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v sodelovanju z 

DRUŠTVOM ZA JAVNA NAROČILA 
organizira

z naslovom:

Portorož, 2. in 3. oktober 2014, Kongresni center Portus, Hotel Slovenija

Poletje in počitnice so že skoraj za nami, zato je čas, da se 
odločite za sodelovanje na tradicionalnem že 17. posve-
tu »Dnevi javnih naročil«, ki bo tako kot vedno pripravljen 

strokovno in v skladu z vašimi pričakovanji. Glede na naslov  
17. posveta -  »Predstavitev rešitev za javno naročanje v praksi« - 
imamo ambicijo pomagati vsem sodelujočim v procesu javnega 
naročanja pri njihovem vsakodnevnem delu. 

Preden pa se bomo podali v prikaze reševanja praktičnih proble-
mov, nam bo  generalni direktor Direktorata za javno naročanje v 
Ministrstvu za finance g. Sašo Matas predstavil novosti v sistemu 
javnih naročil in paket novih evropskih direktiv s tega področja.

V nadaljevanju bo doc.dr. Aleksij Mužina predstavil novosti v 
uredbi o finančnih zavarovanjih in njen vpliv na prakso javnega 
naročanja. Sledila bo predstavitev uredbe o skupnem javnem 
naročanju (s poudarkom na področju zdravstva), ki jo bo pred-
stavila mag. Neža Planinšič iz Ministrstva za finance. Za konec do-
poldanskega dela pa bo predsednik Državne revizijske komisije g. 
Borut Smrdel predstavil možnosti zahtevkov v revizijskih postopkih 
v javnem naročanju.

Popoldne prvi dan bosta obdelana  sklopa: E-javno naročanje 
blaga in E-računi (4 teme), ki sta pomembna, tako za neposredne 
in posredne proračunske uporabnike, kot tudi za vse tiste ponudni-
ke, ki sodelujejo in poslujejo z njimi ter Javno zasebno partnerstvo 
(2 temi), s poudarkom na področju energetske sanacije stavb in 
s tem povezanih tehničnih vidikih, kjer bodo izpostavljene pasti, 
predvsem pa priložnosti in rešitve za vse tiste, ki pripravljajo tovrstno 
projektno nalogo.

Drugi dan posveta je namenjen problematiki javnega naročanja 
na področju storitev in gradenj. Zato bosta na programu dva sklo-
pa, prvi bo Javno naročanje storitev (2 temi), kjer bosta podana 
praktični primer javnega naročila storitev iz seznama B ter praktični 
primer javnega naročila čiščenja (z vzorcem razpisne dokumenta-
cije). Drugi sklop bo Javno naročanje gradenj (4 teme), kjer bo pri-
kazan praktični primer zelenega javnega naročila gradenj (ener-
getska sanacija), uporaba FIDIC pogodb pri projektih, financiranih 
iz kohezijskih skladov EU, težave in rešitve pri gradnji urgence v UKC 
Maribor ter pogled ponudnika na problematiko javnega naroča-
nja na področju gradenj.  

Vse teme bodo obdelane s preizkušenimi predavatelji. Pri vsakem 
sklopu ali temi bo tudi dovolj časa, da boste lahko postavljali vpra-

šanja in dobili odgovore, lahko pa boste tudi sami sodelovali s 
svojimi mnenji na predstavljene problematike. Da bodo odgovori 
čim bolj kakovostni in izčrpni, vas vabimo, da vprašanja po posa-
meznih sklopih ali temah pošljete vnaprej na e-mail naslov: 
management@siol.net.

Dobro si oglejte program posveta in videli boste, da so izbrane 
teme res koristne, iz vsakdanje prakse javnega naročanja, postop-
kov priprave in postopkov pri izvajanju že dodeljenih javnih naročil.

Tradicija prijetnega druženja je dodatni razlog, da se udeležite 
tega posveta, saj je tudi neformalna izmenjava mnenj med udele-
ženci mnogokrat zelo koristna. Tako boste med seboj lahko primer-
jali in izmenjali tako izkušnje kot dileme, ki jih imate pri svojem delu.

Naštejmo glavne razloge za vašo udeležbo na  
17. posvetu o javnem naročanju:

1.  Organizator z rednimi dosedanjimi 15 pomladanskimi kon-
ferencami in 16 jesenskimi posveti dokazuje nepretrgano 
strokovno spremljanje in oblikovanje mnenj na zakonodajo 
in prakso javnega naročanja. To je najdaljše nepretrgano 
strokovno izpopolnjevanje na področju javnega naročanja 
v Sloveniji.

2.  Poudarek je večinoma na praktičnih temah in primerih, re-
dno pa se obravnavajo tudi vse novosti na področju zako-
nodaje o javnem naročanju, tako v Sloveniji kot v EU.

3.  Predavatelji  so vedno strokovnjaki z dolgoletno prakso na 
posameznih področjih, zato lahko njihova stališča in mnenja 
uporabljate tudi  kot pomoč pri svojem vsakdanjem zahtev-
nem in odgovornem delu.

Razlogov za prijavo na 17. posvet je seveda še mnogo več. Če še 
niste sodelovali na naših konferencah in posvetih, vprašajte tiste, ki 
se redno udeležujejo teh dogodkov. Potrdili vam bodo, da se vsa-
kič vračajo z novimi spoznanji za lažje in uspešnejše delo.

Se vidimo v jesensko obarvanem Portorožu!

Programski odbor

17. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL«

»PREDSTAVITEV REŠITEV ZA  
JAVNO NAROČANJE V PRAKSI«



četrtek, 2. oktober 2014

09.30 – 09.45  OTVORITEV IN PREDSTAVITEV PROGRAMA POSVETA
 �mag.�Antonija�ŠTUCIN 

Marjan�JAVORNIK, predsednik Društva za javna naročila

Moderatorja:  Marjan�JAVORNIK, univ.dipl.ekon., predsednik Društva za javna naročila

  Borut�GRŽINIČ,�univ.dipl.ekon., član Društva za javna naročila

UVODNO PREDAVANJE
09.45 – 10.15 NOVOSTI V SISTEMU JAVNEGA NAROČANJA IN PAKET NOVIH EVROPSKIH DIREKTIV
 Sašo�MATAS, univ.dipl.prav., generalni direktor Direktorata za javno naročanje, Ministrstvo za finance
10.15 – 10.30 RAZPRAVA

NOVOSTI V UREDBAH
10.30 – 11.00  VPLIV UREDBE O FINANČNIH ZAVAROVANJIH NA OBSTOJEČE IN  

NOVE POGODBE O JAVNEM NAROČANJU
 doc.dr. Aleksij�MUŽINA, univ.dipl.prav., odvetnik
11.00 – 11.15 RAZPRAVA

11.15 – 11.45 ODMOR

11.45 – 12.15  UREDBA O SKUPNEM JAVNEM NAROČANJU (s poudarkom na področju zdravstva)
 mag. Neža�PLANINŠIČ, Ministrstvo za finance
12.15 – 12.30 RAZPRAVA

REVIZIJSKI POSTOPKI
12.30 – 13.00  KAJ SE LAHKO ZAHTEVA V REVIZIJSKIH ZAHTEVKIH?
 Borut�SMRDEL, univ.dipl.prav., predsednik Državne revizijske komisije
13.00 – 13.15 RAZPRAVA

13.15 – 14.30 ODMOR ZA KOSILO

E-JAVNO NAROČANJE BLAGA IN E-RAČUNI
14.30 – 14.50  NIVO DOSEŽENIH IN IMPLEMENTIRANIH INFORMACIJSKIH REŠITEV V OKVIRU OPERACIJE 

ELEKTRONSKA JAVNA NAROČILA
 Matija�MRZEL, univ.dipl.ekon., Ministrstvo za notranje zadeve

14.50 – 15.10  PREDSTAVITEV IZKUŠENJ IN NOVIH FUNKCIONALNOSTI MODULA E-NABAVE V SPREMLJANJU 
INTERNIH PROCEDUR NAROČNIKA

 Suzana�MULJAVEC�KAHNE, Direktorat za informatiko in e-storitve, Ministrstvo za notranje zadeve

15.10 – 15.30  GLAVNE FUNKCIONALNOSTI, IZKUŠNJE IN POGOJI ZA UPORABO BREZPLAČNE ELEKTRONSKE 
OBRATNE DRAŽBE PRI VSEH NAROČNIKIH

 Uroš�IZLAKAR, Ministrstvo za finance

15.30 – 16.00 RAZPRAVA NA VSE TEME

16.00 – 16.30 E-RAČUNI V JAVNEM SEKTORJU
 mag. Aleksandra�MIKLAVČIČ, generalna direktorica, Uprava RS za javna plačila
16.30 – 16.45 RAZPRAVA

16.45 – 17.15 ODMOR

  P R O G R A M    P O S V E T A  



četrtek, 2. oktober 2014

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO 
17.15 – 17.40  PRAKTIČNI PRIMER JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA  

NA PODROČJU ENERGETSKE SANACIJE STAVB
 dr. Boštjan�FERK, direktor, Inštitut za javno zasebno partnerstvo

17.40 – 18.00  ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH STAVB – NAČRTOVANJE, IZVAJANJE TER SPREMLJANJE 
INVESTICIJE V OKVIRU JZP

 Jure�BOČEK, univ.dipl.inž.el., tehnični direktor, Adesco d.o.o. Velenje

18.00 – 18.30 RAZPRAVA NA OBE TEMI

20.00 DRUŽABNO SREČANJE

petek, 3. oktober 2014

Moderatorja:  Milan�ŽELEZNIK,�univ.dipl.prav., podpredsednik Društva za javna naročila

� Borut�GRŽINIČ,�univ.dipl.ekon., član Društva za javna naročila

JAVNO NAROČANJE STORITEV
9.30 – 10.00 PRAKTIČNI PRIMER JAVNEGA NAROČILA STORITEV IZ SEZNAMA B
 Ivan�BOHNEC,�univ.dipl.prav., organizacijski direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
10.00 – 10.15 RAZPRAVA

10.15 – 10.45 PRAKTIČNI PRIMER JAVNEGA NAROČILA ČIŠČENJA Z VZORCEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
 Milan�ŽELEZNIK, univ.dipl.prav., podpredsednik Društva za javna naročila
10.45 – 11.00 RAZPRAVA

11.00 – 11.30 ODMOR

JAVNO NAROČANJE GRADENJ
11.30 – 12.00 PRAKTIČNI PRIMER ZELENEGA JAVNEGA NAROČILA GRADENJ (energetska sanacija)
 mag. Uroš�ŠKUFCA, izvršni direktor, Praetor d.o.o. Ljubljana
12.00 – 12.15 RAZPRAVA

12.15 – 12.45 UPORABA FIDIC DOKUMENTOV PRI PROJEKTIH, FINANCIRANIH IZ KOHEZIJSKIH SREDSTEV EU
 Jože�LUN,�inž.gradb.
12.45 – 13.00 RAZPRAVA

13.00 – 13.30 TEŽAVE IN REŠITVE PRI GRADNJI URGENCE
 mag. Vlasta�KOVAČIČ�MEŽEK, Ministrstvo za zdravje 
 dr. Roman�KOŠIR, dr.med., UKC Maribor
13.30 – 13.45 RAZPRAVA

13.45 – 14.15 POGLED PONUDNIKA NA PROBLEMATIKO JAVNEGA NAROČANJA S PODROČJA GRADENJ
 Teja�ČRV, ing.gradb., ing.ekon., Cestno podjetje, d.d. Nova Gorica
14.15 – 14.30 RAZPRAVA

14.30 ZAKLJUČKI 17. POSVETA

  P R O G R A M    P O S V E T A  



✁

PRIJAVNICA za 17. posvet »DNEVI JAVNIH NAROČIL« z naslovom:

»PREDSTAVITEV REŠITEV ZA JAVNO 
NAROČANJE V PRAKSI« 
Portorož, 2. in 3. oktober 2014 / Kongresni center Portus, Hotel Slovenija

NA POSVET PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail): 

1. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________

2. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________

3. ___________________________________________________________________________ ____________________ @ _________________

PLAČNIK: _____________________________________________  NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): ____________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV       da        ne (ustrezno obkrožite) ID za DDV plačnika: ________________________________________

TELEFON: ________________________ FAKS: _______________________ E-mail: __________________________@___________________
Agencija za management, Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana,  

Tel.: 01/ 42 69 885; faks: 04/ 512 72 31; e-mail: management@siol.net, www.agencija-management.si
Transakcijski račun št.: 03100-1000018011

Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % znesek 
kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo v celoti.

Datum: ________________________________  Žig in podpis odgovorne osebe: ___________________________________________________________

Gosposka ulica 4, 1000 Ljubljana, 
telefon 01 426 98 85, faks 04 512 72 31, 

management@siol.net
www.agencija-management.si

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:
Prosimo, izpolnite priloženi obrazec za udeležbo na posvetu in 
ga pošljite po pošti ali faksu na št. 04/51-27-231 AGENCIJA ZA MA-
NAGEMENT, Gosposka 4, 1000 Ljubljana, tel. 01/42-69-885, e-mail: 
management@siol.net, preprosto pa lahko izpolnite prijavnico, 
objavljeno na spletni strani www.agencija-management.si. Za 
vse dodatne informacije smo vam na voljo na zgornjih kontaktih 
vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje pet delovnih 
dni pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50 % zne-
sek kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne odjave kotizacij 
ne vračamo oz. jih zaračunamo v celoti.

KOTIZACIJA:
q		za posvet znaša 350,00 EUR in 22 % DDV v znesku 77,00 EUR
q		za vse tiste, ki se boste prijavili in poravnali kotizacijo do  

18. septembra 2014 znaša kotizacija 330,00 EUR in 22 % 
DDV v znesku 70,60 EUR    

POPUSTI ZA UDELEŽENCE IZ ISTE OGRANIZACIJE
q	za 2 udeleženca 5 % popust (za vsakega)
q	za 3 udeležence 10 % popust (za vsakega)
q		pri večjem številu udeležencev je možen po dogovoru do-

daten popust

dasda

Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56031001000018011, 
SKB banka d.d. Ljubljana, sklic P-17. V kotizacijo je všteto: zbornik 
referatov vseh sodelujočih predavateljev, skripta predavanj in 
ostala pisna gradiva, kava in osvežilni napitki v odmorih, kosilo in 
družabno srečanje. Organizator si pridržuje pravico do korekcij 
v programu.

REZERVACIJE HOTELSKIH NAMESTITEV: 
Istrabenz Turizem d.d., 
Obala 33, 6320 Portorož, tel. 05/692-90-01, faks. 05/692-90-55,  
e-mail: booking@lifeclass.net do vključno 14 dni pred pričetkom 
posveta.

Cene za namestitev so v EUR po osebi na dan (DDV vključen), 
doplačilo turistična taksa 1,01 EUR.

1/1 1/2

GRAND HOTEL PORTOROŽ 110,00 EUR 80,00 EUR

HOTEL SLOVENIJA 105,00 EUR 70,00 EUR

HOTEL RIVIERA 100,00 EUR 70,00 EUR

HOTEL MIRNA, NEPTUN 90,00 EUR 65,00 EUR

KOMU JE POSVET NAMENJEN
Posvet je namenjen predstavnikom naročnikov, ponudnikov in ostalim strokovnjakom oz. odgovornim za javna naročila, 
članom strokovnih komisij, odvetnikom, odgovornim v lokalnih skupnostih in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z javnimi 
naročili in tistim, ki želijo več znanj in informacij o javnih naročilih. Še posebej vabljeni udeleženci naših predhodnih 
seminarjev, posvetov in konferenc o javnih naročilih.


