat izpolnjuje pogoje javnega 

poziva, se ga zavede v bazo tehničnih izvajalcev, ter z njim sklene okvirna pogodba za sodelovanje v 

projektu Digitalno središče Slovenije. Vloge se odpira na osnovi prispelih vlog in se ne čaka do skrajnega 

roka za dostavo vlog. 

10. Sklenitev pogodbe 

Sama uvrstitev na seznam tehničnih izvajalcev in sklenitev pogodbe še ne pomeni samodejno 

zagotovljenega sodelovanja, saj je to odvisno od potreb in zahtev naročnika. 

Sama sklenitev ne pogodb ne določa končnega števila opravljenih ur, določa pa samo sodelovanje pri 

tehnični izvedbi programa od sklenitve pogodbe do najkasneje 31. 12. 2021. 

 

Ljubljana, 1. 7. 2021 

 

Mag. Katja Mohar Bastar, 

 direktorica 
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 PRIJAVNA VLOGA 

1. Osnovni podatki 

Ime in priimek*: 

Naziv podjetja (v primeru, da se na poziv prijavljate kot pravna oseba): 

Davčna številka podjetja: 

Naslov*: 

Telefon*: 

E-pošta*: 

2. Reference 

Naziv dogodka 
Naziv 
organizacije 

Ime in priimek 
kontaktne 

osebe za 

preverjanje 
reference 

Podatki 
kontaktne osebe 

za preverjanje 
reference 

(tel. št. ali e-mail 

naslov) 
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IZJAVA 

 

Ime in priimek odgovorne osebe: 

Naziv podjetja (v primeru, da se na poziv prijavljate kot pravna oseba): 

Izjavljam, da sem zmožen izpolnjevati vse obveznosti navedene v pozivu za programske soustvarjalce 

v okviru projekta Digitalno središče Slovenije. 

Izjavljam, da nisem kaznovan in nisem v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, imam plačane davke, 

prispevke in druge javnopravne dajatve. 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

 

 


