
Vabilo na seminar 
 
 

Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija za javno 
naročanje RS ter Ministrstvo za pravosodje in javno upravo – Upravna akademija vabimo 
zainteresirane iz javnega sektorja na seminar o zelenem javnem naročanju, ki bo v sredo, 16. maja 
2012, v prostorih velike sejne dvorane Vlade RS, na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, v prvem nadstropju. 
Začetek seminarja je ob 9.00 uri, zaključek pa predvidoma ob 12.45 uri. 
 
Naziv seminarja:  Zeleno javno naročanje v praksi 
 
Trajanje:  4 pedagoške ure 
 
Izvajalci:  Ministrstvo za finance, Javna agencija javno za naročanje RS, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo  
 
Kotizacija:  seminar je brezplačen 
 
Komu je namenjen:  Seminar je namenjen izvajalcem postopkov oddaje javnih naročil oziroma 

pripravljavcem razpisne dokumentacije. Prijave so možno do zapolnitve 
prostih mest. 

 
Cilji:  Predstavitev vsebine in namena Uredbe o zelenem javnem naročanju s poudarkom na njeni 

uporabi v praksi. 
 
Vsebina:  Namen in cilji, ki se zasledujejo  z zelenim javnim naročanjem. Predstavitev načinov 

vključevanja okoljskih zahtev v javno naročanje, okoljskih zahtev za posamezne 
skupine predmetov naročanja (električna energija, živila in gostinske storitve, papir, 
elektronska pisarniška oprema, avdio-video oprema, bela tehnika in klimatske 
naprave, vozila in pnevmatike), vključno z možnimi načini preverjanja, ali ponudba 
oziroma ponudnik izpolnjujejo okoljske zahteve, običajnimi napakami pri zelenem 
javnem naročanju in nekaj primeri dobre prakse. 

 
 
Terminski plan izvedbe seminarja: 
 
9.00 - 9.30 Vpliv potrošnje na okolje in zeleno javno naročanje v kontekstu EU 
9.30 - 9.50 Uredba o zelenem javnem naročanju 
9.50 - 10.45 Zeleno javno naročanje živil in gostinskih storitev, električne energije in pisarniškega 

papirja v praksi 
10.45 - 11:30 Odmor 
11.30 - 12.45 Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme, avdio in video opreme, bele 

tehnike in klimatskih naprav, vozil ter pnevmatik v praksi 
 
 
 
 
Prijave:  Prijavite se tako, da pošljete podatke z imenom in priimkom udeleženca, njegovim 

nazivom in imenom organa na elektronski naslov: gp.mpju@gov.si. Prijave 
sprejemamo do zapolnitve prostora v dvorani. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila 
je Jožef Janež, e-pošta: joze.janez@gov.si, tel.: 01/478 16 81. 
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