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Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju 
Socialna klavzula zagotavlja socialno odgovorno javno naročanje, kot ga priporočata Evropska komisija in 

Republika Slovenija. 

 
Delavnica z mednarodno udeležbo  

 
 

petek, 12. april 2019, 9.00 – 15.00 
Hotel Sabotin, Cesta IX. Korpusa 35, Solkan  

 
Kašni so načini in prakse uporabe socialnih klavzul v javnih naročilih?  

Kakšni so trendi v Evropi? Kako se lahko socialne klavzule uporablja za boljše vključevanje prikrajšanih 
skupin na trg dela? 

 
Program delavnice:  

09.00-09:30: Registracija udeležencev 
09.30-11.00: Uporaba socialnih klavzul v občinskih razpisih, predstavitev primerov dobrih praks  
11.00-11.30: Odmor za kavo 
11.30-13.00: Praktično delo v skupinah na posameznih primerih 
13.00-14.00: Odmor za kosilo 
14.00-15.00: Nadaljevanje dela v skupinah in skupinska razprava o primerih pod vodstvom moderatorja  
 
Na delavnici bomo poskušali podati odgovore na zgornja vprašanja. Konkretne primere javnih naročil z 
uporabo socialnih klavzul bodo predstavili partnerji iz Italije in Španije.  
 
Prevajanje v slovenski jezik bo zagotovljeno. Udeleženci bodo dobili gradiva s primeri predstavljenih 
razpisov. 
 
Na delavnico vabimo predstavnike občin in drugih javnih organizacij, ki so zavezanci za javno naročanje; 
poleg tega vabimo tudi predstavnike socialnih podjetij in NVO, ki izvajajo razne storitve in se ukvarjajo z 
delovno in socialno integracijo prikrajšanih skupin. 
 
Prijave zbiramo TUKAJ  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 10. 4. 2019. Za dodatne informacije nas lahko 
pokličete na tel. 05 307 4040 oz. 040 288 097 ali nam pišete na mrezenje@planota.si .  

Organizator je Ustanova Fundacija BiT Planota v okviru projekta EMPUBLIC, ki je sofinanciran s strani 
Evropske unije iz programa Erasmus+. 

 
Splošni cilj projekta EMPUBLIC je prispevati k izboljšanju politik, strategij in ukrepov za usposabljanje in 
delovno ter socialno vključenost oseb iz prikrajšanih ciljnih skupin. Projekt se izvaja v treh državah – v 
Sloveniji, Italiji in Španiji – od 1. 9. 2016 do 31. 08. 2019.   

https://docs.google.com/forms/d/1H2GFVtQavC-OP8f4JFhc7pDPxsfC5KZIy1G6NJCt0ug
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