
 

  

Maribor, 21. marec 2017 

Vabimo Vas na seminar z naslovom 

 

 

ZJN-3 ob izpolnitvi določenih okoliščin dopušča, da se zakon ne uporablja. 

Na seminarju bodo predstavljeni primeri, ko naročniku ni treba uporabiti pravil ZJN-3, s 

poudarkom na t.i. »in-house naročilih«. 

 

Predvideni program: 

09.30 - 10.00  Sprejem in registracija udeležencev  

10.00 - 10.45  Izjeme od uporabe zakona - Izjeme po 27. členu ZJN-3 (pravne storitve, 
nekatere bančne storitve, izključne pravice…) 

- Izjeme od uporabe zakona pri delitvi na sklope 

10.45 – 12.00  In house naročilo kot izjema - Kaj je in house naročilo? 
- Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za in house 

naročilo (obvladovanje, delež dejavnosti, 
prisotnost kapitala, konkurenčnost cen) 

- Izvajanje » in house pogodbe« 
- Odnos naročnika do podizvajalcev notranjega 

subjekta kateremu je bilo in house naročilo 
podeljeno 

- Razmerja, ki so pri in house dopustna 
- Prikaz pravilne in house podelitve naročila v 

izvedbo  
- Razprava 

12.00 – 12.15 Odmor  

12.15 – 12.45 Javno-javno sodelovanje kot 
izjema 
 

- Kaj je horizontalno javno-javno sodelovanje? 
- Kdaj je dopustno javno-javno sodelovanje? 
- Praktični primeri javno-javnega sodelovanja 

12.45 - 13.15  Podelitev socialnih in drugih 
posebnih storitev 

- Katere so storitve, ki so podvržene blažjemu 
režimu ZJN-3? 

- Kdaj in v kolikšni meri se ZJN-3 uporablja? 
- Upoštevanje v evidenčnih naročilih 

13.15 - 14.00  Evidenčna naročila - Kaj je evidenčno naročilo? 
- Kaj se po praksi DKOM, upravnega sodišča in 

Računskega sodišča šteje kot istovrstnost 
predmeta naročila in je bila ugotovljena drobitev 
naročila? 
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- Vodenje evidenc in priprava pametnega 
pravilnika o vodenju evidenčnih naročil 

- Poročanje statističnih podatkov 

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 tudi na prijavnico.  

 

Vljudno vabljeni!  

Sekretariat SOS 
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