
 

 

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 
tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

 

Maribor, 8. oktober 2020 

 

Spletni seminar za občine: 

Novosti na področju uporabe pravil javnih naročil 

četrtek, 22. oktober 2020 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom. 

 

Interventna zakonodaja, spremembe ZJN-3 in praksa Državne revizijske komisije dnevno 

kreirajo uporabo pravil javnega naročanja v praksi. Tako se naročniki soočajo z izzivi, kako na 

pravilen način izvesti postopek oddaje javnega naročila, da bo skladen z aktualno uporabo 

veljavnih predpisov.  

Zato Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s strokovnjakinjo na področju javnega naročanja 

Mileno Basta Trtnik, univ. dipl. prav. organizira spletni seminar, kjer bodo odpravljene dileme 

v zvezi s pravilno izvedbo postopka in podani odgovori na vprašanja: 

➢ Kako sta interventna zakona ZIUZEOP in ZIUOOPE posegla na področje javnih naročil? 

➢ Kdaj se lahko izvede postopek s pogajanji brez objave iz razloga nujnosti? 

➢ Kdaj lahko naročnik sklene aneks zaradi nastopa nepredvidljivih okoliščin? 

➢ Kaj v praksi pomeni institut višje sile? 

➢ Kako pravilno preveriti stanje nekaznovanosti? 

➢ Popravni mehanizem po odločitvi Ustavnega sodišča, interventne zakonodaje ter sodne 

prakse Sodišča EU 

➢ Je delitev na sklope obveznost ali pravica naročnika? 

➢ Pravica do vpogleda skozi prakso DKOM 

➢ Koliko mora biti obrazložena odločitev o (ne)oddaji? 

➢ Socialna merila kot merilo za izbor ponudnika skozi prakso DKOM 

➢ Vrednotenje ponudb po merilu 

➢ Kaj mora vsebovati sklep o začetku/interni akt? 

➢ Dopolnitev ponudb 

➢ Najpogostejši prekrški za naročnike 

 

Prosimo vas, da vprašanja posredujete na prijavnici, saj bi jih želeli predhodno posredovati 

predavateljici. Seminar bo trajal predvidoma do 14. ure.  

Prijave na seminar so obvezne1. Prijave zbiramo na tej povezavi: PRIJAVNICA do srede, 21. 

10. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).  

Vljudno vabljeni! 

 
1 Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, 

saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka. 
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