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Spletno izobraževanje o zelenem javnem naročanju 

Splošni modul za javne naročnike I.  

Torek, 15. december 2020 

Vabimo vas na spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja. Izobraževanje bo potekalo preko 

aplikacije MS Teams (povezavo do dogodka bomo udeležencem poslali dan pred dogodkom). Udeležba je 

brezplačna, število mest je omejeno (40 na termin), zato je prijava na dogodek obvezna. Prijave sprejemamo do 

petka, 11. decembra 2020 preko prijavnega obrazca.  

Izobraževanje je eno od dveh na temo zelenega javnega naročanja, na katerih bomo predstavili osnovne 

koncepte priprave zelenega javnega naročanja v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Svetujemo vam 

udeležbo na obeh delavnicah, saj sledijo fazam snovanja zelenega javnega naročila s posameznimi praktičnimi 

primeri. Izobraževanji se bosta med seboj dopolnjevali. O terminih izvedbe naslednjega spletnega izobraževanja 

(splošni modul za javne naročnike II.) vas bomo še obvestili. V primeru izboljšanja epidemiološke situacije bodo 

izobraževanja potekala v prihodnje v obliki srečanj in delavnic (kot je bilo tudi sicer predvideno).  

Morebitna vprašanja, katera želite, da obravnavamo na delavnici nam pošljite na naslov zejn.mop@gov.si. Z 

veseljem vam bomo odgovorili nanje, po potrebi pripravili primere idr.  

Program dogodka 

Časovni okvir Vsebina Predavatelj sklopa 

09.00 – 09.10 Uvod v seminar   

09.10 – 09.20 Uvod v zeleno javno naročanje  Tatjana Orhini Valjavec 

09.20 – 09.50 Odločitev o (zelenem) nakupu  Janja Samec 

09.50 – 10.10 Dialog s trgom   Matej Cerovšek 

10.10 – 10.40 Okoljski vidiki v javnem naročilu  Janja Samec 

10.40 – 10.50 Odmor  

10.50 – 11.10 Izbira postopka javnega naročanja Leni Pernar 

11.10 – 11.30 Okoljsko označevanje Tatjana Orhini Valjavec 

11.30 – 11.50 Stroški življenjskega cikla  Matej Cerovšek 

11.50 Zaključek dogodka  

 

Prijazno vabljeni, 

Ekipa za zeleno javno naročanje projekta LIFE IP CARE4CLIMATE 

https://www.1ka.si/a/312918
mailto:zejn.mop@gov.si

