
strokovnjak / strokovnjakinja 

za oddajo javnih naročil  
v Republiki Sloveniji

1. modul: UVOD V PRAVO JAVNIH NAROČIL 19. 11. 2020
Ure Predavanje Predavatelj
8.00–8.30 Uvod v javno naročanje:

•	 javno	naročanje	blaga,	storitev	in	gradenj
•	 veljavnost	direktiv	in	njihova	uporaba	v	RS
•	 načela	javnega	naročanja Urška	Skok	Klima

8.30–9.30 Javna naročila, koncesije in javno-zasebno partnerstvo:
•	 razlika	med	temi	tremi	pojmi
•	 za	katero	obliko	naj	se	naročnik	odloči
•	 prednosti	in	slabosti	vsake	od	oblik

Maja	Koršič	Potočnik

9.30–10.30 Inštitucije, povezane s sistemom javnega naročanja: 
predstavitev	vseh	javnih	inštitucij,	ki	so	kakorkoli	povezane	s	
sistemom	javnega	naročanja

10.30–11.15 Nadzor nad pravilnostjo v postopkih javnih naročil 
•	 kršitve	s	področja	javnega	naročanja

11.15–12.15 Projektno vodenje:
•	 vse	faze	od	ideje	do	realizacije	pogodbe
•	 kako	pristopiti	k	javnemu	naročanju
•	 katere	akterje	vključiti	v	pripravo	dokumentacije
•	 kako	izbrati	najustreznejšo	varianto	naročanja

12-15–13.00 ODMOR	ZA	KOSILO
13.00–13.45 Splošno o nabavnih procesih:

•	 zakaj	je	treba	nabavni	proces	obravnavati	celovito
•	 kaj	je	nabavni	proces	in	katere	faze	so	vanj	vključene
•	 prednosti	ustrezno	planiranega	nabavnega	procesa
•	 nabavni	proces
•	 kako	se	določi	predmet	javnega	naročila
•	 pomen	sklopov
•	 analiza	trga Vlado	Prosenik

13.45–14.45 Zeleno in inovativno javno naročanje: 
•	 kako	razmišljati	širše
•	 predstavitev	koristi	zelenega	javnega	naročanja
•	 zakaj	spodbujati	inovativno	javno	naročanje Maja	Marinček



2. modul: UPORABA IN POZNAVANJE SPLETNEGA  
INFORMACIJSKEGA PORTALA ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL

20. 11. 2020

Ure Predavanje Predavatelj
8.00–9.30 Postopki javnega naročanja Urška	Skok	Klima
9.30–10.30 Elektronsko javno naročanje:

•	 pomen	elektronskega	javnega	naročanja
•	 način	implementacije	elektronskega	javnega	naročanja	v	RS
•	 praktični	primeri	uporabe

Uroš	Škufca

10.30–11.15 Predstavitev elektronskega javnega naročanja v praksi -	
primer	dobre	prakse

11.15–12.00 Način delovanja portala JN, Uradnega lista EU in e-revizije:
•	 predstavitev	načina	delovanja	portala	JN
•	 predstavitev	sodelovanja	med	portalom	JN		

in	Uradnim	listom	EU
•	 aplikacije	in	možnosti	portala	javnih	naročil

12.00–12.45 ODMOR	ZA	KOSILO
12.45–14.30 Vrste objav na portalu javnih naročil in njihove posebnosti:

•	 pregled	vseh	obrazcev	za	objave
•	 vsebina	posameznega	obrazca
•	 posebnosti	določenih	obrazcev	in	pasti	pri	njihovem		

izpolnjevanju	+	(ESPD	praktični	prikazi) Maja	Marinček
14.30–14.45 Objava odločitev, povezanih z izidom javnega naročila:

•	 objava	odločitve	o	oddaji	javnega	naročila
•	 objava	zavrnitve	vseh	ponudb
•	 objava	odločitve	o	izločitvi	posameznih	ponudb

Maja	Prebil

14.45–15.15 Druge objave, povezane z javnimi naročili:
•	 statistika
•	 evidenčna	naročila
•	 poročanje	o	izvajanju	okvirnih	sporazumov
•	 objave	po	Zakonu	o	preprečevanju	korupcije
•	 objave	po	Pravilniku	o	objavah	pogodb	s	področja	javnega	

naročanja,	koncesij	in	javno-zasebnih	partnerstev
15.15–16.00 Vpliv Uredbe o varstvu osebnih podatkov na javna naročila
16.00–16.30 Izvajanje okvirnih sporazumov



3. modul: DOKUMENTACIJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA 25. 11. 2020
Ure Predavanje Predavatelj
8.00–8.30 Izračun ocenjene vrednosti

•	 kaj	pomeni	drobljenje	javnih	naročil

	
Urška	Skok	Klima	

8.30–9.15 Dokumentacija, potrebna v postopkih javnega naročanja:
•	 vsi	dokumenti,	ki	morajo	biti	sprejeti	v	postopku	javnega	

naročanja
•	 obvezni	in	neobvezni	dokumenti
•	 dokumenti	za	lažje	izkazovanje	potreb	naročnika
•	 priporočila	v	zvezi	s	pripravo	dokumentov	v	postopku		

javnega	naročanja
9.15–10.45 Tehnična specifikacija javnega naročila:

•	 priprava	tehničnih	specifikacij
•	 načelo	enakopravna	obravnave	ponudnikov
•	 kaj	pomeni	diskriminatornost	tehničnih	specifikacij

Maja	Prebil

10.45–12.15 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila:
•	 merila
•	 kaj	pomeni	merilo	ekonomsko	najugodnejše	ponudbe

12.15–13.00 ODMOR	ZA	KOSILO
13.00–13.45 Pogajanja v pravu javnih naročil:

•	 postopki,	v	katerih	se	lahko	uporabijo	pogajanja
•	 namen	in	cilji	pogajanj
•	 tehnike	izvedbe	pogajanj
•	 dokumentacija	naročnika	v	zvezi	s	pogajanji Maja	Prebil

13.45–15.15 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila:
•	 razlogi	za	izključitev	in	pogoji

Milena	Basta	Trtnik

15.15–16.00 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila:
•	 finančna	zavarovanja
•	 zavarovanja	poklicnega	tveganja

16.00–17.00 Korupcijska tveganja pri javnih naročilih:
•	 pasti	korupcijskih	tveganj	pri	javnih	naročilih
•	 kako	se	izogniti	korupcijskim	tveganjem



4. modul: DOPUSTNO DOPOLNJEVANJE PONUDB, SISTEM 
PRAVNEGA VARSTVA IN SPREMEMBE V POGODBAH

26. 11. 2020

Ure Predavanje Predavatelj
8.00–8.45 Razvrščanje, pregledovanje in ocenjevanje ponudb:

•	 nedopustna	ponudba
•	 ravnanje	naročnika	po	prejemu	ponudb
•	 prepovedana	ravnanja	v	zvezi	z	dopolnjevanjem	ponudb

Marko	Žvipelj

8.45–9.30 Vrste odločitve o izidu javnega naročila
•	 obvezne	sestavine	odločitev
•	 način	priprave	obrazložitve

9.30–10.45 Oblikovanje pozivov k dopolnitvam 
Branko	KašnikVpogledi v dokumentacijo javnega naročanja: ZJN-3	in	ZDIJZ

10.45-12.15 Postopek pravnega varstva Tadeja	Pušnar
12.15–13.00 ODMOR	ZA	KOSILO
13.00–14.30 Reševanje revizijskih zahtevkov, delavnica

Tadeja	Pušnar14.30–15.00 Prekrški v pravu javnih naročil
15.00–16.00 Izvajanje pogodbe o javnem naročilu:

•	 način	priprave	pogodbe
•	 razlika	med	pogodbo	in	okvirnim	sporazumom

Maja	Koršič	Prebil

16.00–17.00 Sklepanje aneksov k pogodbam o izvedbi javnega naročanja
Podizvajalci / Sklicevanje na kapacitete drugih gospodarskih 
subjektov


