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MEJNE VREDNOSTI



MEJNE VREDNOSTI ZA UPORABO ZJN-3

Splošno področje:

BLAGO in STORITVE: 20.000 EUR brez DDV

GRADNJE: 40.000 EUR brez DDV

SOCIALNE in DRUGE POSEBNE STORITVE: 750.000 EUR brez DDV.



MEJNE VREDNOSTI ZA UPORABO ZJN-3

Infrastrukturno področje:
BLAGO in STORITVE: 50.000 EUR brez DDV

GRADNJE: 100.000 EUR brez DDV

SOCIALNE in DRUGE POSEBNE STORITVE: 1.000.000 EUR brez DDV.



MEJNE VREDNOSTI ZA OBJAVE

 Na portalu JN in v Uradnem listu Evropske unije: splošno področje

 BLAGO in STORITVE: 135.000 EUR brez DDV oziroma 209.000
EUR brez DDV

 GRADNJE: 5.225.000 EUR brez DDV
 SOCIALNE in DRUGE POSEBNE STORITVE: 750.000 EUR brez DDV.

S 1.1.2016 nove mejne vrednosti (sprejeta Uredba Komisije (EU)
2015/2170 in št. 2015/2171 in št. 2015/2172).
S 1.1.2016 nove mejne vrednosti (sprejeta Uredba Komisije (EU)
2015/2170 in št. 2015/2171 in št. 2015/2172).



DROBLJENJE



PRAVNA PODLAGA

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3);

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju
in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES Besedilo velja
za EGP;

Prekrškovne odločbe Dkom;
Kazenske določbe Kazenskega zakonika.



DROBLJENJE V ZJN-2

3. odst. 14. člena ZJN-2 določa:

Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti
javnega naročila tako, da bi se zaradi nižje
ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona
glede na mejne vrednosti predmeta javnega
naročila.



DROBLJENJE V ZJN-3

4. odst. 24. člena ZJN-3 določa:

Naročnik metode, ki se uporabi za izračun ocenjene
vrednosti javnega naročila, ne sme izbrati z
namenom, da se določi takšna ocenjena vrednost, da
za oddajo javnega naročila ni treba uporabiti tega
zakona. Naročnik prav tako ne sme razdeliti javnega
naročila oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da
bi se izognili uporabi tega zakona, razen če je
razdelitev utemeljena z objektivnimi razlogi.



NAPAČNA IZBIRA POSTOPKA

naročnik ne sme oddati javnega naročila po tem 
postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti 
nov postopek skladno z določbami tega zakona.

Če je vrednost najugodnejše dopustne (prej popolne) ponudbe enaka ali 
višja (prej presega) od mejne vrednosti, od katere dalje je treba javno 

naročilo objaviti na portalu javnih naročil ali na portalu javnih naročil in v 
Uradnem listu Evropske unije, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna 

objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti,



NAPAČNA IZBIRA POSTOPKA

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti, saj je
ocenil, da znaša ocenjena vrednost dobave računalnikov
110.000,00 EUR brez DDV. Naročnik prejme tri ponudbe, od
katerih je vrednost najugodnejše ponudbe 138.000 EUR.
Kaj naj stori naročnik?

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti, saj je
ocenil, da znaša ocenjena vrednost dobave računalnikov
110.000,00 EUR brez DDV. Naročnik prejme tri ponudbe, od
katerih je vrednost najugodnejše ponudbe 138.000 EUR.
Kaj naj stori naročnik?



OCENJENA VREDNOST



OCENJENA VREDNOST (24. člen ZJN-3)

 Izračun ocenjene vrednosti temelji na celotnem plačljivem
znesku brez DDV, kakor ga oceni naročnik, vključno s katero koli
opcijo in morebitnimi podaljšanji naročil.

 Za okvirni sporazum in dinamični nabavni sistem naročnik
upošteva najvišjo ocenjeno vrednost brez DDV vseh javnih
naročil, predvidenih za celotno trajanje okvirnega sporazuma ali
dinamičnega nabavnega sistema- enako, kot do sedaj: naročnik
se sam odloči, kako dolgo bo trajal okvirni sporazum.



OCENJENA VREDNOST (24. člen ZJN-3)

 Če naročnik določi nagrade ali izplačila kandidatom ali
ponudnikom, jih upošteva pri izračunu ocenjene vrednosti
javnega naročila..

 To pride v poštev v primeru projektnega natečaja…
 projektne natečaje se lahko organizirajo:
- kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev ali del
postopka javnega naročila gradnje, kadar gre za projektiranje in
izvedbo gradnje;
- kot projektni natečaj z nagradami ali plačili udeležencem, kjer
lahko naročnik potem zmagovalcu oddaj javno naročilo po postopku
s pogajanji brez predhodne objave.



OCENJENA VREDNOST (24. člen ZJN-3)

 Če ima naročnik ločene organizacijske enote, se upošteva skupna
ocenjena vrednost naročil vseh posameznih organizacijskih enot.

 V kolikor je ločena organizacijska enota samostojno odgovorna za svoje
javno naročilo ali določene kategorije javnih naročil, se ocenjena
vrednost lahko določi na ravni določene enote.

 Organizacijska enota je samostojno odgovorna za svoje javno naročilo,
če samostojno prevzema pravice in obveznosti (za podpis
pogodbe/izdajo naročilnice, pri čemer tudi sama razpolaga s finančnimi
sredstvi v ta namen).

 KDAJ PRIDE TO V POŠTEV?
- kadar ločena organizacijska enota samostojno vodi postopke javnega
naročanja in sprejema odločitve o nakupu,
- razpolaga z ločeno proračunsko vrstico za določena javna naročila ter
- samostojno sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, ki ga financira

iz proračuna, s katerim razpolaga.

Razdelitev pa ni upravičena, če naročnik naročanje zgolj organizira
decentralizirano.



OCENJENA VREDNOST GRADENJ

 Pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila
gradenj se upoštevajo:

- stroški gradnje
- skupna ocenjena vrednost blaga in storitev, ki jih

naročnik da na voljo izvajalcu, če so potrebni za
izvedbo gradnje.



OV redno ponavljanje

 Za javno naročilo blaga ali storitev, ki se redno ponavlja ali se bo
predvidoma podaljševalo v določenem obdobju:
 skupna dejanska vrednost zaporednih javnih naročil iste

vrste, oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v proračunskem letu,
upoštevaje spremembe količine ali vrednosti, ki bi nastale v
12 mesecih po prvotnem naročilu, ali

 skupne ocenjene vrednosti zaporednih javnih naročil,
oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi oziroma izvedbi ali v
poslovnem letu, če je to daljše od 12 mesecev.



Način izračuna OV

 Način izračuna ocenjene vrednosti, vključno z vsemi količinskimi
in cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije o
javnem naročilu, ki jo vodi naročnik:

- Dokumentacija ni poimensko določena;
- OV mora biti določena količinsko in cenovno!

 Ocenjena vrednost mora biti veljavna, ko je v objavo poslano
obvestilo o javnem naročilu ali periodično informativno obvestilo,
če pa to ni predvideno pa, ko naročnik začne postopek javnega
naročanja, na primer z navezovanjem stikov z gospodarskimi
subjekti v zvezi z javnim naročilom.

 Kaj v primeru, da se med pričetkom postopka in oddajo ponudbe
močno povečajo cene (na primer cene jekla v gradbeništvu, cene
kavčuka pri dobavi medicinskih rokavic?)



JN KRAJEVNE SKUPNOSTI

 Četrti odstavek 66. člena ZJN-3:

Postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih
delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno
samoupravo izvaja občina.

Za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih
naročil se ne glede na tretji odstavek 24. člena ZJN-
3 šteje, da občina in njeni ožji deli predstavljajo
eno organizacijsko enoto.



JN krajevne skupnosti- primer 

 4 različne krajevne skupnosti želijo v istem proračunskem, letu
izpeljati sanacijo mostu.

 Vse 4 investicije so predvidene v proračunu občine, kateri KS
pripadajo.

 OV prve sanacije je 36.300 EUR brez DDV
 OV druge sanacije je 43.200 EUR brez DDV
 OV tretje sanacije je 41.400 EUR brez DDV
 OV četrte sanacije je 28.200 EUR brez DDV

 Kako se izvede javno naročilo za te štiri sanacije?



DROBLJENJE

Ali je pri drobljenju potrebno upoštevati ocenjeno
vrednost ali ponudbeno vrednost?

Naročnik v okviru evidenčnega naročila kupuje zaščitne opremo za
zaposlene. V januarju kupi zaščitne opreme v vrednosti 12.000
EUR, oktobra znova potrebuje zaščitno opremo v ocenjeni
vrednosti 13.000 EUR. Naročnik na podlagi evidenčnega naročila
prejme ponudbo v vrednosti 9.000 EUR. Ali bi moral naročnik iti v
postopek javnega naročanja?

Naročnik v okviru evidenčnega naročila kupuje zaščitne opremo za
zaposlene. V januarju kupi zaščitne opreme v vrednosti 12.000
EUR, oktobra znova potrebuje zaščitno opremo v ocenjeni
vrednosti 13.000 EUR. Naročnik na podlagi evidenčnega naročila
prejme ponudbo v vrednosti 9.000 EUR. Ali bi moral naročnik iti v
postopek javnega naročanja?

Kaj pa če bi bila situacija obratna, in bi naročnik ocenil, da znaša
ocenjena vrednost drugega naročila v oktobru 9.000 EUR, prejel pa
bi v okviru evidenčnega naročila ponudbo v znesku 14.000 EUR.

Kaj pa če bi bila situacija obratna, in bi naročnik ocenil, da znaša
ocenjena vrednost drugega naročila v oktobru 9.000 EUR, prejel pa
bi v okviru evidenčnega naročila ponudbo v znesku 14.000 EUR.



ISTOVRSTNOST



POMEN ISTOVRSTNOSTI

 Naročnik je dolžan pri ocenjeni vrednosti upoštevati ocenjeno
vrednost vseh istovrstnih naročil.

 Kaj se upošteva kot istovrstno naročilo?

Računalnik monitorji zaščitna očala
delovni čevlji storitev vzdrževanja računalnikov
Klima naprave storitev vzdrževanja klimatskega sistema

izdelava PGD dokumentacije izdelava PID dokumentacije
Storitev monitoringa voda pralni stroji

storitev monitoringa zemljine kuhalne plošče
mikrovalovne pečice vzdrževanje bele tehnike

Računalnik monitorji zaščitna očala
delovni čevlji storitev vzdrževanja računalnikov
Klima naprave storitev vzdrževanja klimatskega sistema

izdelava PGD dokumentacije izdelava PID dokumentacije
Storitev monitoringa voda pralni stroji

storitev monitoringa zemljine kuhalne plošče
mikrovalovne pečice vzdrževanje bele tehnike



KAJ JE ISTOVRSTNOST?

Direktiva 2014/24/EU:

Pojasniti bi bilo treba, da naj bi za namen ocene
mejnih vrednosti pojem podobnega blaga razumeli
kot proizvode, ki so namenjeni isti ali podobni
uporabi, kot na primer dobava različnih vrst živil ali
raznih kosov pisarniškega pohištva. Običajno bi
gospodarski subjekt, dejaven na zadevnem področju,
tako blago verjetno dobavljal v okviru svojega
normalnega nabora proizvodov.



ISTOVRSTNOST

 Kadar naročnik redno v daljšem časovnem
obdobju potrebuje določeno blago ali storitev,
mora pri ocenjeni vrednosti upoštevati ocenjeno
vrednost vsega takega blaga / storitev in ni
utemeljeno drobljenje.



KRITERIJI ISTOVRSTNOSTI

Kriteriji istovrstnosti niso nikjer določeni…

Kateri so po vašem mnenju kriteriji 
istovrstnosti?



KRITERIJI ISTOVRSTNOSTI

Osnovno pravilo: javno naročanje se razlikuje od
potrošniškega naročanja!

Pravila potrošniškega prava NE pridejo v poštev
(kataloške akcije, znižanja, posebni popusti,
posebno ugodne cene)- vse to velja samo za
potrošnike, ki so fizične osebe.

Odgovorne osebe se pri JN ne morejo obnašati
enako, kakor pri zasebnih nakupih.



KRITERIJI ISTOVRSTNOSTI

V praksi so se oblikovali naslednji kriteriji:

 Ista ali podobna uporaba (ne glede na službo,
oddelek, končnega uporabnika pri naročniku);

 Isti Dobavitelji/ponudniki (ki objektivno lahko
dobavijo/ponudijo predmet javnega naročila).



KDAJ NAROČNIKU NI POTREBNO 
SPOŠTOVATI ISTOVRSTNOSTI?

 Direktiva določa:

Za namene ocenjevanja vrednosti določenega javnega
naročila bi bilo treba pojasniti, da lahko ocena
vrednosti temelji na razdelitvi javnih naročil zgolj v
primeru, ko to upravičujejo objektivni razlogi.



KDAJ NAROČNIKU NI POTREBNO 
SPOŠTOVATI ISTOVRSTNOSTI?

 Sodba Sodišča ES C-574/10, Komisija v. Nemčija:

 Občina Niedernhausen je brez javnega razpisa na ravni Evropske
unije oddala naročilo arhitekturnih storitev, ki se nanašajo na
obnovo javne zgradbe, poimenovane „Autalhalle“. Občina je
arhitekturne storitve za isti projekt oddala s tremi pogodbami,
vsaka sklenjena eno leto za fazo projekta v trajanju enega leta.

 Sodišče je ugotovilo, da je Občina v nasprotju z Direktivo delila
enotno javno naročilo na več naročil. Sodišče je pojasnilo, da je
potrebno združevati tista naročila ki služijo enotnemu
ekonomskemu in tehničnemu namenu. Motiv, ki ga ima
naročnik pri razdelitvi naročil, ni pomemben. Ni nujno, da poskuša
z drobljenjem se izogniti uporabi Direktive, argument naročnika,
da je s tem zasledoval ekonomske razloge ne opravičuje
drobljenja.



NADZOR NAD 
DROBLJENJEM



NAČINI NADZORA NAD DROBLJENJEM

S prijavami (anonimnimi ali poimenskimi)
Državni revizijski komisiji kot prekrškovnemu
organu;

S podajo kazenske ovadbe;

Preko nadzora Računskega sodišča RS;

Preko objave seznama javnih naročil.



SEZNAM EVIDENČNIH NAROČIL
 Obvezna objava SEZNAMA JAVNIH NAROČIL:

 DO KDAJ? Vsako leto do 28. februarja
 KJE? na spletni strani naročnika ali na portalu javnih

naročil
 KATERA NAROČILA? nad 10.000 EUR
 KAJ JE TREBA OBJAVITI?

• opis predmeta
• vrsta predmeta
• vrednost oddanega naročila brez DDV in
• naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo

naročilo oddano



POSLEDICE DROBLJENJA



POSLEDICE DROBLJENJA

Ravnanje naročnika predstavlja prekršek.
• Zoper naročnika in odgovorno osebe se lahko

uvede prekrškovni postopek.

Ravnanje odgovorne osebe naročnika ima lahko
zakonske znake kaznivega dejanja.

• Zoper odgovorno osebo se lahko uvede
kazenski postopek.



PREKRŠKOVNE SANKCIJE



DROBLJENJE JE PREKRŠEK

1. točka prvega odstavka 111. člena ZJN-3 določa:

• da se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot
naročnik izbere način določitve vrednosti javnega
naročila na način, da bi se zaradi nižje ocenjene
vrednosti izognila uporabi tega zakona (24. člen).



OSTALI HUJŠI PREKRŠKI 
NAROČNIKA

1. odda javno naročilo brez izvedbe ustreznega postopka,
razen v primerih, ko zakon to dopušča (39. do 47. člen);

2. ne pošlje v objavo obvestil, čeprav jo k temu zavezuje
zakon (op. velja za vsa obvestila) ;

3. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi
javnega naročila s ponudnikom, za katerega obstajajo
obvezni razlogi za izključitev;

4. ne upošteva obdobja mirovanja(92. člen);

5. med izvajanjem javnega naročila spremeni pogodbo o
izvedbi javnega naročila v nasprotju s 95. členom.



SANKCIJE
 Z globo od 25.000 do 100.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v

zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance
stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba,
ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika
gospodarska družba;

Z globo od 12.500 do 50.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v
zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance
stanja izkazuje prihodke, ki ne presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna
oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni srednja ali
velika gospodarska družba;

Z globo od 7.500 do 30.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik.

Z globo od 500 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe / samostojnega podjetnika.



LAŽJI PREKRŠKI NAROČNIKA

1. ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb ali prijav,
(40. do 45. člen, 49. člen, 57. do 60. člen, 74. člen);

2. opredeli določbe pogodbe o izvedbi javnega naročila tako, da
v bistvenih elementih odstopajo od določb iz dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila (67. člen);

3. ne objavi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na
portalu javnih naročil ali prek njega (prvi odstavek 67. člena);

4. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju z osmim
odstavkom 90. člena ZJN-3 (ni razlogov za odstop);

5. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči napačne
statistične podatke o oddanih javnih naročilih (106. člen);

6. ne odstopi dokumentov ali dokazov Državni revizijski komisiji
skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 109. člena) (op.
dokazov za začetek postopka o prekršku).



SANKCIJE ZA LAŽJE 
PREKRŠKE

 Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v
zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance
stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba,
ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika
gospodarska družba;

Z globo od 5.000 do 25.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v
zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance
stanja izkazuje prihodke, ki ne presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna
oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni srednja ali
velika gospodarska družba;

Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik.

Z globo od 500 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe / samostojnega podjetnika.



PREKRŠKI PONUDNIKA

1. naročniku v roku ne posreduje podatkov o svojih ustanoviteljih,
družbenikih…in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

2. naročniku na njegov poziv ne posreduje izjave, da je podizvajalec
prejel plačilo za izvedene gradnje/storitve, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila;

3. izvaja pogodbo o izvedbi javnega naročila s podizvajalcem, ki ga je
naročnik zavrnil;

4. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni
razlogi z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Šteje
se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel
vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti;

5. v ponudbi ali prijavi predloži neresnično izjavo ali ponarejeno ali
spremenjeno listino kot pravo;

6. ne odstopi dokumentov ali dokazov Državni revizijski komisiji
skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 109. člena).



SANKCIJE

 Z globo od 12.500 do 50.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v
zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance
stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba,
ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika
gospodarska družba;

Z globo od 5.000 do 25.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki v
zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance
stanja izkazuje prihodke, ki ne presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna
oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni srednja ali
velika gospodarska družba;

Z globo od 7.500 do 30.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik.

Z globo od 500 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe / samostojnega podjetnika.



PREKRŠKI PODIZVAJALCA

1. v ponudbi predloži neresnično izjavo ali ponarejeno ali
spremenjeno listino kot pravo;

2. ne odstopi dokumentov ali dokazov Državni revizijski
komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek
109. člena).



KDO JE ODGOVORNA OSEBA?
15. člen ZP-1: Odgovorna oseba je tista oseba,
- ki je pooblaščena opravljati delo v imenu, na račun, v korist
ali s sredstvi pravne osebe, samostojnega podjetnika
posameznika državnega organa ali organa samoupravne lokalne
skupnosti,
- tista oseba, ki je pri subjektu iz prejšnjega odstavka
pooblaščena izvajati dolžno nadzorstvo, s katerim se lahko
prepreči prekršek.
Šteje se, da je za izvajanje dolžnega nadzorstva pooblaščen
vodstveni organ, za dolžno nadzorstvo nad vodstvenim
organom pa nadzorni organ, razen če dokaže, da je bila
odgovornost za izvajanje dolžnega nadzorstva s pravnim aktom
prenesena na drugo osebo ali organ.

Če ima v primeru iz prejšnjega odstavka vodstveni ali nadzorni
organ več članov, je za izvajanje dolžnega nadzorstva
odgovoren vsak član posebej.



KDO JE ODGOVORNA OSEBA?
Sodba Vrhovnega sodišča RS IV Ips 113/2013
15. člen ZP-1 pojem odgovorne osebe razširil, saj statusa odgovorne
osebe ne veže več na "opravljanje poslov", ampak se po novi ureditvi
status odgovorne osebe veže na "opravljanje dela", kar pomeni, da se
za odgovorno osebo šteje vsakdo, ki opravlja kakršnokoli delo na
kakršnikoli veljavni pravni podlagi (pogodba o zaposlitvi, pogodba o
delu, mandatna pogodba ipd.) v sklopu opravljanja dejavnosti, za
katero je posamezni subjekt registriran, ter pod pogojem, da se delo
opravlja v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi pravne osebe ali
drugega subjekta. Odgovorne osebe po definiciji iz novega 15. člena
ZP-1 tako niso (več) samo vodstveni in nadzorstveni organi oziroma
osebe z nekim posebnim, nadrejenim položajem znotraj pravne
osebe ali drugega subjekta, ampak se za odgovorno osebo pravne
osebe ali drugega subjekta šteje vsakdo, ki opravlja kakršnokoli delo v
imenu, na račun, v korist ali s sredstvi pravne osebe ali drugega
subjekta.



ODGOVORNOST NADZORA

Sodba VSRS Sodba IV Ips 16/2016
Kadar bo odgovorna oseba pooblaščena za opravljanje
nadzora nad drugimi osebami in bo to dolžnost opustila, bo
odgovarjala za prekršek, ki ga je storila druga oseba. To
pomeni, da je odgovornost odgovorne osebe za prekršek
določena kot odgovornost za ravnanje drugega. Vendar pa
mora iz zakona jasno izhajati, kakšen nadzor je odgovorna
oseba dolžna opravljati, kako mora odgovorna oseba delovati
in koga mora nadzirati. Obenem je pri očitku, da je odgovorna
oseba opustila dolžno nadzorstvo, treba ugotoviti, ali je bilo
prekršek druge osebe z izvajanjem dolžnega nadzorstva sploh
mogoče preprečiti. Povedano drugače, nikomur ni mogoče
naprtiti več, kot je sposoben narediti.



PREKRŠEK OSEBE, KI 
VODI/SODELUJE PRI 

POSTOPKU JN

 Oseba, ki vodi postopek javnega naročanja, sodeluje pri
pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
ali njenih delov ali na kateri koli stopnji odloča v postopku
javnega naročanja, in zakoniti zastopnik naročnika, ki
svojega predstojnika, naročnika oziroma njegovega
nadzornega organa ne obvestita o povezavi ali
zasebnem interesu, kot je določeno v 91. členu tega
zakona, se kaznujeta z globo od 500 do 2.000 eurov.



SANKCIJE
Globa

Izločitev iz postopkov javnega naročanja

Ali se lahko izrečejo sankcije opominjevalne narave?Ali se lahko izrečejo sankcije opominjevalne narave?

OPOMIN



STRANSKA SANKCIJA

Poleg glavne sankcije pa se lahko v določenih taksativno
določenih primerih, izreče tudi stransko sankcijo, in sicer
izločitev ponudnika ali osebe iz postopkov javnega naročanja.
O tej stranski sankciji odloča zgolj sodišče, ki o izrečeni sankciji
po pravnomočnosti obvesti Ministrstvo, pristojno za javna
naročila.



STRANSKE SANKCIJE

izločitev ponudnika ali osebe iz postopkov javnega naročanja
KDAJ?
- ki je kot ponudnik ali kandidat storil prekršek nepredložitve izjave o
plačilu podizvajalcev ali je predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali
spremenjeno listino kot pravo;
- ki je kot podizvajalec v ponudbi predložil neresnično izjavo ali

ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo;
- ki je kot ponudnik storil prekršek iz 2. točke prvega odstavka 87. člena
Zakona o
javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v ponudbi vedoma
ali z zavestno malomarnostjo da neresnično izjavo ali dokazilo);
- ki je kot ponudnik, kandidat ali podizvajalec storil prekršek iz pete
alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno (nezakonito zaposli državljana tretje države ).



ZASTARANJE PREKRŠKA

 RELATIVNO ZASTARANJE: dve leti, od dneva, ko je bil prekršek storjen.

 Sodba Vrhovnega sodišča RS, IV Ips 16/2009: „Ker je od zadnjega dejanja
organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška,
poteklo več kot dve leti, je kazenski pregon zastaral.“

ABSOLUTNO ZASTARANJE: štiri leta, od dneva, ko je bil prekršek storjen.

PRETRGANJE ZASTARANJA: vsako dejanje Državne revizijske komisije, ki meri
na pregon storilca prekrška (npr. poziv za odstop vseh dokumentov in
dokazil, obvestilo o uvedbi prekrška, poziv k izjavi).



PREKRŠKOVNI POSTOPEK
 Prekrškovni organ je Državna revizijska komisija.

 Državna revizijska komisija mora pri vodenju prekrškovnih postopkov
upoštevati ZP-1;

Postopek se začne:
 po uradni dolžnosti takrat, ko v okviru svoje pristojnosti prekrškovni
organ v ta namen opravi kakršnokoli dejanje, ali
 po vložitvi pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali
državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne
skupnosti (predlagatelji).

 ODSTOP DOKUMENTOV IN DOKAZOV na poziv Državne revizijske
komisije  najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu njenega pisnega
poziva.
 SANKCIJA, če tega ne stori:
prekršek na podlagi šeste točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.



NEUVEDBA PREKRŠKOVNEGA 
POSTOPKA

 Če Državna revizijska komisija odloči, da zadeve ne bo
obravnavala, o tem ne izda odločbe.

 Organ oziroma oseba, ki je s strani Državne revizijske komisije
prejela poziv za odstop dokumentacije ne ve, da zoper njo ni bil
uveden prekrškovni postopek.

 Osebe oziroma organi se lahko obrnejo na Državno revizijsko
komisijo in od nje zahtevajo informacijo, ali je bil pregon za prekršek
opuščen.



PRAVICA DO IZJAVE 
DOMNEVNEGA KRŠITELJA

V kolikor Državna revizijska komisija uvede prekrškovni postopek, o
tem obvesti naročnika, ponudnika, kandidata oziroma podizvajalca,
zoper katere je bil uveden prekrškovni postopek.

Domnevni kršitelj ima pred izdajo odločbe o prekršku pravico biti
obveščen o prekršku in se izreči o dejstvih oziroma okoliščinah
prekrška.



PRAVNO VARSTVO ZOPER 
ODLOČBO O PREKRŠKU

Katero pravno sredstvo ima na voljo storilec?
Zahteva za sodno varstvo.

 Kdaj jo je potrebno vložiti?
Vložiti jo je potrebno v roku osmih dneh po vročitvi odločbe o izrečenem

prekršku.

Kje se jo vloži?
pisno pri Državni revizijski komisiji.

Kdo odloča o zahtevi za sodno varstvo?
pristojno okrajno sodišče po rednem sodnem postopku.



KAZENSKE 
SANKCIJE



KAZENSKE SANKCIJE V PRIMERU 
DROBLJENJA JAVNIH NAROČIL

Kaznivo dejanje:
Oškodovanje javnih sredstev po 257. a člen KZ-1

Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba
uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju
teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča
dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali
nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav predvideva ali bi morala
in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane
večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od
treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo.



KAZNIVA DEJANJA
Kaznivo dejanje:
Nevestno delo v službi po 258. člen KZ-1

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge
predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno
ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati,
da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na
javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma
večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.



KAZNIVA DEJANJA
Kaznivo dejanje:
Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic po 257.
člen KZ-1

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi ali komu drugemu
pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi svoj uradni položaj ali
prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje
z zaporom od treh mesecev do petih let.



SPLOŠNO O KAZENSKEM 
POSTOPKU

 Kazenski postopek poteka skozi več faz:

1. Vložitev kazenske ovadbe (anonimno ali na podlagi
predlagatelja);

2. Preiskava (vodi policija);
3. Vložitev obtožnice (s strani državnega tožilca)
4. Glavna obravnava s sodbo
5. Pravna sredstva

 Ni nujno, da gre vsak kazenski postopek skozi vse te faze.
 Npr. lahko pride do ustavitve postopka v stadiju

preiskave ali stadiju obtoževanja, ali odpade pritožbeni
postopek.



PRIMERI 
ISTOVRSTNIH 

NAROČIL



Ali je drobljenje, če naročnik izvede dva postopka
javnega naročanja, s katerima kupi računalniško
opremo, pri čemer je ocenjena vrednost prvega
postopka javnega naročanja 95.000 EUR in
drugega postopka 45.000 EUR?



PRIMER

Družba v mesecu marcu kupi prenosne
računalnike za svoje zaposlene v vrednosti
npr. 8.000 EUR. Potem pa septembra ugotovi,
da je potrebno nabaviti še namizne
računalnike in monitorje v skupni vrednosti
12.000 EUR, v letnem programu pa ima
predvideno še nabavo računalniškega
projektorja v vrednosti 5.000 EUR.

Kaj storiti?



Primeri iz prakse Dkom – 1. (št. 
019-30/2010-12)

Naročnik je javno naročilo, katerega predmet je
bila gradnja in sicer je šlo za obnovo ceste med
naselji Senožeti in Velika vas v občini Dol pri
Ljubljani razdelil v dve ločeni naročili, ki jih je oddal
brez upoštevanja ZJN-2, saj je bila vrednost prve
pogodbe 40.218,47 EUR in vrednost druge
pogodbe 41.846,61 EUR (op. takrat je veljal prag za
uporabo ZJN-2 za gradnje 80.000,00 EUR)

 Ali je naročnik javno naročilo drobil?



Primeri iz prakse Dkom – 1. (št. 
019-30/2010-12)

Argumenti naročnika, s katerimi je utemeljeval, da
ni šlo za drobljenje so bili:

Za gradnjo je bilo predvideno, da se bo izvajala v 2.
fazah, je pa bila ponudba izbranega ponudnika tako
ugodna, da je naročniku omogočala izvedbo obeh
faz istočasno. Naročnik je zasledoval načelo
gospodarnosti, konkurenčnosti (saj so bili k oddaji
ponudbe povabljeni praktično vsi na območju
občine prisotni izvajalci) in transparentnosti, saj je
investicijo nadzorovala komisija, z odločitvijo pa je
bil seznanjen občinski svet.



Primeri iz prakse Dkom – 1. (št. 
019-30/2010-12)

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je šlo za
prekršek in svojo odločitev utemeljila z:

Predmet obeh pogodb je identičen, in sicer je šlo
za obnovo ceste med naselji Senožeti in Velika vas v
občini Dol pri Ljubljani. Naročnik bi moral
upoštevati skupno vrednost plačil obeh
pogodbenih predmetov, saj je šlo za enoten posel
in ne zgolj prvo in drugo fazo po pravni in dejanski
plati enotnega projekta.



Primeri iz prakse Dkom – 2. (št. 
019-009/2011-29)

Naročnik je naročal storitev zimske službe brez
izvedbe postopka javnega naročanja in plačeval
storitev pluženja na podlagi potrjenih računov in s
tem za zimsko službo v enem letu porabil
25.734,17 EUR brez DDV.

 Ali je naročnik javno naročilo drobil?



Primeri iz prakse Dkom – 2. (št. 
019-009/2011-29)

Argumenti odgovorne osebe naročnika, s katerimi
je utemeljeval, da ni šlo za drobljenje so bili:

Za zimo 2010/2011 so ocenjevali, da vrednost
zimske službe ne bo presegala 20.000 EUR brez
DDV, pri tem so upoštevali vremensko prognozo.
Ocenjeno vrednost so določili na najboljši možni
način in v skladu z vsemi informacijami, ki so jim
bile glede tega poznane. Sredstva občine so bila
porabljena racionalno.



Primeri iz prakse Dkom – 2. (št. 
019-009/2011-29)

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je šlo za
prekršek in svojo odločitev utemeljila z:

Naročnik je v lanski zimi porabil za zimsko službo
kar 35.413,25 EUR brez DDV in bi torej s skrbno
celotno ocenitvijo javnega naročila moral (še zlasti
ker naročilo po višini lahko močno odstopa), izvesti
javno naročilo na podlagi izvedbe naročila male
vrednosti ali kateregakoli drugega postopka iz
zakona.



Primeri iz prakse Dkom – 3. (št. 
019-013/2008-32)

Naročnik je naročil investicijske projekte objekta na
Ul. Skladateljev Ipavcev 17, Šentjur z ločenimi
naročili in zanje ni oblikoval enotne razpisne
dokumentacije

 Ali je naročnik javno naročilo drobil?



Primeri iz prakse Dkom – 4. (št. 
019-022/2009-12), potrjena s sodbo 

opr št.: ZSV 375/2011

Naročnik je istočasno izvedel štiri ločena javna
naročila, katerih predmet je bila izvedba
elektromontažnih del na daljnovodih, in sicer na
različnih lokacijah. Predmet javnega naročila je bil v
vseh štirih primerih definiran enako, vsa dela pa so
bila izvedena na območju, na katerem je naročnik
lastnik infrastrukturnega omrežja.

 Ali je naročnik javno naročilo drobil?



Primeri iz prakse Dkom – 4. (št. 
019-022/2009-12), potrjena s sodbo 

opr št.: ZSV 375/2011

 Sodišče je pritrdilo Državni revizijski komisiji, da gre za
prekršek in svojo odločitev obrazložilo:

 Istočasnost začetka postopka spornih javnih naročil,
geografska zaokroženost javnih naročil, podobnost
obvestil o javnih naročilih, geografska zaokroženost
območja, kjer so se ti postopki začeli, so dejavniki, ki
govorijo v prid združevanja javnih naročil na tej ravni in
da je potrebno sprejeti in ugotoviti, da so javna
naročila na področju elektrifikacije del enotne gradnje,
ki je bila umetno deljena.

……



Primeri iz prakse Dkom – 4. (št. 
019-022/2009-12), potrjena s sodbo 

opr št.: ZSV 375/2011

……..

Navedena naročila po svoji vsebini (vsa naročila se
nanašajo na izvedbo elektromontažnih del na
daljnovodih) in po kriterijih poslovne prakse
predstavljajo enotno naročilo, ki bi ga moral
naročnik oddati po sklopih. Vsa naročila so glede
na predmet in čas med seboj tesno povezana in bi
bilo mogoče enotno naročilo razdeliti na sklope.



VPRAŠANJE

 Referenti na oddelku so zadolženi za določene
investicije (gradnja cest, mostov, kanalizacije,
vodovodnega omrežja….) in vsak referent za »svoje«
investicije izbere »svoj« NADZOR, z zbiranjem treh
ponudb in z izbranim se potem sklene pogodba v
vrednosti npr. do 20.000€. Tako imamo na koncu npr. 3
pogodbe, z različnim izvajalcem, predmet je pa isti:
NADZOR (oz. morda sta 2 pogodbi z istim izvajalcem –
vendar gre za različne investicije, tretja pogodba pa je
spet drug izvajalec).

 Ali gre v tem primeru za drobljenje naročil?
 Če gre, kaj predlagate – kako bi morali potem to rešiti?



VPRAŠANJE

 Radi bi zgradili mrliško vežico in uredili okolico. V
proračunu imamo zagotovljena sredstva za namen
izgradnje mrliške vežice, sredstev za ureditev okolice pa
ni dovolj.

 Zanima nas, če najprej izvedemo javno naročilo (NMV)
za izgradnjo mrliške vežice in potem drugo leto (2018),
ko bomo imeli zagotovljena sredstva, drugo javno
naročilo za ureditev okolice - ali gre v tem primeru za
drobljenje javnih naročil?

 Bi morali narediti eno javno naročilo kljub temu, da v
proračunu nimamo zagotovljenih dovolj sredstev?



VPRAŠANJE
 V proračunu smo imeli zagotovljena sredstva za izgradnjo

določene ceste (1. faza). Ker smo z javnim naročilom dobili precej
nižjo ponudbo (kot smo imeli zagotovljenih sredstev) in ker je še
določen znesek ostal od pogodbe, smo čez par mesecev izvedli
nov razpis za to cesto oz. nadaljevanje gradnje (2. faza).

 Tudi vnaprej načrtujemo gradnjo (obnovo) te iste ceste. Koliko
sredstev je namenjenih za ceste je odvisno tudi od občinskih
svetnikov, kar pomeni, da v proračun težko zagotovimo vnaprej
tako visoka sredstva (več milijonska investicija), zato se sproti
odločamo o investicijah.

 Zanima nas, ali gre v tem primeru za drobljenje naročil?
 Bi morali izvesti javno naročilo za obe fazi kljub temu, da na

začetku leta nismo imeli predvidenih dovolj sredstev za obe fazi?



KAKO SE IZOGNITI 
DROBLJENJU?



SKLOPI

Če predmet javnega naročila dopušča in
če to prispeva k večji gospodarnosti in
učinkovitosti izvedbe javnega naročila,
mora naročnik javno naročilo oddati po
ločenih sklopih ter določiti velikost in
predmet takšnih sklopov.

Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno
obravnavo in s tem večjo dostopnost
javnega naročila gospodarskim subjektom.



SKLOPI

 Izrecno opredeljeno v 73. členu ZJN-3.

 IZLOČITEV POSAMEZNIH SKLOPOV, če:

Dovoljeno le za blago in storitve!

je ocenjena vrednost izločenih 
sklopov brez DDV nižja od 80.000 

EUR (B in S) in

skupna vrednost sklopov, oddanih 
brez uporabe ZJN-3 ne presega 20 
% skupne vrednosti vseh sklopov.



OMEJITEV ŠT. SKLOPOV 
POSAMEZNEMU PONUDNIKU

Naročnik lahko omeji št. sklopov, ki se bodo oddali
enemu ponudniku:

- Vnaprej napovedati v povabilu oz. obvestilu.
- merila ali pravila, ki jih namerava uporabiti pri

odločanju, katere sklope bo oddal, če bi se ob
uporabi meril za oddajo javnega naročila enemu
ponudniku oddalo več sklopov, kot je največje
možno število

- morajo biti objektivna in nediskriminatorna.



OKVIRNI SPORAZUM 
(48. člen ZJN-3)

Obdobje izvajanja maksimalno 4 leta, razen na
infrastrukturnem področju, kjer je obdobje izvajanja
max 8 let (pri OV se pa upošteva 4 letno obdobje).

Načini izvajanja (7. odst. 48. člena ZJN-3):
 Ne odpira konkurence;
 Odpira konkurenco;
 Mešano (deloma brez ponovnega odpiranja konkurence,

deloma s ponovnim odpiranjem konkurence).

 ZJN-3 nikjer ne govori o obveznosti obveščanja
ponudnikov, s katerimi ima naročnik sklenjen okvirni
sporazum o oddaji posameznega naročila (?).



Hvala za pozornost!

Odvetnica Maja Prebil
Odvetnica mag. Maja Potočnik

Odvetniška družba Potočnik in Prebil 
o.p., d.o.o.

info@potocnikprebil.si


