Maribor, 11. februar 2021

Spletni seminar za občine:
Aktualno na področju javnega naročanja
četrtek, 11. marec 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.
Zakonodaja in pravna praksa na področju javnega naročanja je ena najbolj spreminjajočih se
pravnih področij. To pomeni, da morajo osebe, ki so odgovorne za javno naročanje, stalno
spremljati aktualne zakonodajne novosti in pravno prakso Državne revizijske komisije, ki
kreira uporabo pravnih institutov ZJN-3. Za porabo okoli 4 milijarde javnih sredstev je treba
uporabiti pravila ZJN-3, zato se področje javnega naročanja srečuje tudi z drugo področno
zakonodajo (ZIntPK, ZJF in ostalo).
S 1.1.2021 je tudi obvezna uporaba e-revizija za postopke pravnega varstva, kar olajša tehnično
vodenje predrevizijskega in revizijskega postopka.
Skupnost občin Slovenije z namenom predstavitve zakonodaje in prakse v sodelovanju z Majo
Marinček, Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo, in Mileno Basta
Trtnik, Bonorum d.o.o., organizira seminar za zaposlene, ki pokrivajo področje javnih naročil.
Program:
•

Zakonske novosti (predstavitev interventne zakonodaje, predlog sprememb in
dopolnitev ZJN-3 – predlog ZJN-3B in predstavitev novosti Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja)

•

Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in javno naročanje

•

Aktualna praksa Državne revizijske komisije

•

Drobljenje naročila

•

Predstavitev portala E-revizija, katere uporaba je od 2021 obvezna

•

Vprašanja in razprava

Prosimo vas, da vprašanja posredujete na prijavnici, saj bi jih želeli predhodno posredovati
predavateljicam. Seminar bo trajal predvidoma do 13.30 ure.
Prijave na seminar so obvezne1. Prijave zbiramo na tej povezavi: PRIJAVNICA do srede, 10.
3. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).
Vljudno vabljeni!
1

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov,

saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.
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