
                         

 

Maribor, 13. december 2019 

 

 

Vabimo Vas na seminar z naslovom 

 

Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa 

Državne revizijske komisije 

 

Seminar bo v sredo, 5. februarja 2020, 

 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda v Austria Trend Hotelu Ljubljana, 

Dunajska cesta 154, Ljubljana. 

 

 

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih 

javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja 

sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih 

kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora 

naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.  

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem 

javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in 

spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.  

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo 

bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na 

področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

Sekretariat SOS 

 

 

 

➢ Priloga: Okvirni program  



 
 

 

OKVIRNI PROGRAM 

09:45 - 10:00 Prihod in registracija  

10.00 – 11.00 Predstavitev novela ZPVPJN-C in  

vzpostavitev portala eRevizija 

mag. Urška Skok Klima  

Vodja sektorja za sistem javnega naročanja 

Direktorat za javno naročanje, MJU 

 

11.00 – 11.15 Odmor Pogostitev s kavo in prigrizki 

11.15 – 14.00 Aktualna praksa DKOM 

• Socialna merila – kdaj in katera so dopustna? 

• Kdo mora izkazovati reference in kako? 

• Bonitetna ocena kot pogoj 

• Predhodna nekaznovanost na dan poteka roka 

za oddajo ponudbe– je postopek preverjanja 

morebiti olajšan? 

• Kršitev delovnopravne zakonodaje kot 

izključitveni pogoj – kako naprej? 

• Vpliv odločitev v zadevi »Karavanke- vzhodna 

cev« na vodenje postopka po 44. členu ZJN-3 

• Finančna zavarovanja 

 

Milena Basta Trtnik 

Direktorica podjetja Bonorum d.o.o. 

14.00 – 14.15 Vprašanja in odgovori  

 

 

 

  


