
 
Maribor, 9. september 2015 

 

 

Vabimo Vas na seminar z naslovom 

 

 

JAVNO NAROČANJE: 

Aktualna praksa in bistvene novosti predloga ZJN-3 
 

Seminar bo v sredo, 30. septembra 2015, 

 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma, Trg Celjskih 

knezov 9, 3000 Celje. 

 

Odločitve Državne revizijske komisije kot instančnega organa presoje zakonitosti 

naročnikovega ravnanja imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov oddaje javnega 

naročila. Na seminarju bodo predstavljeni tisti instituti javnega naročanja, ki nam pri izvedbi 

javnega naročila lahko predstavljajo dileme. V zvezi s temi instituti bo predstavljena aktualna 

pravna praksa Državne revizijske komisije, Računskega sodišča in Sodišča EU.  

 

Del seminarja bo namenjen predstavitvi bistvenih novosti predloga ZJN-3, ki bo predvidoma 

sprejet spomladi naslednje leto (rok za prenos v nacionalno zakonodajo je 16.april 2016). 

 

Na seminarju bo predavala specialistka na področju javnih naročil, gospa Milena Basta Trtnik, 

univ.dipl.prav., direktorica družbe BONORUM d.o.o., dolgoletna pravna svetovalka na 

Državni revizijski komisiji, kjer je pridobila veliko znanja in izkušenj na področju javnih 

naročil.  

 

Predavateljici lahko vprašanja predhodno zapišete na priloženi prijavnici. Posvet bo trajal 

predvidoma do 14.00 ure. 

 

 

Vljudno vabljeni!  

Sekretariat SOS 

 

 



 
 

PRAGRAM SEMINARJA 

sreda, 30. september 2015 ob 10.00 uri v Narodnem domu Celje 

 

 OBRAVNAVA FORMALNO NEPOPOLNE PONUDBE 

- novejša pravna praksa DKOM v zvezi z dopolnitvijo/spremembo ponudbe 

- kateri deli ponudbe se ne smejo spreminjati (predračun, napake v ponudbenem 

predračunu, tehnične specifikacije…) 

- kateri deli ponudbe se lahko spreminjajo in pravna praksa DKOM (reference, 

podizvajalci, razmerja med partnerji/podizvajalci, kadri…) 

 

 NEZAKONITA DOLOČILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN, ALI PRAVILO, DA JE 

POTREBNO ZOPER DOLOČILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE UGOVARJATI DO 

ROKA ZA ODDAJO PONUDBE RES ŠE VELJA? 

- bonitetna ocena 

- opis tehničnih zahtev 

- velika strokovna napaka 

- omejevanje sodelovanja  

- opredelitev ponudbene cene in ponudbeni predračun 

 

 MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

- merilo najnižje cene  (cena na enoto, skupna cena, DDV, cena na ključ, fiksna cena..) 

- merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe (kaj je dopustno določiti kot merilo in kaj 

ne) 

 

 POSTOPEK POGAJANJ 

- kdaj so pogajanja sploh možna 

- pravna praksa DKOM v zvezi s pogajanji kot postopek po 28. in 29. členu ZJN-2  

- pogajanja v postopku naročila male vrednosti 

 

 ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 

- sprejem odločitve od oddaji javnega naročila 

- možnost spremembe odločitve in novejša praksa DKOM 

- vpogled v ponudbe (zahteva za vpogled, kdaj je dopustna, poslovna skrivnost in 

pravna praksa DKOM) 



 
 

 SPREMEMBE POGODBE MED NJENIM IZVAJANJEM IN ANEKSI K POGODBAM Z 

VIDIKA ZJN-2, PRAKSE RAČUNSKEGA SODIŠČA IN SODNE PRAKSE SODIŠČA EU 

- menjava podizvajalcev/partnerjev 

- podaljšanje roka za izvedbo 

- sprememba predmeta pogodbe 

- stečaj izvajalca 

- zamenjava instrumentov finančnih zavarovanj 

- praksa Sodišča EU o kršitvah pri javnih naročilih sofinanciranih s strani EU v zvezi s 

sklenitvijo      

        aneksov  

- ureditev po novi direktivi 2014/24/EU (in predlogu ZJN-3) 

 

 BISTVENE NOVOSTI PREDLOGA ZJN-3 

- delitev na sklope 

- postopki za oddajo javnih naročil 

- merilo za izbor 

- pogoji in preverjanje izpolnjevanja pogojev 

- roki za oddaji in objave 

- plačila podizvajalcem 

- spremembe pogodbe 

 

 VPRAŠANJA IN RAZPRAVA. 

 


