
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

Maribor, 15. september 2016 

 

 

Vabimo Vas na seminar z naslovom 

ZJN-3 se uporablja od 1.4.2016 in pol leta po uporabi se v praksi pojavljajo dileme, kaj pomeni 

uporaba določenega instituta. Na seminarju bodo prikazani nekateri instituti ZJN-3, ki so 

doslej v praksi sprožili največ vprašanj:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na seminarju bo predavala Milena Basta Trtnik, univ.dipl.prav., strokovnjakinja na področju 

javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva in direktorica družbe Bonorum 

d.o.o..  

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

predvidoma do 14.30 ure. 

 

Vljudno vabljeni!  

Sekretariat SOS 
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PROGRAM SEMINARJA 
sreda, 5. oktober 2016 ob 10.00 uri, Austria Trend hotel Ljubljana 

 

9.30 – 10.00 

 

10.00 – 10.30 
 Pravila ZJN-3 glede evidenčnih postopkov 

 Kaj pomeni istovrstnost naročil? 

 Kdaj gre za drobljenje naročila? 

 Kakšne so  posledice drobljenja (prekršek in sankcije)? 

 Kako izračunati ocenjeno vrednost? 

 Ali lahko krajevne skupnosti izvajajo evidenčna naročila? 

 

10.30 – 11.00 

 Obvezni razlogi za izključitev 

 Fakultativni razlogi za izključitev 

 Pogoji za sodelovanje 

 Dokazila za izkazovanje pogojev 

 Kdo mora izkazovati usposobljenost? 

 Oblikovanje referenčnih pogojev in kdo mora izkazovati reference 

 

11.00 – 11.30 
 Kaj se vključi v ESPD obrazec? 

 Ali se lahko zahtevajo dokazila v fazi oddaje ponudbe? 

 Kako se pripravi ESPD obrazec? 

 Kdo mora izpolniti ESPD obrazec? 

 Uporaba E-dosje in podatki dostopni preko E-dosje 

 

11.30 – 11.45 

 

11.45 – 12.15 
 Kaj se lahko dopolnjuje? 

 Nova praksa DKOM v zvezi z dopolnitvijo ponudbe 

 

12.15 – 12.45 
 Status podizvajalca 

 Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje 

 Sklicevanje na reference podizvajalca 

 Kdaj so neposredna plačila obvezna? 

 Kaj naj se glede podizvajalcev vključi v pogodbo? 

 Ne-predložitev izjave o poplačilu obveznosti in prekršek 

 

12.45 – 13.15 
 Obseg pravice do vpogleda 

 Navzkrižni vpogled v ponudbe 

 Prisotnost izbranega ponudnika 

 Varovanje poslovnih skrivnosti ter osebnih in tajnih podatkov 

 

 



PROGRAM SEMINARJA 
sreda, 5. oktober 2016 ob 10.00 uri, Austria Trend hotel Ljubljana 

13.15 – 13.45 

 Ali se lahko institut uporabi za pogodbe sklenjene po ZJN-2? 

 Katere so dopustne spremembe? 

 Kaj je potrebno vključiti v dokumentacijo v zvezi z naročilom in kaj v osnutek 

pogodbe? 

 

13.45 – 14.15  

 


