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Spoštovani,
Upravna akademija Ministrstva za javno upravo v sodelovanju z nevladno organizacijo
Transparency Internacional Slovenija organizira brezplačna usposabljanja za krepitev integritete
in transparentnosti na področju postopkov oddaje javnih naročil. Nekaj terminov bo namenjenih
javnim uslužbencem, ki neposredno delajo na področju javnih naročil v organih
samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer:
−

28. 9. 2017 v Novem mestu

−

2. 10. 2017 v Ljubljani

−

10. 10. 2017 v Ljubljani

−

12. 10. 2017 v Mariboru

−

16. 10. 2017 v Ljubljani

Usposabljanja potekajo v obliki delavnic (5 pedagoških ur, 9.00–13.00, do 25 udeležencev).
Financirana so s sredstvi iz Nove finančne perspektive 2017–2020 in so za vse udeležence
brez kotizacije.
Prijave sprejemamo na e-naslov gp.mju@gov.si, in sicer do teden dni pred posamezno
izvedbo oziroma do zasedbe mest. Prijavni obrazec je priložen. Kontaktna oseba za
izvajanje delavnic na Upravni akademiji je Irena Androjna, tel. 01 478 1871, e-naslov
irena.androjna@gov.si.

Lep pozdrav,
Irena Androjna
višja svetovalka

Breda Gruden
vodja Upravne akademije

Priloga: vsebina usposabljanja
Poslano: naslovnikom po elektronski pošti

PRILOGA 1:
Vsebina delavnice –
JAVNO NAROČANJE IN OBVLADOVANJE KORUPCIJSKIH TVEGANJ

Upravna akademija MJU v sodelovanju s Transparency Internacional Slovenija

Trajanje: 5 pedagoških ur
Namenjeno: javnim uslužbencem, ki sodelujejo pri postopkih javnega naročanja, skrbnikom
pogodb, skrbnikom načrtov integritete oziroma skrbnikom registrov tveganj javnega sektorja
Cilj: predstavitev naslednjih institutov iz ZIntPK, ZJU IN ZJN-3: načela javnega naročanja,
nasprotje interesov, omejitev poslovanja, darila, zaščita prijavitelja/žvižgačev, nadzor nad
premoženjskim stanjem, protikorupcijska klavzula
Vsebina (med drugim):
- kako prepoznati tveganja kršitev integritete in tveganja korupcije pred in med postopki
javnega naročanja
- kako konkretno zagotavljati spoštovanje temeljnih integritetnih načel pri javnem naročanju v
vsaki fazi postopka
- razlika med lobiranjem in oblikami sodelovanja s strokovno javnostjo v povezavi s postopki
javnega naročanja
- kako se izogniti okoliščinam korupcijskih tveganj, kršitev integritete, nasprotja interesov,
- korupcijska tveganja in tveganja kršitev integritete pri aktivnostih pred razpisom in ukrepi za
njihovo obvladovanje
- ugotovitev potreb
- načrtovanje, financiranje
- definiranje naročila
- izbira postopka
- korupcijska tveganja in tveganja kršitev integritete v razpisnem postopku in ukrepi za
njihovo obvladovanje
- poziv, povabilo ponudnikom
- ocenjevanje-vrednotenje
- izbor, oddaja naročila
- korupcijska tveganja in tveganja kršitev integritete aktivnosti po oddaji naročila in ukrepi za
njihovo obvladovanje
- izvajanje pogodbe
- naročilo in plačilo
- spletna objava pogodb iz javnega naročanja na portalu javnih naročil
- naloga in vloga skrbnikov pogodb
Po zaključku usposabljanja morajo biti udeleženci sposobni
- prepoznati, katere okoliščine, ravnanja v posameznih fazah postopka javnega naročanja
lahko pomenijo opustitev dolžnega ravnanja oziroma kršitev integritete ali tveganja za
korupcijo in jih upoštevati že pri pripravi in v celotnem postopku javnega naročanja
- kako pravilno reagirati v prej navedenih okoliščinah
- kakšne so njihove obveznosti prijavljanja oziroma poročanja o spremembah
premoženjskega stanja

Izvajalka:
Za Transparency International - Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., je direktorica družbe
Bonorum, d. o. o., podjetja za pravno svetovanje gospodarskim družbam ter javnim
organizacijam, s področja javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva, koncesij, priprave
investicijske dokumentacije, poslovanja subjektov javnega prava in gospodarskih družb ter
priprave prijav na razpise EU ter drugih financerjev in vodenja projektov.
Je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva. Kot
dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih
področij. Poleg vsakodnevnega svetovanja zasebnim in javnim naročnikom redno izvaja
izobraževanja ter je avtorica mnogih strokovnih člankov.

