vabi na
usposabljanje za pridobitev
Potrdila o dodatni kvalifikaciji z nazivom

»STROKOVNJAK/INJA ZA JAVNA NAROČILA«
(na podlagi sklepa strokovne komisije NKT SOK-EOK št. 6045-06/2018-11 z dne 14.5.2018 in
sklepa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
o umestitvi dodatne kvalifikacije SOK št. 012-8/2017/27 z dne 29.5.2018)

KDAJ:
1. TERMIN

2. TERMIN

četrtek, 24. januar 2019,
torek, 5. februar 2019,
torek, 12. februar 2019,
torek, 19. februar 2019,
z začetkom ob 8. uri

torek, 14. maj 2019,
torek, 21. maj 2019,
sreda, 29. maj 2019,
torek, 4. junij 2019,
z začetkom ob 8. uri

Izpit – pisni del:
četrtek, 14. marec 2019, z začetkom ob 8. uri

Izpit – pisni del:
četrtek, 20. junij 2019, z začetkom ob 8. uri

KJE: City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana
TRAJANJE PROGRAMA: 35 ur (7 modulov po 5 šolskih ur)
PREDAVATELJI:









mag. Janez TEKAVC, Odvetniška pisarna Tekavc d.o.o., odvetnik
Aleš AVBREHT, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., odvetnik
mag. Urška SKOK KLIMA, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo
mag. Uroš ŠKUFCA, Praetor d.o.o.
mag. Marko ŽVIPELJ, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., odvetnik
Nina VELKAVRH, Državna revizijska komisija
mag. Zlata JERMAN, Državna revizijska komisija

OPIS PROGRAMA
Dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje
usposobljenost posameznika in se umesti v enotni sistem
kvalifikacij v Republiki Sloveniji ali Slovensko ogrodje
kvalifikacij (SOK).
Program usposabljanja za pridobitev dodatne kvalifikacije z
nazivom »Strokovnjak/inja za javna naročila« ima za
temeljni cilj dodatno usposobljenost notranjih sodelavcev
naročnikov in ponudnikov na pravnem, ekonomskem in
poslovno-organizacijskem področju javnega naročanja.

Štiridnevni program usposabljanja, ki obsega sedem
modulov po 5 ur, se izvaja v obliki seminarjev, predavanj,
delavnic, diskusij in študij primerov. Predavatelji so
strokovnjaki, ki imajo dokumentirane reference s področja
javnega naročanja.
Pogoj za pridobitev potrdila je najmanj 80% prisotnost
na predavanjih in uspešno opravljen pisni in ustni izpit.

CENA USPOSABLJANJA







Cena štiridnevnega usposabljanja in pristopa k izpitu znaša 1.750,00 €, brez DDV,
Cena ponavljanja izpita znaša 400,00 €, brez DDV,
V kotizacijo je vključeno obsežno gradivo, kosila in ostala pogostitev,
Plačilo je potrebno poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 6100 0000 8269 791 (odprt pri Delavski hranilnici d.d.),
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.
Plačilo se lahko izvede ne podlagi izstavljenega predračuna ali računa v enkratnem znesku ali po posebnem
dogovoru na več obrokov.

VSTOPNI POGOJI
Dokončana najmanj srednja strokovna izobrazba,
v zadnjih 3 letih od prijave na pridobitev dodatne kvalifikacije osebi ni bil pravnomočno izrečen
prekršek po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2, ZJNVETPS, ZJN-3).
PREVERJANJE UČNIH IZIDOV
Poznavanje učnih izidov bo izvajalka usposabljanja preverila s pisnim in ustnim izpitom ter s
praktičnim preverjanjem. Vsak kandidat bo moral doseči vsaj 56% točk od 100% na pisnem izpitu, da
bo lahko pristopil na ustnega. Na ustnem izpitu bo moral odgovoriti pravilno na vsaj 2/3 zastavljenih
vprašanj.
PRIDOBITEV POTRDILA
Kandidat, ki izpolnjuje vstopne pogoje, izrazi interes za pridobitev dodatne kvalifikacije s pisno prijavo
na program usposabljanja z zaključnim izpitom. Za pridobitev javne listine je pogoj najmanj 80%
prisotnost na predavanjih in uspešno opravljen pisni in ustni izpit.
Potrdilo, na katerem so razvidni raven SOK in EOK (slovensko in evropsko ogrodje kvalifikacij) ter
učni izidi dodatne kvalifikacije, se izda v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij.

P R O G R A M U S P O S A B L J A N J A (35 ur)
URNIK

VSEBINSKI SKLOPI IN
NOSILCI

Četrtek, 24. januar 2019 ali torek, 14. maj 2019
08:00 – 09:50

1. MODUL:

odmor 09:50 – 10:05

Slovenska in evropska pravna
ureditev javnega naročanja
(uvod v javno naročanje)

10:05 – 12:00

mag. Janez TEKAVC
12:00 – 13:00
odmor za kosilo

13:00 – 14:50
odmor 14:50 – 15:05

15:05 – 17:00

2. MODUL:
Postopki javnega naročanja in
objava odločitev, povezanih z
izidom javnega naročila
Aleš AVBREHT

- slovenska pravna ureditev javnega naročanja
blaga, storitev, gradenj,
- državna ureditev in predstavitev javnih
inštitucij, ki so povezane s sistemom javnega
naročanja,
- evropska pravna ureditev javnega naročanja,
- problematika drobljenja javnih naročil,
- javna naročila, koncesije in javno-zasebno
partnerstvo
- nadzor nad postopki javnega naročanja
- elektronsko javno naročanje,
- drugi postopki javnega naročanja s časovnim
potekom,
- praktični primeri postopkov,
- posebnosti pri okvirnih sporazumih,
- objava odločitve o oddaji javnega naročila,
objava zavrnitve vseh ponudb ali posameznih
ponudb, druge objave v zvezi z javnim
naročanjem,
- časovna omejitev trajanja pogodb

Torek, 5. februar 2019 ali torek, 21. maj 2019
08:00 – 09:50

3. MODUL:

odmor 09:50 – 10:05

Dokumentacija v postopkih
javnega naročanja in
odpiranje ponudb

10:05 – 12:00

mag. Urška SKOK KLIMA
12:00 – 13:00
odmor za kosilo

-

priprava razpisne dokumentacije,
priprava tehničnih specifikacij,
razlikovanje med pogoji in merili,
vrste meril in smernice Direktorata za javno
naročanje,
enakopravna obravnava ponudnikov,
diskriminatornost tehničnih specifikacij,
razlogi za izključitev in pogoji,
uporaba FIDIC pravil pri javnem naročanju
gradenj

13:00 – 14:50

4. MODUL:

odmor 14:50 – 15:05

Merila za izbor
najustreznejšega ponudnika in
pogajanja s ponudniki

15:05 – 17:00

mag. Uroš ŠKUFCA

oblikovanje meril s strani naročnika,
merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe,
finančna zavarovanja,
zavarovanja poklicnega tveganja,
tehnike vodenja javnega odpiranja ponudb,
postopki, v katerih se lahko uporabijo
pogajanja,
- tehnike izvedbe pogajanj,
- dokumentacija naročnika v zvezi s pogajanji
-

Torek, 12. februar 2019 ali sreda 29. maj 2019
08:00 – 09:50

5. MODUL:

odmor 09:50 – 10:05

Postopek s ponudbami in
ocenjevanje ponudb

10:05 – 12:00

mag. Marko ŽVIPELJ

12:00 – 13:00
odmor za kosilo

13:00 – 14:50

6. MODUL:

odmor 14:50 – 15:05

Javna naročila v praksi

15:05 – 17:00

mag. Uroš ŠKUFCA

- nedopustna ponudba,
- ravnanje naročnika po prejemu ponudb,
- prepovedana ravnanja v zvezi z dopolnjevanjem
ponudb,
- vrste odločitev naročnika ,
- spreminjanje ponudbe,
- podizvajalci
- dopustnost nastopanja v več ponudbah,
- zamenjava konzorcijskih partnerjev, podizvajalcev,
- problematika neobičajno nizke ponudbe,
- vpogledi v dokumentacijo javnega naročila
- javna naročila v praksi,
- elektronsko javno naročanje,
- kaj se sme in kaj ne, ko je javno naročilo zaključeno,
- način priprave pogodbe, bistvena sprememba
pogodbe,
- krovni sporazum,
- razlika med pogodbo in okvirnim sporazumom,
- sklepanje aneksov,
- več dodatnih gradenj, storitev ali dobave blaga

Torek, 19. februar 2019 ali torek, 4. junij 2019
08:00 – 09:50

7. MODUL:

odmor 09:50 – 10:05

Izvajanje in spremljanje
javnega naročila

10:05 – 12:00

Nina VELKAVRH
mag. Zlata JERMAN

-

sistemi in postopki pravnega varstva javnih naročil,
reševanje revizijskih postopkov,
prekrški v pravu javnih naročil,
okoliščine za sodno varstvo,
ugotavljanje odškodninske odgovornosti (sodna
praksa), uveljavljanje ničnosti sklepanja pogodb,
ravnanja, ki predstavljajo prekršek,
vrste sankcij,
praksa Državne revizijske komisije in sodišč za
določitev odgovorne osebe,
odgovornost za prekršek, če naročilo ni oddano, ker
se zavrnejo vse ponudbe oz. se postopek razveljavi

PRIJAVA IN ODJAVA
Kandidate prosimo, da nas o udeležbi na izobraževanje obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko
pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po opravljeni
storitvi bomo poslali račun.
Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50%
vrednosti kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacijo ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.

INFORMACIJE




na naslovu: NEBRA d.o.o.,
Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
po telefonu: 01/300 00 60, 01/300 00 61
GSM:
031/662 193





po telefaksu:
preko e-maila:
na spletni strani:

01/300 00 65
nebra@nebra.si
http:/www.nebra.si

PRIJAVNICA
za usposabljanje za pridobitev potrdila o dodatni kvalifikaciji z nazivom

»Strokovnjak/inja za javna naročila«
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana
NA USPOSABLJANJE SE PRIJAVLJAM:
IME IN PRIIMEK: _______________________________________________________________________
E-MAIL NASLOV: ______________________________________________________________________
Naziv končane šole: ______________________________________________________________________
Stopnja izobrazbe (ustrezno obkrožite):
a) srednja strokovna

Izbrani termin:

b) srednja splošna

c) višja strokovna

d) visoka strokovna

e) univerzitetna ali več

1. TERMIN
2. TERMIN

PLAČNIK: _____________________________________________________________________________
NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV da ne
(ustrezno obkrožite)

ID za DDV plačnika: _______________________________

TELEFON: ______________________FAKS: _____________________GSM:_______________________
TRR za E račun:_________________________________________________________________________
SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH
PODATKOV v skladu s Splošno uredbo o varstvu
podatkov (GDPR)
(ustrezno označite)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na
dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da
lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj
vpisane osebne podatke obdeluje
z namenom vodenja evidence o udeležencih
dogodka ter me kontaktira v zvezi s prijavo,
potekom, vsebino dogodka,
za namene trženja ter me kontaktira o drugih
seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja
dejavnosti družbe.
V kolikor sporočil ne boste želeli več prejemati, se
lahko odjavite iz seznama prejemnikov tako, da
sledite navodilom na odjavni strani, povezava do
katere je tudi del vsakega poslanega sporočila.

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi objektivnih
razlogov spremeni lokacijo in čas izobraževanja.

Datum: _________________________
Podpis:__________________________
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski
naslov: nebra@nebra.si , na faks št.: 01/300 00 65 ali po pošti na
naš naslov: NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana.
Prijavnica je na voljo tudi na naši spletni strani www.nebra.si in
jo lahko pošljete po elektronski poti.

