
PPI2INNOVATE okrogla miza JNI za zdravje, energijo in IKT (D.C.5.2-4) in JNI/PKN dogodek (D.C.5.6)
Ljubljana I 22.11.2018, Uradni list Republike Slovenije

Planiranje javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI) na področju 
zdravja, energije in IKT ter predstavitev praktičnega primera 
predkomercialnega naročanja (PKN)
PPI2Innovate I Mag. Majda Potokar, Zavod TM ICT 
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PROGRAM DOGODKA

8.00 — 8.30 Prihod in registracija udeležencev 

8.30 — 8.40 Pozdravni nagovor: Matjaž Logar, direktor Zavoda Tehnološka Mreža ICT (Zavod 
TM ICT)

8.40 — 9.00 Predstavitev praktičnih primerov planiranja JNI na področju energije: Lublin 
Pilot (Poljska) in Piemonte Pilot (Italija) ter na področju zdravja Somogy Pilot 
(Madžarska),  mag. Majda Potokar, Zavod TM ICT

9:00 — 9:15 Predstavitev praktičnega primera planiranja JNI na področju IKT — MJU Pilot 
(Slovenija): javno naročilo inovativne rešitve na področju IKT, Sabina Kuzman,
Ministrstvo za javno upravo (MJU)

9.15 — 9.45   Predstavitev praktičnega primera izvedbe predkomercialnega naročanja (PKN), 
red. prof. dr. Andrej Kovačič, Univerza v Ljubljani — Ekonomska fakulteta

9:45 — 10:00 Interaktivna diskusija: ključni izzivi in praktične rešitve uporabe PKN pri 
naročanju raziskav in razvoja inovativnih rešitev v Sloveniji, red. prof. dr. Andrej 
Kovačič, Univerza v Ljubljani — Ekonomska fakulteta 

10.00 — 10.30   Odmor
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PROGRAM DOGODKA

10.30 — 11.30 Okrogla miza: Pomen planiranja JNI — ključni izzivi in praktične rešitve 
pri planiranju JNI na področju zdravja, energije in IKT
Moderatorka: Sabina Kuzman, MJU
Sodelujoči: 
mag. Jože Dimnik, Direktorat za energijo, Ministrstvo za 
infrastrukturo
Tatjana Orhini Valjavec, Ministrstvo za okolje in prostor 
predstavnik MJU za področje IKT
red. prof. dr. Andrej Kovačič, Univerza v Ljubljani — Ekonomska 
fakulteta
Marcia Elena Podboršek, Javna agencija Republike Slovenije za 
zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)
izr. prof. dr. Vesna Dolničar, Univerza v Ljubljani — Fakulteta za     
družbene vede, projekt Ithaca (Interreg Europe)

11.30 Zaključek dogodka



PPI2INNOVATE okrogla miza JNI za zdravje, energijo in IKT (D.C.5.2-4) in JNI/PKN dogodek (D.C.5.6)
Ljubljana I 22.11.2018, Uradni list Republike Slovenije

Predstavitev praktičnih primerov planiranja JNI na področju 
energije: Lublin Pilot (Poljska) in Piemonte Pilot (Italija) ter na 
področju zdravja Somogy Pilot (Madžarska)
PPI2Innovate I Mag. Majda Potokar, Zavod TM ICT 
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1. DEL: PROJEKT PPI2INNOVATE/
PRIPOMOČKI PPI2INNOVATE

1. del 
Uvodna kratka 
predstavitev 
projekta 
PPI2Innovate in 
pripomočkov 
PPI2Innovate za 
zdravje, 
energijo in IKT

2 . del
Predstavitev 
praktičnih 
primerov 
planiranja JNI na 
področju 
energije: Lublin 
Pilot (Poljska) in 
Piemonte Pilot 
(Italija) 

3. del 
Predstavitev 
praktičnega 
primera 
planiranja JNI 
na področju 
zdravja Somogy
Pilot 
(Madžarska)
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1. DEL: PROJEKT PPI2INNOVATE

Transnacionalni projekt PPI2INNOVATE

Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega
naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi

Projekt PPI2Innovate sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
v okviru transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA v obdobju 
od 2014 do 2020. 

Projekt traja od 1.6. 2016 do 31.5.2019.
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1. DEL: PROJEKT PPI2INNOVATE

2

2

2

2

1

1

PROJEKTNI PARTNERJI:
10 projektnih partnerjev in  
8 strateških pridruženih partnerjev iz 
6 držav Srednje Evrope

2 projektna partnerja iz Slovenije:
- Ministrstvo za javno upravo
Izvaja MJU Pilot za IKT.
- Zavod TM ICT 
Koordinacija 4 pilotov na ravni projekta 
PPI2Innovate.
1 pridruženi strateški partner iz 
Slovenije:
- Univerza v Mariboru
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1. DEL: PROJEKT PPI2INNOVATE

Ključni cilj projekta je spodbujati uporabo JNI s strani naročnikov v Srednji Evropi.
To bo doseženo z razvojem pametnih pripomočkov PPI2Innovate za področje
zdravja, energije in IKT in s podporo trajnostne mreže Kompetenčnih centrov JNI.

Specifični cilji:
Razviti tri transnacionalne pripomočke PPI2Innovate prilagojene nacionalnim  
zakonodajnim okvirom za področje PAMETNEGA zdravja, PAMETNE energije in 
PAMETNE IKT.

Vzpostaviti trajnostno podporo mreži Kompetenčnih centrov (KOC JNI) v 
Srednji Evropi.

Izvesti štiri JNI pilote za potrditev uporabnosti pripomočkov PPI2Innovate ter krepiti 
kapacitete znanja znotraj vseh KOC JNI preko procesa učenja s prakso (learning-by-
doing process).

Ključni cilj in specifični cilji projekta PPI2Innovate

V nastajanju…

V nastajanju…
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1. DEL: PROJEKT PPI2INNOVATE/
PRIPOMOČKI PPI2INNOVATE

Specifični cilj- ključni rezultat (output) projekta
PPI2Innovate

Projektni partnerji PPI2Innovate smo v vseh 6 državah Srednje Evrope
razvili:

Nacionalno prilagojene pripomočke PPI2Innovate za PAMETNO 
zdravje, energijo in IKT, ki so dostopni na spletni povezavi:

http://www.interreg-
central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Publications

V navedenih pripomočkih so na enem mestu zbrane 
ključne informacije o JNI.

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html�
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html�
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1. DEL: PRIPOMOČKI PPI2INNOVATE

http://www.interreg-
central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Publications

Zdravje Energija IKT

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html�
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html�
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1. DEL: PRIPOMOČKI PPI2INNOVATE

http://www.interreg-
central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Publications

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html�
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html�
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1. DEL: PRIPOMOČKI PPI2INNOVATE

2 KLJUČNA KONCEPTA spodbujanja inovacij v javnem naročanju:
PPI - javno naročanje inovativnih rešitev (JNI) 
PCP - predkomercialno naročanje (PKN)

Vir: http://eafip.eu/about/
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1. DEL: PRIPOMOČKI PPI2INNOVATE

• Nacionalno prilagojeni pripomočki PPI2Innovate za zdravje, energijo in 
IKT lahko naročnikom služijo kot pomoč pri planiranju/načrtovanju JNI.

• Še posebno je pri planiranju JNI uporabno v praksi drugo poglavje, v 
katerem je opisan praktični pristop k izvedbi JNI in vključuje model 
glavnih korakov JNI (5 korakov).

• Vsak korak vključuje praktične napotke za planiranje JNI pred samo 
izvedbo postopka oddaje naročila, in sicer:

• Kaj storiti?
• Kako izvesti?
• Najpogostejše napake
• Spoznanja
• Glavne poudarke
• Vprašalnike/predloge(templates) in sezname za preverjanje (checklists)
• Izbor dobrih praks in poudarkov (fokus) 
• Posebna poglavja za posamezne teme
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1. DEL: PRIPOMOČKI PPI2INNOVATE

Model:
Glavni koraki JNI

Poglavje 2:
Praktični pristop

Vir: Priročnik za pametno JNI
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1. DEL: PRIPOMOČKI PPI2INNOVATE

S pripomočki PPI2Innovate vzpodbujamo 
razmišljanje…

Potreba Inovativna 
rešitev

Pomembno opozorilo: postopkovno gledano naročniki JNI 
izvajajo v skladu z veljavno javno naročniško zakonodajo.
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1. DEL: PRIPOMOČKI PPI2INNOVATE

»Inovacija« po ZJN-3,18. tč. prvega odstavka 2. člena ZJN-3/ EU 
Direktiva 2014/24, 22. odstavek, 2. člena

• Po Zakonu o javnem naročanju ZJN-3 »inovacija« pomeni 
uvedbo novega ali znatno izboljšanega blaga, 
storitev ali postopkov, med drugim tudi proizvodnjo, 
gradnjo ali gradbeni proces, novo tržno metodo ali novo 
organizacijsko metodo v poslovni praksi, organizaciji 
delovnih mest ali zunanjih odnosih, med drugim z 
namenom pripomoči k obvladovanju družbenih izzivov ali 
podpiranju strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
LUBLIN PILOT (POLJSKA) IN PIEMONTE PILOT (IT)

1. del 
Uvodna 
predstavitev 
projekta 
PPI2Innovate

2 . del
Predstavitev 
praktičnih 
primerov 
planiranja JNI na 
področju 
energije: Lublin 
Pilot (Poljska) in 
Piemonte Pilot 
(Italija) 

3. del 
Predstavitev 
praktičnega 
primera 
planiranja JNI 
na področju 
zdravja Somogy
Pilot 
(Madžarska)
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
LUBLIN PILOT (POLJSKA) IN PIEMONTE PILOT (IT)

V okviru projekta PPI2Innovate so v nastajanju štirje 
piloti:

Pilot Področje Naročnik Raven Status
Pilot 1
Lublin Pilot

Energija Mesto Lublin Lokalna Zaključen

Pilot 2
Somogy Pilot

Zdravje Okraj Somogy Okrajna V nastajanju…

Pilot 3
Piemonte 
Pilot

Energija Regija 
Piemonte

Regijska V nastajanju…

Pilot 4
MJU Pilot

IKT Ministrstvo za 
javno upravo 
(MJU)

Nacionalna V nastajanju…
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
LUBLIN PILOT (POLJSKA)

Planiranje javnega naročila inovativne rešitve na področju 
energije

Lublin pilot, (Poljska), lokalna raven 
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Predmet JNI za Lublin Pilot:

2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
LUBLIN PILOT (POLJSKA)

• Priprava projektne dokumentacije za vgradnjo inovativne rešitve 
javne razsvetljave za mini amfiteater v parku Janeza Pavla II 

Prostor za rekreacijo in druženje, 

ki vključuje tudi mini amfiteater. 

Vir: dlalublina.wordpress.com

https://dlalublina.wordpress.com/2017/09/25/budzet-obywatelski-dokonczymy-park/�
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Zakaj?

POTREBA po
-vzpostavitvi in promociji nizko 

ogljičnega gospodarstva, izboljšanju 
upravljanja z energijo s strani mesta 

Lublin (boljša energetska učinkovitost).

- doseganju večje koristi za uporabnike 
parka (prebivalci mesta Lublin) na 

področju javne razsvetljave.

-izboljšanju prakse javnega 
naročanja inovativnih rešitev.

Kaj?

INOVATIVNA REŠITEV
Inovativna ulična razsvetljava: LED žarnice integrirane z 
nizko resolucijsko kamero (senzor za zaznavanje gibanja) 

in senzor za merjenje kakovosti zraka. 
Pričakovan rezultat: LED prihranki do 50%, senzor za 

zaznavanje gibanja-prihranki do 80%; spremljanje 
kakovosti zraka za interne potrebe

Nove tehnologije na področju inovativne javne razsvetljave 
v mestu Lublin in na Poljskem še še niso uporabljene v 

velikem obsegu.

Javno naročilo inovativne rešitve za mesto Lublinu

2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
LUBLIN PILOT (POLJSKA)

Vir: Lublin Pilot prezentacija 
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
LUBLIN PILOT (POLJSKA)

Uporaba nacionalno prilagojenega pripomočka 
PPI2Innovate za energijo (prilagojen poljski zakonodaji)
Poglavje 2: Praktični pristop, Model: Glavni koraki JNI

Glavni koraki JNI Lublin pilot Časovni okvir
1. Predhodne dejavnosti  10 2017 (+6m)
1.1. Politični okvir pri naročanju inovacij 
1.2. Določitev skupine za upravljanje projekta 
1.3. Postavljanje mej 

2. Ugotavljanje in ocenjevanje potreb  04 2018 (+12m)

2.1. Ugotavljanje potrebe 
2.2. Opis potrebe 
2.3. Analiza stanja 
2.4. Izvedba analize stroškov in koristi 

Kako?
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
LUBLIN PILOT (POLJSKA) IN PIEMONTE PILOT (IT)

Uporaba nacionalno prilagojenega pripomočka 
PPI2Innovate za energijo (prilagojen poljski zakonodaji)
Poglavje 2: Praktični pristop, Model: Glavni koraki JNI

Glavni koraki JNI Lublin 
pilot

Časovni okvir

3. Preverjanje trga  03-04 2018
4. Predložitev dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila in oddaja naročila

 08 2018

4.1. Opredelitev organizacijskih modelov in strategij 
naročanja 



4.2. Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila



4.3. Izvedba postopka oddaje naročila 

5. Izvajanje naročila in vprašanja po izvedbi javnega 
naročila (faza izvajanja pogodbe/okvirnega 
sporazuma)

 10 2018

Kako?
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
LUBLIN PILOT (POLJSKA)

Ključna tveganja Obvladovanje tveganj
Določitev neprimerne 
potrebe

• Uporaba pristopov od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, 
učinkovita vzpostavitev projektnega tima.

Pomankanje primernih 
timskih veščin

• Vključitev velikega števila oddelkov in zainteresiranih 
deležnikov, vključitev zunanjih strokovnjakov, preverjanje 
trga.

Neoptimalna rešitev • Velika pozornost na pripravo naročila (analiza stanja, potreb 
in aktivnosti preverjanja trga).

Neprimerna časovna 
izvedba

• Izbor pravega postopka glede na razpoložljiv čas in finančna 
sredstva.

Lublin pilot: 
Ključna tveganja in obvladovanje tveganj po posameznih korakih JNI

Vir: Lublin Pilot prezentacija 
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
LUBLIN PILOT (POLJSKA)

Lublin pilot: Ključna spoznanja

• Zgodnje oblikovanje projektnega tima: ključna je dobra medsebojna 
komunikacija za večjo operativno učinkovitost in za zgodnje prepoznavanje 
in obvladovanje potencialnih tveganj.

• Natančna analiza političnega in inovacijskega okvira: osnova za proces 
prepoznavanja potrebe, usklajenost ciljev JNI na vseh ravneh (lokalna, 
regionalna, nacionalna in EU).

• Prepoznavanje potreb in analiza: vključitev prebivalcev/končnih 
uporabnikov v proces odločanja.

• Preverjanje trga: močan instrument za pridobitev specifičnega znanja in 
podpore pri procesu določitve idej, preverjanja inovativnega potenciala trga.

Vir: Lublin Pilot prezentacija 
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Planiranje javnega naročila inovativne rešitve na področju 
energije

Piemonte pilot, (Italija), regionalna raven 

2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
PIEMONTE PILOT (IT)
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Predmet JNI za Piemonte Pilot

2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
PIEMONTE PILOT (IT)

• Inovativna rešitev za stavbe in rastlinjake z vgradnjo trajnostne 
kogeneracije za potrebe  REA eksperimentalnega botaničnega vrta.

 

Vir: Piemonte Pilot prezentacija 
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Zakaj?

POTREBA po
-vzpostavitvi nizko ogljičnega gospodarstva, 
izboljšanju upravljanja z energijo s strani 

regije.

- trajnostni energetski prenovi 
eksperimentalnega REA botaničnega vrta za 

dosego koristi za lokalno skupnost, 
šole/univerze in širše publike (turisti).

Kaj?

INOVATIVNA REŠITEV
Inovativna uporaba obstoječih tehnologij za dosego večje 

energetske učinkovitosti.

Pričakovan rezultat: Energetski prihranki (voda, elektrika, 
gretje), energetska samooskrba in samozadostnost REA 
botaničnega vrta.

Ponovna oživitev in ohranitev eksperimentalnega REA 
botaničnega vrta tudi kot bogate naravne, znanstvene in 
didaktične dediščine.

Javno naročilo inovativne rešitve v regiji Piemonte

2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
PIEMONTE PILOT (IT)
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
PIEMONTE PILOT (IT)

Uporaba nacionalno prilagojenega pripomočka PPI2Innovate 
za energijo (prilagojen italijanski zakonodaji)
Poglavje 2: Praktični pristop, Model: Glavni koraki JNI

Glavni koraki JNI Piemonte 
pilot

Časovni okvir

1. Predhodne dejavnosti  10 2017
1.1. Politični okvir pri naročanju inovacij 
1.2. Določitev skupine za upravljanje projekta 
1.3. Postavljanje mej 

2. Ugotavljanje in ocenjevanje potreb  07 2018

2.1. Ugotavljanje potrebe 
2.2. Opis potrebe 
2.3. Analiza stanja 
2.4. Izvedba analize stroškov in koristi V nastajanju…

Kako?
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
PIEMONTE PILOT (IT)

Uporaba nacionalno prilagojenega pripomočka PPI2Innovate 
za energijo (prilagojen italijanski zakonodaji)
Poglavje 2: Praktični pristop, Model: Glavni koraki JNI

Glavni koraki JNI Piemonte pilot Časovni 
okvir

3. Preverjanje trga Po izvedbi energetskega 
pregleda. 

4. Predložitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila in oddaja naročila

V nastajanju…

4.1. Opredelitev organizacijskih modelov in strategij 
naročanja 

V nastajanju…

4.2. Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila

V nastajanju…

4.3. Izvedba postopka oddaje naročila V nastajanju…

5. Izvajanje naročila in vprašanja po izvedbi javnega 
naročila (faza izvajanja pogodbe/okvirnega sporazuma)

03-07 2019

Kako?
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
PIEMONTE PILOT (IT)

Ključna tveganja Obvladovanje tveganj

Časovni zamik pri pridobitvi
energetskega pregleda za 
stavbe in tople grede.

• Spremljanje izbranega zunanjega izvajalca s strani 
interne tehnične pomoči.

Pomanjkanje izmenjave pri 
tehnični in pravni podpori.

• Spodbujanje in spremljanje kompetenc strokovnjakov
in potreb za pridobitev potrebnih vsebin energetskega 
pregleda za pripravo razpisne dokumentacije. 

Zamujanje pri izvedbi 
javnega naročila.

• Previdno predvidevanje zahtev (obvezne zahteve pri 
energetskem pregledu).

Prekoračitev projektnih
rokov.

• Podaljšanje projekta (vložitev predloga).

Piemonte pilot: 
Ključna tveganja in obvladovanje tveganj po posameznih korakih JNI

Vir: Piemonte Pilot prezentacija 
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2. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ENERGIJE: 
PIEMONTE PILOT (IT)

Piemonte pilot: Ključna spoznanja

• Natančno preverjanje internih procedur in birokracije ter 
planiranje človeških virov, ki so potrebni za izvedbo JNI.

• Sodelovanje in odprta komunikacija morata biti vzpostavljena že 
v zgodnjih fazah izvedbe JNI med vsemi, ki so vključeni v projektni 
tim.

• Inovativno delovanje (proceduralno in vsebinsko) zahteva dodatno 
angažiranje in čas.

Vir: Piemonte Pilot prezentacija 
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3. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ZDRAVJA: 
SOMOGY PILOT (MADŽARSKA)

1. del 
Uvodna 
predstavitev 
projekta 
PPI2Innovate

2 . del
Predstavitev 
praktičnih 
primerov 
planiranja JNI na 
področju 
energije: Lublin 
Pilot (Poljska) in 
Piemonte Pilot 
(Italija) 

3. del 
Predstavitev 
praktičnega 
primera 
planiranja JNI 
na področju 
zdravja Somogy
Pilot 
(Madžarska)
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3. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ZDRAVJA: 
SOMOGY PILOT (MADŽARSKA)

Planiranje javnega naročila inovativne rešitve na področju 
zdravja

Somogy pilot, (Madžarska), raven okraja
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Predmet JNI za Somogy Pilot

3. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ZDRAVJA: 
SOMOGY PILOT (MADŽARSKA)

• Inteligentni medicinski pripomočki 
in razvoj računalniške opreme za 
spremljanje in zdravljenje 
pacientov s kardiovaskularnimi 
boleznimi za potrebe Kaposi Mór 
izobraževalne bolnišnice okrožja 
Somogy 

Vir: Somogy Pilot prezentacija 
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Zakaj?

POTREBA po
-vzpostaviti novega, bolj učinkovitega k pacientu 
usmerjenega sistema v splošni bolnišnici okrožja 

Somogy za oddelek splošne medicine.

-doseganju boljše oskrbe, počutja in zadovoljstva 
pacientov s kardiovaskularnimi boleznimi, ki so 

ključni dejavnik umrljivosti. 

- zgodnejšemu odkrivanju bolezni. 

-optimizaciji procesov zdravljenja.

Kaj?

INOVATIVNA REŠITEV
Inovativni in inteligentni sistem medicinskih naprav 

za spremljanje kardiovaskularnih bolezni in 
diagnostike vključno z visoko kakovostnim 

prenosnikom in razvojem računalniškega programa za 
podpro protokolov zdravljenja.

Pričakovan rezultat: Celostna obravnava pacienta v 
medicinski praksi na enem mestu.

Nova napredna tehnologija za podporo procesov 
zdravljenja kardiovaskularnih bolezni, ki je skoraj 
že razvita ali pa je prisotna na trgu v manjšem še 

ne komercializiranem obsegu. 

Javno naročilo inovativne rešitve v okraju Somogy

3. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ZDRAVJA: 
SOMOGY PILOT (MADŽARSKA)
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3. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ZDRAVJA: 
SOMOGY PILOT (MADŽARSKA)

Uporaba nacionalno prilagojenega pripomočka PPI2Innovate 
za zdravje (prilagojen madžarski zakonodaji)
Poglavje 2: Praktični pristop, Model: Glavni koraki JNI

Glavni koraki JNI Somogy pilot Časovni okvir
1. Predhodne dejavnosti  11 2017 

1.1. Politični okvir pri naročanju inovacij 
1.2. Določitev skupine za upravljanje projekta 
1.3. Postavljanje mej 

2. Ugotavljanje in ocenjevanje potreb  11 2017-
02 2018 

2.1. Ugotavljanje potrebe 
2.2. Opis potrebe 
2.3. Analiza stanja 
2.4. Izvedba analize stroškov in koristi 

Kako?
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3. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ZDRAVJA: 
SOMOGY PILOT (MADŽARSKA)

Uporaba nacionalno prilagojenega pripomočka 
PPI2Innovate za energijo (prilagojen poljski zakonodaji)
Poglavje 2: Praktični pristop, Model: Glavni koraki JNI

Glavni koraki JNI Somogy pilot Časovni 
okvir

3. Preverjanje trga 
Ponovitev

03-04 2018

4. Predložitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila in oddaja naročila


Ponovitev

07 2018

4.1. Opredelitev organizacijskih modelov in strategij 
naročanja 


Ponovitev

4.2. Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila


Ponovitev

4.3. Izvedba postopka oddaje naročila 
Ponovitev

5. Izvajanje naročila in vprašanja po izvedbi javnega 
naročila (faza izvajanja pogodbe/okvirnega sporazuma)

05 2019

Kako?
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3. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ZDRAVJA: 
SOMOGY PILOT (MADŽARSKA)

Somogy Pilot: 
Ključna tveganja in obvladovanje tveganj po posameznih korakih JNI

Ključna tveganja Obvladovanje tveganj
Zvišanje vrednosti 
naročila

• Pospešitev izvedbe novega postopka oddaje 
naročila.

• Določitev prioritet glede specifikacije naročila.
Podaljšanje roka dobave 
za naprave

• Pospešitev izvedbe novega postopka oddaje 
naročila.

• Hitra predhodna tržna analiza za dobavne roke.
Licence za zaščito 
intelektualne lastnine

• Natančne tehnične in funkcioanlne zahteve. 

• Prečitev kršenja pravic intelektualne lastnine.

Vir: Somogy Pilot prezentacija 
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3. DEL: PLANIRANJE JNI NA PODROČJU ZDRAVJA: 
SOMOGY PILOT (MADŽARSKA)

Somogy Pilot: Ključna spoznanja

• Postavitev daljšega roka za oddajo ponudbe. 

• Boljša komunikacija s potencialnimi ponudniki v okviru preverjanja trga 
ter zgodnejša identifikacija potencialnih rizikov za njihovo obvladovanje. 

• Bolj fokusirana tržna analiza.

• Ob upoštevanju finančnega načrta izvedba analize stroškov in koristi ter 
analiza vrednosti naročila.

Vir: Somogy Pilot prezentacija 
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ZA ZAKLJUČEK

Vabilo usposabljanje naročnikov spomladi 2019

• Izvedba usposabljana za potencialne nove člane kompetenčnega 
centra za JNI.

Točen termin bomo sporočili naknadno.

Usposabljanje je brezplačno.
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ZAHVALA

HVALA ZA VAŠO POZORNOST IN SODELOVANJE.
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+386 41 66 11 59

majda.potokar@ict-slovenia.net, Vodja projekta PPI2Innovate pri 
Zavodu TM ICT

www.interreg-central.eu/ppi2innovate

KONTAKT

#PPI2Innovate 

06.2016 – 05.2019


	Slide Number 1
	Program dogodka
	Program dogodka
	Slide Number 4
	1. DEL: Projekt PPI2Innovate/�pripomočki ppi2Innovate
	1. DEL: Projekt PPI2Innovate
	1. DEL: Projekt PPI2Innovate
	1. DEL: Projekt PPI2Innovate
	1. DEL: Projekt PPI2Innovate/�pripomočki ppi2Innovate
	1. DEL: pripomočki ppi2Innovate
	1. DEL: pripomočki ppi2Innovate
	1. DEL: pripomočki ppi2Innovate
	1. DEL: pripomočki ppi2Innovate
	1. DEL: pripomočki ppi2Innovate
	1. DEL: pripomočki ppi2Innovate
	1. DEL: pripomočki ppi2Innovate
	2. del: planiranje jni na področju energije: Lublin pilot (poLJska) in piemonte pilot (IT)
	2. del: planiranje jni na področju energije: Lublin pilot (poLJska) in piemonte pilot (IT)
	2. del: planiranje jni na področju energije: Lublin pilot (poLJska)
	2. del: planiranje jni na področju energije: Lublin pilot (poLJska)
	2. del: planiranje jni na področju energije: Lublin pilot (poLJska)
	��2. del: planiranje jni na področju energije: Lublin pilot (poLJska)��
	��2. del: planiranje jni na področju energije: Lublin pilot (poLJska) in piemonte pilot (IT)��
	2. del: planiranje jni na področju energije: Lublin pilot (poLJska)
	2. del: planiranje jni na področju energije: Lublin pilot (poLJska)
	2. del: planiranje jni na področju energije: piemonte pilot (IT)
	2. del: planiranje jni na področju energije: piemonte pilot (IT)
	2. del: planiranje jni na področju energije: piemonte pilot (IT)
	��2. del: planiranje jni na področju energije: piemonte pilot (IT)��
	��2. del: planiranje jni na področju energije: piemonte pilot (IT)��
	2. del: planiranje jni na področju energije: piemonte pilot (IT)
	2. del: planiranje jni na področju energije: piemonte pilot (IT)
	3. del: planiranje jni na področju zdravja: somogy pilot (madžarska)
	3. del: planiranje jni na področju zdravja: somogy pilot (madžarska)
	3. del: planiranje jni na področju zdravja: somogy pilot (madžarska)
	3. del: planiranje jni na področju zdravja: somogy pilot (madžarska)
	��3. del: planiranje jni na področju zdravja: somogy pilot (madžarska)��
	��3. del: planiranje jni na področju zdravja: somogy pilot (madžarska)��
	3. del: planiranje jni na področju zdravja: somogy pilot (madžarska)
	3. del: planiranje jni na področju zdravja: somogy pilot (madžarska)
	Za zaključek
	zahvala
	KONTAKT

