
  

 

 

 

 

 

Številka: 6042-18/2018/1 

Datum: 27. 2. 2018  

 

 

Vabilo na enodnevni seminar o izboljšanju prakse javnega naročanja 

Ljubljana, 27. marec 2018 

 

 

Spoštovani, 

 

 

Ministrstvo za javno upravo skupaj z Veleposlaništvom Velike Britanije v Ljubljani 

organizira enodnevni seminar namenjen izboljšanju prakse javnega naročanja, ki 

bo potekal v torek, 27. marca 2018, v dvorani Emonika v hotelu InterContinental v 

Ljubljani. 

 

Dogodek je namenjen ozaveščanju o pomembnosti odprtega, učinkovitega, strateškega 

in pametnega javnega naročanja in bo temeljil na izmenjavi strokovnega znanja in 

izkušenj priznanih strokovnjakov s področja javnega naročanja v Evropi, z možnostjo 

aktivnega sodelovanja udeležencev. 

 

Dogodek bo večinoma potekal v obliki okrogle mize z izmenjavo mnenj in razpravo o 

posameznih perečih vprašanjih prakse javnega naročanja. Na dogodku bodo 

predstavniki iz Velike Britanije, Evropske komisije in Direktorata za javno 

naročanje na Ministrstvu za javno upravo naslovili problematiko vključevanja socialno 

odgovornega ravnanja v javno naročanje, iskali rešitve za dvig konkurenčnosti in ukrepe 

za povečanje možnosti sodelovanja malih in srednjih podjetij. Razprava bo namenjena 

tudi večnemu vprašanju, kako preiti iz izbora ponudnika na podlagi najnižje cene do 

ekonomsko najugodnejše ponudbe ter kako preprečiti neobičajno nizke ponudbe. 

Sodelujoči se bodo dotaknili tudi modernizacije, vključno z elektronskim javnim 

naročanjem, možnostmi za izboljšanje uporabniške  izkušnje v javnem naročanju, 

masovnih podatkov za oblikovanje politik, vpliv sistema naročanja na druge politike in 

povečanje dostopnosti do pravnega varstva. Pomemben del seminarja bo namenjen tudi 

ukrepom za preprečevanje oz. prepoznavanje dogovorjenega oddajanja ponudb (»bid-

rigging«) in korupcije ter povečanju odgovornosti in poštenosti vseh udeležencev v 

postopkih javnega naročanja. 

 

Dogodek bosta otvorila minister za javno upravo, Boris Koprivnikar in Sophie Honey, 

veleposlanica Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey. 

 

Sodelujoči predstavniki: 

 

• Prof. Christopher Bovis, profesor mednarodnega in evropskega poslovnega 

prava, University of Hull, Velika Britanija  

• Dr. Aris Georgopoulos, docent evropskega in javnega prava, vodja 

raziskovalnega oddelka za obrambno in strateško javno naročanje, School of 

Law, University of Nottingham, Velika Britanija  



  

 

• g. Sašo Matas, generalni direktor, Direktorat za javno 

naročanje, Ministrstvo za javno upravo 

• g. Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije 

• predstavnik Računskega sodišča Republike Slovenije (TBD) 

• predstavnik Evropske komisije (TBC) 

• predstavnik vlade Velike Britanije (TBC) 

 

Program bo moderirala mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega 

naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo. 

 

Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, zagotovljeno bo simultano 

tolmačenje.  

 

Prosimo vas, da nam vašo udeležbo sporočite najkasneje do 20. marca 2018 na naslov 

manja.masek@gov.si.  

 

 

V upanju, da se srečamo, vas lepo pozdravljam.      

  

 

        

                                  Boris Koprivnikar 

                 minister za javno upravo 

 

 

 

 

 

Poslano:  

- VSEM MINISTRSTVOM IN VLADNIM SLUŽBAM 

- ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE 

- SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE 

- ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE 

- GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

- OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 

- INŽERNIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

- ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE 

- RAČUNSKO SODIŠČE RS 

- JAVNA AGENCIJA RS ZA VARSTVO KONKURENCE 

- KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 

- DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 

- DELAVSKA SVETOVALNICA 

- ZVEZVA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE 
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SEMINAR O IZBOLJŠANJU  

PRAKSE JAVNEGA NAROČANJA 

 

OSNUTEK PROGRAMA 

27. marec 2018 

 

Lokacija: Hotel InterContinental, dvorana Emonika, Ljubljana 

 

 

8.30  

 

 
Uvodni nagovor  
 
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar 
Veleposlanica Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 
Sophie Honey 

 

9:00-10:30  1. Panel: Socialno odgovorno, strateško, pametno in konkurenčno 
javno naročanje 

10:30 – 
11:00 

Odmor za kavo 

 

11:00 – 
12:00 

2. panel: Modernizacija in odgovornost v javnem naročanju 

12:00 – 
12:30  

Razprava 

 

 


