Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
10504/1/876004

Da, prijavljam se na: NAROČILA MALE VREDNOSTI IN EVIDENČNA JAVNA NAROČILA OD JANUARJA 2022 PO
NOVEM
Cena: 288,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:

1. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

2. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

3. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov
Da

Naziv organizacije
Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Davčna številka
Naslov za izdajo računa
Funkcija

GSM/Telefon

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun
E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso
upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega
seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo
vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih
ponuja Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za
potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos
osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na
podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

NAROČILA MALE VREDNOSTI IN EVIDENČNA JAVNA NAROČILA
OD JANUARJA 2022 PO NOVEM

PRODUCT DESCRIPTION

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

1. 1. 2022: POZOR: novela ZJN-3B korenito vpliva na evidenčna javna naročila in naročila
male vrednosti!
Novela ZJN-3B, sprejeta julija 2021 in veljavna s 1. 1. 2022, je tudi na področje evidenčnih javnih naročil in naročil
male vrednosti uvedla bistvene spremembe:

1. Dvig mejnih vrednosti

Evidenčna javna naročila so javna naročila, kjer se ZJN-3 ne uporablja in predstavljajo javna naročila, katerih
ocenjena vrednost brez DDV je po novem manjša od 40.000 EUR brez DDV za javno naročilo blaga ali storitev ali
projektni natečaj in manjša od 80.000 EUR brez DDV za javno naročilo gradenj.

Naročila male vrednosti pa so javna naročila, kjer naročniku obvestil o javnem naročilu ni treba poslati v objavo v
Uradni list Evropske unije (za blago in storitve so po novem to javna naročila z vrednostjo med 40.000 in 214.000 EUR
brez DDV, za gradnje so to javna naročila med 80.000 in 5.350.000 EUR brez DDV).

2. Objava seznama evidenčnih javnih naročil, oddanih preteklo leto, do zadnjega dne februarja tekoče

leto izključno na portalu javnih naročil in ne več na spletni strani.

Poročilo oz. seznam mora vsebovati:

opis in vrsto predmeta,
vrednost oddanega naročila brez DDV,
naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano
Pri poročanju mora naročnik upoštevati tisto vrednost, za katero je bilo naročilo dejansko oddano, ne
glede na dejansko realizacijo.

3. Dodatne štiri izjeme, kjer se ZJN ne uporablja:

javno
javno
javno
javno

naročanje
naročanje
naročanje
naročanje

blaga za nadaljnjo prodajo ali dajanje v najem;
protokolarnih daril ali drugega blaga, namenjenega promociji Republike Slovenije;
živil;
storitev revidiranja obveznih revizij.

Praksa kaže, da je obravnava naročil male vrednosti ter evidenčnih javnih naročil pogosto nedosledna; sploh
evidenčna javna naročila so z vidika prekrškov najbolj problematična in najbolj tvegana javna naročila.
Zaradi t.i. drobljenja je ravno pri evidenčnih javnih naročilih zaznati številne prekrške.

Zaradi številnih skorajšnjih sprememb, novega načina poročanja in sploh aktualnosti problematike vas vabimo na
strokovni online seminar v živo.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta ali od doma od 9.00 do
11.30. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica nanje odgovori na koncu.

Vprašanja pa lahko pošljete že vnaprej, na naslov: medeja.brglez@zfm.si

Utrinek s seminarja

Zagotavljamo vam koristi:
Pravilno boste pripravili razpisno dokumentacijo in pravilno izvedli postopek oddaje javnega naročila male
vrednost ali evidenčnega javnega naročila;
Poročanje o EJN do konca februarja boste hitro in pravilno pripravili;
Zaradi drobljenja javnih naročil ne boste prišli v nasprotje z zakonodajo;
Prejeli odgovore na vprašanja tudi po online seminarju.
Online seminar v živo je namenjen vsem, ki ste odgovorni za javna naročila v javnem in zasebnem sektorju, vsem, ki
sodelujete pri pripravi razpisne dokumentacije ter vsem, ki sodelujete v postopkih oddaje ponudb.

Vsebina
1. Evidenčna javna naročila

Kaj vse po novem sodi pod evidenčna javna naročila
Kako izvajamo evidenčna javna naročila
Kaj vse bo moralo biti zajeto v Poročilu o oddanih evidenčnih javnih naročilih, ki so jih naročniki izvedli letos,
kako bo s poročanjem v prihodnje in kje je treba Poročilo objaviti.
2. Naročila male vrednosti

Kako novela ZJN-3B posega v postopke naročil malih vrednosti
Zakaj je pomembna ocenjena vrednost javnega naročila
Kdaj gre za ta naročila in kako jih izvajamo v praksi
Kaj pomeni, da naročnik v teh postopkih izbere samo dopustno ponudbo

3. Kaj nam prinaša novela ZJN-3B

4. Kaj vse pomeni prekršek za naročnike po noveli ZJN-3B, kako se vodi prekrškovni postopek in kdo je
odgovorna oseba

PREDAVATELJI

mag. Marija Bukovec Marovt
Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega
mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih
naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo –
javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3,
publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.
SPLOŠNI POGOJI

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske
porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča
najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali
se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno
kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi
spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

