
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: ____Pravno poznavanje javnega naročanja v zdravstvu___ 
 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
00 - Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
01 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
02 - Umetnost in humanistika 
03 - Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
04 - Poslovne in upravne vede, pravo 
05 - Naravoslovje, matematika in statistika 
06 - Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 
07 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
08 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
09 - Zdravstvo in socialna varnost 
10 - Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
 

_______MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana in SANOLABOR d.d. kot partner 1____ 
 

 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 

Problem, ki smo ga s projektom reševali je bil nizka stopnja profesionalizacije javnega 

naročanja. Glavne težave nastopajo predvsem zaradi nizke usposobljenosti strokovnih služb 

naročnikov kot tudi ponudnikov. To ima za posledico nižjo učinkovitost sistema javnega 

naročanja ter manjši obseg ponudnikov.  
 

Namen tega projekta je bil tako, povečanje profesionalizacije javnega naročanja v 

slovenskem javnem sektorju, z oblikovanjem platforme, ki je namenjena preverjanju 

usposobljenosti služb in nuditi način njihovega stalnega izobraževanja in izpopolnjevanja.   
 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Cilj projekta je bil vzpostavitev platforme, ki bo pomenila digitalno podporo merjenju 

znanja in učenju naročnikov in ponudnikov javnega naročanja na področju zdravja. 

Vsebinsko je bilo delo usmerjeno na oblikovanje trditev/vprašanj s ponujenimi možnimi 

odgovori. Osnovne vsebine so se črpale iz sklepov Državne revizijske komisije (DRK). 

Praktične izkušnje pa je prispeval tudi partner SANOLABOR.  
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Ko je bila platforma vzpostavljena, se je izvedlo testiranje validnosti vprašalnika (testiranje 

težavnosti vprašanj glede na temo in uporabnika) ter testiranje računalniške rešitve 

platforme (izpolnjevanje spletnega vprašalnika). Sledila je faza promocije in popularizacije 

platforme med zainteresiranimi uporabniki.   
 

 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 

Rezultat projekta je tako nastala  spletna platforma 

(https://www.mlcljubljana.com/KtkvizJavnoNarocanje/), ki je prosto dostopna in 

namenjena vsem, ki se odzivajo na razpise (ponudnike), kot tudi za tiste, ki te postopke 

vodijo (naročniki). Na njej uporabniki lahko preverijo svoje znanje poznavanja javnega 

naročanja preko izpolnjevanja/reševanja vprašanj, ki so razdeljena na štiri vsebinske sklope 

(“Pravno varstvo”, “Splošno”, “Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb” ter 

“Koncesije”). Na koncu opravljenega testa uporabnik prejme rezultate v obliki odstotka 

pravilnih odgovorov po posameznih sklopih. Z organizirano ponudbo in promocijo 

platforme, pa je možno izvajati usposabljanja skupin npr. strokovnih služb udeležencev 

javnega naročanja in jih nagovarjati za posredovanje aktualnih vprašanj in dobrih praks.  
 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
Končni produkt projekta je objavljen: https://www.mlcljubljana.com/KtkvizJavnoNarocanje/ 
 
Sestanek projektne skupine pri Partnerju 1 - SANOLABOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mlcljubljana.com/KtkvizJavnoNarocanje/
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Prenos znanja delovnega mentorja na MLC Ljubljana, 1.4.2019 

 
 
Predstavitev Platforme (Pravno poznavanje javnega naročanja) v okviru Konference JN, OOZ Ljubljana 
Vič, 12.6.2019 
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Prenos znanja pedagoškega mentorja pri partnerju SANOLABOR, 27.6.2019 

 
 


