
 

 

Maribor, 4. december 2017 

 

Vabimo Vas na seminar z naslovom 

Aktualna praksa Državne revizijske komisije 

 

Seminar bo v torek, 23. januarja 2018, 

 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 

154, Ljubljana. 

 

Odločitve Državne revizijske komisije kot edinega neodvisnega organa presoje zakonitosti 

naročnikovega ravnanja imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov oddaje javnega 

naročila. Uporaba in tolmačenje nekaterih institutov ZJN-3 so se v času izvajanja zakona preko 

pravne prakse izoblikovali, obstoječa pravna praksa Državne revizijske komisije in sodna 

praksa Sodišča EU pa pripomorejo k lažjemu razumevanju in uporabi zakonov, s področja 

javnega naročanja. 

Predavateljici lahko vprašanja predhodno zapišete na prijavnici, ki jo najdete TUKAJ. Seminar 

bo trajal predvidoma do 14.30 ure. 

 

Vljudno vabljeni!   

Sekretariat SOS 

  



 

 

OKVIRNI PROGRAM 

09:45 - 10:00 Prihod in registracija  

10.00 – 10.30 
OBLIKOVANJE PREDMETA 

NAROČILA 

 Kako razumeti zahtevo ZJN-3, da mora 

naročnik deliti predmet naročila na sklope, če 

to predmet dopušča? 

 Izločitev sklopov 

 Zagotovljena sredstva          

10.30 - 11.00 
POGOJI ZA PRIZNANJE 

SPOSOBNOSTI 

 Oblikovanje in priznavanje referenc 

 Kršitev delovne, okoljske in socialne 

zakonodaje 

 Kako se obravnava izključitveni pogoj, da je 

bila ponudniku dvakrat izrečena globa v zvezi 

s plačilom za delo? 

 Kako se tolmači izključitveni razlog v zvezi s 

predhodno slabo izvedbo pogodbenih 

obveznosti? 

 Kaj pomeni hujša kršitev poklicnih pravil? 

11.00 – 11.15 MERILA  Prikaz prakse DKOM glede nezakonitih meril 

11.15 – 11.45  

ESPD 

 Kateri podatki se vpisujejo v ESPD 

 Kaj narediti, če je ESPD obrazec nepopoln 

 Kdaj samo ESPD v času oddaje ponudbe ni 

zadosten? 

11.45 – 12.00 Odmor  

12.00 – 12.30 

PREVERITEV PONUDBE 

 Ali je vpogled v e-dosje zadosten dokaz? 

 Neplačilo davčnih in socialnih obveznosti in 

dopustni odstopi 

 Ali je naročnik dolžan pozvati ponudnika, naj 

izkaže, da je sprejel zadostne ukrepe, ki 

opravičujejo izbor kljub ugotoviti obstoja 

razlogov za izključitev? 

 Kako preverjati nekaznovanost za tuje 

ponudnike? 

 Kako postopati, če se izkaže da podizvajalec 

ne izpolnjuje pogojev? 

 Kaj se šteje kot dvom za preveritev podatkov 

iz ESDP  pri naročilu male vrednosti? 

12.30 – 13.00 

POJASNJEVANJE IN 

DOPOLNJEVANJE 

PONUDB 

 Ali je odločitev za poziv za dopolnitev 

ponudb v pristojnosti naročnika? 

 Kako obravnavati dopolnitev ponudbe, ki jo 

izvrši ponudnik samovoljno, brez 

predhodnega poziva? 

 V kolikšni meri se lahko dopusti dopolnitev? 

 Kaj nam prinaša nova sodna praksa EU s 

področja dopolnjevanja ponudb? 



 

 

13.00 - 13.15 

ODLOČITEV O 

(NE)ODDAJI JAVNEGA 

NAROČILA 

 Kaj mora vsebovati obrazložitev odločitve o 

oddaji? 

 Kdaj se lahko zavrne vse ponudbe? 

13.15 – 13.45 
OKVIRNI SPORAZUM IN 

VSEBINA POGODBE 

 Kaj mora vsebovati dokumentacija v zvezi s 

sklenitvijo okvirnega sporazuma? 

 Primeri nezakonitih določb pogodbe? 

 Kaj naj pogodba o izvedbi posla vsebuje? 

13.45 – 14.00 VPOGLED V PONUDBO 
 Kateri podatki so javni? 

 Kdaj se vpogled omogoči? 

14.00 – 14.20  

PRAVNO VARSTVO   

 Novejša praksa v zvezi s priznavanjem aktivne 

legitimacije 

 Očitek na Portalu javnih naročil 

 Aktivna legitimacija zoper odločitev o oddaji 

javnega naročila 

 

Predavateljica: 

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav.  je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in 

javno zasebnega partnerstva. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in od 

leta 2013 samostojna svetovalka ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij. Je avtorica več 

strokovnih člankov, soavtorica Zakona o javnem naročanju s komentarjem in izkušena predavateljica. 

 

  


