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Maribor, 9. avgust 2021 

Spletni seminar za občine: 
 

Vse o noveli ZJN-3B in aktualni praksi Državne revizijske komisije ter 

vplivu epidemije na spremembe pogodb 

četrtek, 23. september 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom. 

 

Zakonodaja s področja javnega naročanja je področje, ki se izredno pogosto spreminja. Tako 

smo od leta 2016 deležni že druge novele ZJN-3B.  

Na seminarju bodo prikazane vse spremembe, vnesene z novelo ZJN-B ter kako to vpliva na 

bodočo vsebino dokumentacije v zvezi z naročilom in obravnavo ponudb. Hkrati bo na 

seminarju izpostavljena pravna praksa Državne revizijske komisije zadnjih dveh let, ki vpliva 

na uporabo in razumevanje določil ZJN-3.  

 

Na seminarju bodo med drugimi obravnavane naslednje teme: 

Predstavitev novele ZJN-3B: 

- Nove izjeme od uporabe pravil ZJN-3 

- Nove mejne vrednosti 

- Nova obravnava izločenih sklopov 

- Kako bomo po novem dopolnjevali ponudbe? 

- Obravnava neobičajni nizke ponudbe po novem 

- Olajšano preverjanje izključitvene razloga predhodne nekaznovanosti 

Aktualna praksa Državne revizijske komisije 

- Razširitev aktivne legitimacije 

- Pravica do vpogleda 

- Ogled 

- Dopolnitev ponudbe 

- Oblikovanje sklopov 

Kako skladno z ZJN-3 spreminjati pogodbo zaradi zamud in dviga pogodbenih cen? 

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

predavateljici. Seminar bo trajal predvidoma do 13.30 ure.  
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Prijave na seminar so obvezne1. Prijave zbiramo na tej povezavi: PRIJAVNICA do srede, 22. 

9. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).  

O predavateljici: 

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

koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega 

vodenja. Bila je dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z devetimi leti 

delovanja v okviru svetovalnega podjetja ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij. 

Je avtorica več strokovni del s področja javnega naročanja in koncesij ter izkušena 

predavateljica.  

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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