POHORSKI
VIKEND JAVNIH NAROČIL
dogodek bo potekal od 19 do 20. novembra 2022
v Hotelu Tisa, Hočko Pohorje,
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 (MSP).
Prednostno so
obravnavani
tudi
socialna
vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo
lahko naročniki odločili za najboljšo in ne najcenejšo
ponudbo. Naloga javnih naročil je, da prispevajo h
gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in
bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja.
Spremembe javno naročniške zakonodaje, ki začnejo
veljati 1. januarja 2022, spreminjajo postopek javnih
naročil male vrednosti, odpravljajo nekatere
administrativne obveznosti na strani naročnikov
(npr. poenostavljeno poročanje pri okvirnih
sporazumih) in dopuščajo večje prožnosti. Nekoliko
so se uredile in dopolnile določbe o prekrških,
predvsem tistih, za katere je praksa pokazala, da so
potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in
ponudnikov in njihovo večjo odgovornost pri
izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb.

PREDAVATELJ IN VODITELJ ŠOLE
mag. Matjaž Kovač, univ.dipl.prav.
je
magister
pravnih
znanosti,
strokovnjak
za
javna
naročila,
gospodarsko
pravo
in
davke,
visokošolski predavatelj za predmetno
področje Pravo ter doktorski kandidat
na področju mednarodnega finančnega
in davčnega prava.
LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne storitve
d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na področju prava,
ekonomije in davkov. Samostojno ali skupaj s partnerji že
nekaj let uspešno prirejamo različne vrste izobraževanj na
temo gospodarskega, pogodbenega in delovnega prava,
prava javnih naročil in javno zasebnega partnerstva ter
gradbenega prava. Prav tako sodelujemo na različnih
mednarodnih posvetovanjih in konferencah s področja
prava in ekonomije.
Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si
Hotel Tisa
Hočko Pohorje 40
Hočko Pohorje
https://www.telekom.si/zase
bniuporabniki/ponudba/turizem
/hotel-tisa/predstavitev
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SOBOTA 19 november 2022
8:30 – 9:00
9:00 – 10:30

10:30 -10:45
10:45 -12:15

12:15 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 – 17:15

17:15 -17:45
20:00

REGISTRACIJA
POZNAVANJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA
Javno in civilnopravno razmerje; Načela javnega naročanja; Analiza potreb in
trga; Ocenjena in limitirana vrednost; Zajamčena sredstva; Izjeme javnega
naročanja; Inhouse javno naročanje; Postopki javnega naročanja.
ODMOR
POGODBE JAVNEGA NAROČANJA
Subjekti pogodbenega razmerja (naročnik, ponudnik, konzorcij, podizvajalci);
Pogodbena cena in sprememba le te (na enoto, po izmerah, na ključ); Finančna
zavarovanja pogodbenega razmerja; Spremembe pogodbenega razmerja pri
javnem naročanju; Prenehanje pogodbenega razmerja pri javnem naročanju;
RAZPRAVA
ODMOR ZA KOSILO
PRAVNA SREDSTVA NEIZBRANEGA PONUDNIKA
Podlage in načela pravnega varstva; Postopek pri ponudniku – priprava
revizijskega zahtevka, pritožba; Postopek pri naročniku – odgovor na revizijski
zahtevek; Postopek pri Dkom – odločanje Dkom; Upravni spor kot pravno
sredstvo zoper odločitev Dkom; Sodno varstvo zoper odločitve Dkom;
Odškodninska obveznost; Analiza tekočih odločitev Dkom;
ODMOR
NEDOPUSTNE PRAKSE JAVNEGA NAROČANJA
Integriteta in izpolnjevanje javnega interesa pri javnem naročanju; Korupcijska
tveganja pri javnem naročanju; Izogibanje nasprotij interesov; Prikrojevanje
ponudb in ostale nedopustne prakse ponudnikov; Varovanje konkurence pri
javnem naročanju; Nedopustno oblikovanje konzorcijev in podizvajalskih
razmerij; Nedopustne vpliv ponudnikov na delovanje javnih naročnikov
Aktivnosti javnih naročnikov pred, med in po oddaji javnega naročila
RAZPRAVA
VEČERJA IN SPOZNAVNI VEČER

NEDELJA 20 november 2022
7:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 13:30
13:30

ZAJTRK
ZBOR PRED DOMOM ZARJA
POHOD DO SLAPA SKLACA – MARIBORSKA KOČA – BOLFENK
ZAKLJUČEK DOGODKA
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POHOD DO SLAPA SKLACE – MARIBORSKA KOČA - BOLFENK
Na poti na Pohorje iz Maribora, se v prijetnem gozdičku nedaleč od ceste skriva čeden
slap. Framski slap (imenovan tudi slap Skalca), ki sicer ni zelo vodnat, pada preko temne
stene, do njega pa vodi zgledno urejena pot. Kratek izlet, vreden postanka na poti iz oz. na
Pohorje.
Cerkev sv. Bolfenka na Pohorju je cerkev iz konca 15.
stoletja. Zavetnik sveti Bolfenk je dal ime tudi kraju, na
katerem se nahaja, saj se imenuje Bolfenk. Cerkev je
bila sprva poznogotska s križnorebrasto obokanim prezbiterijem in ravno
stropno ladjo, a je propadla ob koncu 18.
stoletja in se hitro spremenila v razvalino. Ta
služi že od konca 19. stoletja kot planinska postojanka.
Mariborska koča je prva kontrolna točka SPP. Nahaja se severno od Slivniškega
in zahodno od Hočkega Pohorja. Ker bližino koče obdaja gozd, je razgled omejen
le na južno in deloma vzhodno stran.
KOTIZACIJA IN PLAČILO

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

Kotizacija brez e knjige za posameznega udeleženca
je 365,00 € (nismo zavezanci za DDV). Kotizacija z e
knjigo »Javno naročanje od A do Ž – vodnik skozi
postopek JN« za posameznega udeleženca je 395,00
€. Kotizacija vključuje:
 izvedba dogodka in e gradivo (prosojnice)
 nočitev z zajtrkom,
 1x večerja,
 brezplačna uporaba savne, fitnesa in igrišč,
 pohodniška tura v nedeljo

Prijave sprejemamo do 14.11.2022.
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov:
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na dogodek:
Pohorski vikend javnih naročil 2022.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni
pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili tri dni
pred
dogodkom
vam
bomo
zaračunali
administrativne stroške v višini 30% kotizacije, pri
kasnejši odjavi pa v celoti.
V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih več
kot 10 udeležencev, dogodek odpade.

Kotizacijo nakažite po prejemu računa.

Na seminar prijavljamo
1.
2.
3.

PRIJAVNICA
POHORSKI VIKEND JAVNIH NAROČIL

naziv subjekta: _____________________________________________________________________________
naslov subjekta:_____________________________________________________________________________
davčna št.:
matična št:
telefon:
fax:
e-pošta:
sem/nisem zavezance za DDV
Kraj in datum:

Žig

Podpis odg.osebe

Izpolnjeno in podpisano prijavnico poslati na elektronsko pošto: info@leksiakov.si
Dodatne informacije dobite na e-pošti info@leksiakov.si ali na telefonski številki +386 30 317 879
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