
Dodatna pojasnila ponudnikom: 

➢ Pričakuje se prenos predavanj in praktičnih prikazov v živo.  »Projecira« se preko 
ponujene komunikacijske platforme, kot npr: MS Teams, ZOOM, idr., direktno ciljni 
skupini, torej vabljenim na dogodek. 

➢ Dogodki niso javnega značaja. Vabilo na dogodek pripravi skrbnik tečaja pri naročniku. 
Od ponudnika se pričakuje, da upoštevajoč urnik tečaja/seminarja, pošlje pravočasno 
povezavo do »spletne učilnice« skupaj z navodili za prijavo prijavljenim 
kandidatom/udeležencem in predavateljem. Elektronske naslove zagotovi skrbnik 
tečaja, prav tako vse  potrebne podatke  za pravočasno vzpostavitev povezave in 
pošiljanje. Razpisi so objavljeni na spletni strani OKS-ZŠZ, dostopno na: 
https://usposabljanje.olympic.si/razpisi. Prijave na razpisane dogodke zbira OKS-ZŠZ 
in PZS.  Baze se ne prenašajo. 

➢ Pričakuje se, da moderator nudi pomoč slušateljem in predavateljem pred dogodkom; 
točneje od dne pošiljanja povezave do »spletne učilnice« dalje in obvezno 15 minut 
pred začetkom posamezne dnevne aktivnosti. Tu je mišljeno poglobljeno sodelovanje 
moderatorja s predavateljem v smislu testiranja različnih funkcij ponujenega orodja 
upoštevajoč specifike gradiva predavatelja (video, avdio gradivo, PPT, drugo). 

➢ Orodje ni pogojeno, važne so rešitve. Biti pa mora brezplačno dostopno predavateljem 
in slušateljem. V ponujeno ceno ure storitve ponudnik vračuna tudi morebitni strošek 
najema predlaganega orodja. 

➢ Slušatelji in predavatelji dajo soglasje k snemanju. Posnetki se dostavijo OKS ali PZS 
preko enega od načinov pošiljanja večjih datotek. Posnetki se hranijo izključno pri 
naročniku za potrebe zagotavljanja revizijske sledi. 

➢ Pojasnilo k varianti ponudbe: cena ne more biti podana v razponu. Pri varianti ponudbe 
je mišljeno, da z drugačno tehnično rešitvijo, ki jo opišete, ponudite istovrstno storitev, 
s katero naročnik lahko izpolni svoj cilj naročila.  

➢ Pri oblikovanju metodologije cene na enoto je ponudnik avtonomen. V kolikor je 
ponudnik zavezanec za DDV na predračunu izrazi tudi davek. 

➢ V razpisu navedeni možni stroški skladiščenje, transporti in zavarovalni stroški idr.   
predstavljajo nabor stroškov, ki bi jih ponudnik pri zagotavljanju storitve lahko imel. Če 
ti nastanejo,  morajo biti vključeni v ponujeno ceno. 

➢ Okvirno število kilometrov?  OKS-ZŠZ organizira aktivnosti na predlog NPŠZ. 
Dogodke, za katere želijo pridobiti sofinanciranje, najavljajo (najprej) 45 dni pred 
začetkom. Lokacija in objekt v katerem se aktivnost izvede se izbere na podlagi 
razpisa,  zato se tega žal ne da vnaprej napovedati. Strošek prevoza izven sedeža 
ponudnika,  v okviru svoje metodologije oblikovanja cene storitve,  določa ponudnik 
sam. 

➢ Koliko cca. delovnih dni je med vikendom? Upoštevajoč dejstvo, da so aktivnosti, ki se 
izvajajo v sklopu projekta namenjene izključno zaposlenim osebam, se dogodki izvajajo 
pretežno ob vikendih.  NPŠZ posreduje, urnik dogodka, ki je predhodno usklajen s 
predavatelji,  OKS (najprej) 45 dni pred začetkom dogodka. OKS ne določa terminov 
izvedbe dogodkov in ne postavlja urnikov. 

➢ Dejansko število dogodkov; trajanje T in P vsebin aktivnosti? NPŠZ so OKS-u v letu 
2021 najavile 118 najavljenih dogodkov.   Kot predhodno pojasnjeno, urnik pripravijo 
strokovni sodelavci NPŠZ in ga OKS-u posredujejo (najprej) 45 dni pred začetkom 
tečaja/seminarja. Na postavitev urnika vpliva več dejavnikov, kot npr.  vsebina 
programa, specifika športne panoge, dostopnost predavateljev, možnost najema 
prostora v željenih terminih, ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, idr.).  
Najavo dogodkov  v 2022 s strani NPŠZ bo OKS prejel predvidoma v mesecu 
septembru 2021.  
PZS je najavila skupno 36 dogodkov 2021 in 2022. 

➢ Kakšno ura se upošteva – pedagoška ali šolska? Enota je ura 60 minut. 

 

https://usposabljanje.olympic.si/razpisi

