
  
VABILO NA ENODNEVNI SEMINAR Z DELAVNICO 

 
9. maj 2019   

 
GRADBENA ZAKONODAJA – s poudarkom na novostih 

 

 

Predavatelj bo na seminarju predstavil naloge in obveznosti investitorjev, 

izvajalcev gradenj, projektantov in nadzornikov gradenj, s poudarkom na 

spremembah, primerjavi in razlikah, ki jih prinesla nova Gradbena zakonodaja. 

Spremembe vplivajo predvsem na sklepanje pogodb v zvezi z načrtovanjem, 

gradnjo in vzdrževanjem objektov. 

 
Seminar bo izvedel direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. mag. Matjaž Kovač. 

 
TERMIN IN KRAJ SEMINARJA 

 
9. maj 2019, od 9.00 do 14.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, 
Dunajska cesta 104, Ljubljana. 
 
Več na: 

http://mcpz.si/9-5-2019-gradbena-zakonodaja-s-poudarkom-na-novostih/ 

 

 
 

  



VABILO NA ENODNEVNI SEMINAR Z DELAVNICO 
 

13. maj 2019 
 

VARSTVO ZAUPNOSTI IN KONKURENCE V POSTOPKIH 
JAVNEGA NAROČANJA 

 

 

 

Pridobili boste vpogled v zakonske osnove varovanja konkurence in povezave 

le teh s pravili oddaje javnih naročil. Predstavljeni bodo problemi, ki se 

navezujejo na varovanje konkurence v postopkih javnega naročanja tako pri 

naročniku kot tudi pri ponudnikov. Predavatelj bo teorijo preko primerov prelil 

v prakso. Tako boste dobili natančne odgovore na zelo specifična vprašanja 

pri oddaji javnih naročil, ki se vežejo na varovanje konkurence. 

 
Seminar bo izvedel direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. mag. Matjaž Kovač. 

 
TERMIN IN KRAJ SEMINARJA 

13. maj 2019, od 9.00 do 13.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, 
Dunajska cesta 104, Ljubljana. 
 
Več na: 

http://mcpz.si/13-5-2019-varstvo-zaupnosti-in-konkurence-v-postopkih-

javnega-narocanja/ 

 

 



VABILO NA ENODNEVNI SEMINAR Z DELAVNICO 

 
21. maj 2019  

  
 PASTI JAVNEGA NAROČANJA Z AKTUALNIMI 
SPREMEMBAMI ZAKONODAJE in obravnava 

najpomembnejših institutov ZJN-3 z odločitvami Državne 
revizijske komisije 

 
Javna naročila so sredstvo za posodobitev javnih ukrepov in prispevajo k 

pravičnejšemu in trajnostnemu modelu rasti. Poenostavitev in pravna varnost, 

ki ju prinaša nova ureditev, zagotavljata lažje upravljanje in večjo učinkovitost 

javnih naročil ter prihranek časa in sredstev tako za naročnike kot tudi za mala 

in srednje velika podjetja ( v nadaljevanju MSP ). Prednostno so obravnavani 

tudi socialna vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo lahko naročniki 

odločili za najboljšo in ne najcenejšo ponudbo. 

 

Seminar bo izvedel direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. mag. Matjaž Kovač. 

 

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA 

21. maj 2019, od 9.00 do 14.00 ure,   
 

  

 

 

  

  



VABILO NA ENODNEVNI SEMINAR Z DELAVNICO 
 

30. maj 2019 
 

PRAVNO VARSTVO NEIZBRANEGA PONUDNIKA V SISTEMU 
JAVNEGA NAROČANJA 

  
Sprememba pravnega varstva na področju javnega naročanja korenito 

posega v postopek in spreminja predvsem področja, ki se vežejo na 

informatizacijo postopkov pravnega varstva, sistem vlaganja revizijskih 

zahtevkov predvsem plačilo taks, zagotavljanje enotnosti odločanja, uvedba 

javno naročniškega sveta in učinkovitosti pravnih sredstev po končanem 

revizijskem postopku, s čimer je predvsem mišljena odškodnina oziroma 

razveljavitev pogodbe. 

 

Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega 

naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim 

podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih 

javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti 

vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na 

področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši 

množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja. 

 

Seminar bo izvedel direktor družbe LEKSIAKOV d.o.o. mag. Matjaž Kovač. 

 

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA 
30. maj 2019, ob 09.00 do 14.30   
 

  


