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Datum: 30.8.2021 

Št.: 302-8/2021/4-POP 
 

Javno povabilo k vpisu v  »Evidenco strokovnjakov za izvajanje Life Cycle Assessment – LCA 

analiza« 

 

1. Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za izvajanje celostnega vrednotenja 
okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenskem ciklu izdelka (LCA).  

2. Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju, 
ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, ki jih bo objavila 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, (v nadaljevanju SPIRIT), Slovenski podjetniški sklad (v 
nadaljevanju SPS) ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologojo (v nadaljevanju MGRT) 
oziroma njegove izvajalske institucije, pri izbiri primernega strokovnjaka.  

Splošni pogoj: 
Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, ki je registrirana za opravljanje 
gospodarske dejavnosti v državi, v kateri ima sedež, in bo izstavljala račun za storitve strokovnjaka. 
 

V evidenco bodo vpisani strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. Ima opravljeno usposabljanje in/ali znanje s področja LCA analiz 
 
Dokazilo:  

o potrdilo o opravljenem študiju s tega področja ali  
o potrdilo o opravljenem izpitu s tega področja ali kopija veljavnega certifikata glede 

opravljenega usposabljanja s področja LCA pri profesionalnih razvijalcih programske 
opreme za LCA analizo ali tujih univerzah ali 

o dokazilo o objavljenih vsaj dveh znanstvenih člankih in študij s področja LCA analize (link, 
kopija) ali 

o dokazilo o sodelovanju na evropskem ali ARRS1 projektu, v okviru katerega je bila 
opravljena študija s področja LCA. 

 
2. Izkazuje vsaj dve referenci s področja izdelave LCA analize v obdobju petih let do oddaje vloge 

za vpis v evidenco; LCA analize so pripravljene v skladu s standardom 14040 in 14044 in v 
skladu s Priročnikom ILCD (https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcdHandbook.html)  

Dokazilo:  

o za vsako referenco posebej izpolnjen predložen obrazec  »Potrditev referenc s strani 
posameznih naročnikov« (Obrazec 2). 

 

                                                           
1 ARRS: Javna agencija  za raziskovalno dejavnost RS 
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3. Ima zagotovljen dostop do licenčne verzije profesionalnih izdaj programske opreme kot so 
npr. SimaPro, GaBi ali Umberto, dopustna je tudi uporaba Open LCA, z integrirano podatkovno 
bazo Ecoinvent  s posodobljenimi podatki (prosto dostopne demo verzije programske opreme 
niso ustrezne) 

 

Dokazilo:  

o kopija dokazila o kupljeni  licenci  (račun, pogodba, kopija licence oz. drugi enakovredni 
dokumenti)  

 
4. Ima sklenjeno delovno oz. drugo pogodbeno razmerje s podjetjem, preko katerega bo opravljal 

storitev (prijavitelj) 
 

Dokazilo: 
o kopija dokazila o sklenjenem delovnem oz. drugih pogodbenim razmerjem s prijaviteljem 

 

Evidenca strokovnjakov in njihovih referenc je javna. V primeru, da prijavitelj katere od referenc ne želi 
javno objaviti, lahko to posebej označi v prijavnem obrazcu.  

Evidenca vsebuje naslednje osebne podatke zainteresirane osebe: ime in priimek, kontaktni podatki 
(elektronski naslov in telefonska številka) ter reference. 

Navedene podatke SPIRIT obdeluje do preklica privolitve s strani zainteresirane osebe, vendar najdlje tri 
leta od vpisa v evidenco. Po poteku tega roka lahko SPIRIT navedene podatke obdeluje le na podlagi 
nove privolitve zainteresirane osebe. 

Vpisani prijavitelji  in/ali strokovnjaki s prejemniki storitev po javnih razpisih ali pozivih, sklenejo pogodbo, 
v kateri definirajo obseg in področje dela ter pogodbeno vrednost. Pri tem upoštevajo vse določbe in 
omejitve, ki so podrobneje določene s posameznimi javnimi razpisi, pozivi ipd. 

 

Način vpisa in prijavni rok 

Javno povabilo je odprto do preklica.  
Prijavo za vpis v evidenco strokovnjak posredujete izključno na elektronsko izpolnjenih in podpisanih 
obrazcih in jih skupaj z zahtevanimi dokazili v pdf obliki posreduje na elektronski naslov lca-
evidenca@spiritslovenia.si.  
 

Prijavna dokumentacija 

Povabilo je objavljeno na spletnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/375.  

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico do spremembe javnega povabila. Spremembe bodo objavljene na 
spletni strani agencije, vpisani strokovnjaki pa bodo o morebitnih spremembah obveščeni po elektronski 
pošti. 
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Potrjevanje in aktiviranje prijav 

Pregled, potrjevanje in aktiviranje prijav bo izvajal s strani SPIRIT Slovenija pooblaščen izvajalec. 
Obravnave prijav se bodo izvajale tekoče oz. v roku 5 delovnih dni od oddane prijave. Če pooblaščena 
oseba ugotovi, da je prijava nepopolna ali ne izkazuje zahtevanih pogojev, lahko prijavitelja po elektronski 
pošti pozove k dopolnitvi oz. predložitvi manjkajočih dokazil. Strokovnjaki, ki bodo oddali popolne prijave 
in bodo izkazali izpolnjevanje zahtevanih pogojev, bo SPIRIT Slovenija vpisal v evidenco, objavljeno na 
spletni strani. O vpisu bo strokovnjak obveščen na elektronski naslov, naveden v prijavi.  

Strokovnjak ima hkrati pravico kadarkoli zahtevati izbris iz evidence. V kolikor je strokovnjak pred tem že 
prevzel obveznosti iz naslova morebitnih pogodb za izvedbo LCA analiz, jih je dolžan, ne glede na 
spremembo v evidenci, izpolniti do konca. 

 

Dodatne informacije 

Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim prijaviteljem na voljo elektronski 
naslov: lca-evidenca@spiritslovenia.si. 

 

 

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija 
dr. Tomaž Kostanjevec 

direktor 


