
Organizacija Združenih narodov 
Seminar: Javna naročila v sistemu ZN  
16.-17. junij 2021 – spletni dogodek 

 

 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in slovensko 
veleposlaništvo v Kopenhagnu, v sodelovanju z Gospodarsko 
zbornico Slovenije in javno agencijo SPIRIT Slovenija, vabita 
na spletni seminar  
 

“Kako poslovati z Združenimi narodi?”,  
 
ki bo preko spleta potekal 16. in 17. junija 2021.  Seminar 
pripravljamo v partnerstvu z  Irsko, Nizozemsko, Poljsko in 
Združenim kraljestvom.   

IZVOZNI TRG, VREDEN SKORAJ 17 MILIJARD EUR  
 

Agencije Združenih narodov so leta 2019 izvedle za skoraj 17 milijard EUR javnih 
naročil v obliki blaga in storitev. Javna naročila vključujejo farmacevtske izdelke, 
medicinske pripomočke, telekomunikacijske in informacijske storitve, storitve prevozov 
in dobave vozil, profesionalne storitve, energetske rešitve, storitve povezane z 
rešitvami na področju oskrbe s pitno vodo in odpadnimi vodami, prehrano…  

 
SEMINAR 

Program dvodnevnega seminarja obsega:  

 predstavitev sistema javnega naročanja agencij Združenih narodov;  

 tematske delavnice s strokovnjaki iz agencij Združenih narodov o  dobavnih 
verigah in javnih naročilih s področja logistike, informacijsko-komunikacijskih 
storitvah, farmacevtskih izdelkih in  medicinski opremi;  

 predstavitve dobrih primerov sodelovanja že sodelujočih podjetij; 

 panelne razprave o aktualnih temah, kot so inovacije, trajnostni razvoj in 
covid-19. 

Teme razprave se lahko do dogodka še spremenijo. Program seminarja je v fazi 
oblikovanja.  

Seminar je odlična priložnost za slovenska podjetja, ki  želijo spoznati možnosti 
sodelovanja na razpisih javnih naročil agencij Združenih narodov in se udeležiti 
sestankov z osebami posameznih agencij, odgovornimi za javna naročila. Vsa 
registrirana podjetja, lahko zaprosijo za sestanek, ki ga mora odobriti agencija 
ZN. Udeleženci dogodka bodo imeli priložnost, da se udeležijo interaktivnega 
poslovnega mreženja s podjetji iz vseh partnerskih držav.  

 
REGISTRACIJA 

Vsa sodelujoča podjetja prosimo, da se do roka registrirate na spletni strani  
The United Nations GlobalMarketplace in potrdite udeležbo preko prijave na 
spletni strani dogodka.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SODELUJOČE AGENCIJE ZN 

 

UNDP 

UNICEF 

UNOPS 

UNFPA 

WFP 

UNHCR 

UN Secretariat – UNPD 

UNIDO 

UNRW 

UNGM 

 

KDAJ 
od 16.-17. junij 2021 
od 9.30-17.30 CET  

 

KJE 
Udeležencem bodo posredovana 
navodila za priključitev na virtualno 
platformo.  
 
ROK PRIJAVE  
26 april 2021 – število mest je omejeno  
 
KONTAKT 

   nataša.turk@gzs.si 
   milena.kajzer@gov.si 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.ungm.org/Account/Registration
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/Denmark6_16_2021_to_6_17_2021

