
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 

1. člen 

V Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 
63/13 in 90/14 – ZDU-1I) se v prvi alineji prvega odstavka 1. člena za besedo »varstvo« doda beseda 
»kandidatov« in vejica. 

2. člen 

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»(2) Za javna naročila storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII 
Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: socialne in druge posebne storitve), je pravno varstvo 
zagotovljeno v delu, ki je urejen z zakonom, ki ureja javno naročanje.«.  

3. člen 

V drugem odstavku 6. člena se črta prva alineja.  

V tretjem odstavku se za besedo »predrevizijskem« doda besedilo »in revizijskem«, za besedilom 
»vloži v« se doda besedilo »skladu z 22. členom tega zakona.«. Besedilo »katerikoli fazi postopka 
oddaje javnega naročila, vendar najpozneje do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Po 
končanem predrevizijskem postopku lahko organ iz prejšnjega odstavka uveljavlja pravno varstvo v 
revizijskem postopku.» se črta. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:  

»(5) Zagovornik javnega interesa lahko glede posameznega ravnanja naročnika, za katerega meni, da 
pomeni kršitev predpisov, ki urejajo javno naročanje v kateri koli fazi postopka in izvedbe javnega 
naročila od naročnika zahteva pojasnila ali po potrebi tudi kopije posamezne dokumentacije vezane na 
posamezen postopek javnega naročila.«. 

4. člen 

Naslov 13. člena se spremeni tako, da se glasi »smiselna in subsidiarna uporaba pravdnega in 
upravnega postopka ter uporaba portala eRevizija«. 

V prvem odstavku se za besedilom »ne ureja,« doda beseda »smiselno«.  

Dosedanji tretji odstavek se črta. Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:  

»(3) Za vsakršno sporočanje, obveščanje, vročanje in izmenjavo informacij in dokumentov med 
naročnikom, vlagateljem, Državno revizijsko komisijo, izbranim ponudnikom, ponudnikom, ki so v 
postopku oddali ponudbo in zagovornikom javnega interesa v predrevizijskem, revizijskem in 
pritožbenem postopku po tem zakonu se uporablja Informacijski sistem Državne revizijske komisije (v 
nadaljnjem besedilu: portal eRevizija), razen če je s tem zakonom določeno drugače.  

   

(4) Podrobnejši način vzpostavitve portala eRevizija iz tretjega odstavka tega člena, način delovanja, 
vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov, določanja pooblaščenosti za vnos, 
vpogled ali prenos informacij in dokumentov, ter način predložitve dokumentov določi minister, 
pristojen za javna naročila po predhodnem soglasju Državne revizijske komisije.«.  



5. člen 

V prvi alineji prvega odstavka 14. člena se besedilo »sistem ugotavljanja sposobnosti« nadomesti z 
besedilom »kvalifikacijski sistem«.  

Prvi in drugi stavek v drugem odstavku se črtata. 

6. člen 

V prvem odstavku 15. člena se 5. in 6. točka črtata, sedanja 7. točka postane 5. točka, 8. točka, ki 
postane 6. točka, se spremeni tako, da se glasi:  

»6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena tega zakona.«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:  

»(2) Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se 
kršitve dokazujejo.«.  

7. člen 

Prva alineja prvega odstavka 17. člena se črta. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:  
 
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko naročnik izvede nov postopek javnega naročanja, če zaradi 
vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je 
nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva iz tretjega ali četrtega poglavja tega 
zakona, pod pogojem, da se to naročilo odda le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega 
postopka javnega naročanja, je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katere dalje je treba javno 
naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije ter da naročnik pred izvedbo novega 
postopka pridobi soglasje ministrstva, pristojnega za javna naročila.«. 
 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.  

8. člen 

V prvem odstavku 19. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za javna naročila« nadomesti z 
besedilom »zagovornik javnega interesa«.  

9. člen 

23. člen se črta.  

10. člen 

V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:  

»(1) Postopek pravnega varstva v predrevizijskem in revizijskem postopku poteka prek portala 
eRevizija. Zahtevek za revizijo se vloži z vložitvijo zahtevka za revizijo v portal eRevizija.«. 



Drugi odstavek se črta, sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.  

11. člen 
 

Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»(2) Zahtevek za revizijo iz prejšnjega odstavka se v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti 
in socialnih in drugih posebnih storitev lahko vloži do roka za predložitev ponudb.». 

V sedmem odstavku se v prvem stavku besedilo »postopku s pogajanji po predhodni objavi« 
nadomesti z besedilom »konkurenčnem postopku s pogajanji«, za besedo »transparentnost« pa se 
doda besedilo »ali obvestilo o oddaji naročila«. 

V osmem odstavku se zadnji stavek črta.  

V devetem odstavku se besedilo »v 30 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za 
kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, 
oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu« nadomesti z 
besedilom »v katerikoli fazi postopka oddaje javnega naročila, vendar najpozneje do pravnomočnosti 
odločitve o oddaji javnega«.  

12. člen 
 
V drugem odstavku 26. člena se za številom »3.« briše vejica in doda število »4.«, besedilo »ali 8.« se 
črta.  

V tretjem odstavku se besedilo »z drugim odstavkom« nadomesti z besedilom »s 6. točko prvega 
odstavka«.  

V četrtem odstavku se v prvem stavku za besedo »iz« doda besedilo »1. do 5. točke«.  

13. člen 

V četrtem odstavku 29. člena se besedilo »izvirniku, popolna, kronološko urejena« nadomesti z 
besedilom »celoti«, besedilo »v zadevi« se briše.  

Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita: 

»(5) Če se v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, za del dokumentacije v katerikoli fazi 
postopka javnega naročila niso uporabljala elektronska sredstva, mora biti ta del dokumentacije 
odstopljen v izvirniku. Državna revizijska komisija v tem primeru ta del dokumentacije vrne naročniku v 
treh delovnih dneh od sprejema odločitve o zahtevku za revizijo.  

(6) Ne glede na tretji odstavek 13. člena tega zakona se dokumentacija iz prejšnjega odstavka 
posreduje po pošti priporočeno s povratnico.  Sedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.«. 

Sedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.  

14. člen 

Drugi stavek 30. člena se črta.  

15. člen 



V drugem stavku drugega odstavka 31. člena se beseda »vseh« črta, za besedo »iz« pa se doda 
besedilo »3. in 4. točke prvega odstavka«.  

V tretjem odstavku se za besedilom »sestavine iz« doda besedilo »1. do 5. točke prvega odstavka«, 
za besedo »dopolnitvi« pa se doda besedilo »ali da vlagatelj v skladu s 6. točko prvega odstavka 
15. člena tega zakona ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena 
tega zakona ali da ni bila plačna ustrezna taksa,«.  

V četrtem odstavku se v prvem stavku za besedo »iz« doda besedilo »1. do 5. točke«. 

V petem odstavku se besedilom »6. točke prvega« nadomesti z besedilom »drugega«.  

16. člen 

V 34. členu se besedilo »razjasnjevali sestanek« nadomesti z besedilom »ustna obravnava«. 

17. člen 

V 35. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi »ustna obravnava«. V prvem stavku prvega 
odstavka se beseda »predlog« nadomesti z besedo »pobudo«, besedilo »skliče razjasnjevalni 
sestanek« se nadomesti z besedilom »izvede ustno obravnavo«. V drugem stavku se beseda 
»sestanek« nadomesti z besedilom »ustno obravnavo«. V tretjem stavku se besedilo 
»razjasnjevalnem sestanku« nadomesti z besedilom »ustni obravnavi«. V četrtem stavku se beseda 
»sestanku« nadomesti z besedilom »ustni obravnavi« in beseda »sestankom« nadomesti z besedilom 
»ustno obravnavo.«.  

Drugi odstavek se črta.  

V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »predlog« nadomesti z besedo »pobudo«.  

V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »razjasnjevalnem sestanku« nadomesti z 
besedilom »ustni obravnavi«.  

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Vodenje ustne obravnave Državna revizijska komisija podrobneje uredi s poslovnikom.«.  

18. člen 

V 38. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:   

»(3) Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo v postopku javnega naročila, razdeljenega na sklope, lahko Državna revizijska komisija 
sprejme odločitev o vseh sklopih, tudi če je bil zahtevek za revizijo vložen le v enem sklopu in je 
očitana kršitev enaka v vseh sklopih javnega naročila.  Če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev 
o oddaji javnega naročila v postopku javnega naročila, razdeljenega na sklope, lahko Državna 
revizijska komisija sprejme odločitev o vseh sklopih, tudi če je bil zahtevek za revizijo vložen le v enem 
sklopu in je očitana kršitev enaka v vseh sklopih javnega naročila, vendar le za tiste sklope, v katerih 
odločitev o oddaji naročila še ni postala pravnomočna.». 

19. člen 

V drugem odstavku 39. člena se v prvi alineji prve točke za alinejo doda beseda »konkurenčni«, za 
besedo »pogajanji« pa se črta besedilo »po predhodni objavi«.  



20. člen 

V 41. členu se v prvem odstavku beseda »šestih« nadomesti z besedo »dvanajstih«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:  

»(4) Naročnik mora odzivno poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne 
sme biti krajši od enega meseca in daljši od treh mesecev. Če naročnik odzivnega poročila ne 
predloži, Državna revizijska komisija začne postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti. Če 
Državna revizijska komisija ugotovi, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali 
upoštevanje njenih napotkov, lahko naročnika pozove k dopolnitvi. Naročnik mora v tem primeru 
dopolniti odzivno poročilo in ga predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne sme biti 
krajši od enega tedna in daljši od dveh mesecev. Če tudi po ponovnem pozivu Državna revizijska 
komisija ugotovi, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih 
napotkov začne postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti.«. 

21. člen 

V prvem odstavku 42. člena se v naslovu člena ter v prvem, tretjem in četrtem stavku beseda 
»ničnost« nadomesti z besedo »neveljavnost«.  

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:  

»(2) Uveljavljanje neveljavnosti pogodbe ali posameznega naročila je mogoče v 30 dneh od objave 
obvestila o oddaji naročila na portalu javnih naročil, vendar ne pozneje kot v dvanajstih mesecih od 
sklenitve pogodbe ali oddaje posameznega naročila.«. 

22. člen 

V 44. členu se v naslovu beseda »ničnost« nadomesti z besedo »neveljavnost«, v prvem stavku 
prvega odstavka pa se beseda »nična« nadomesti z besedo »neveljavna«. V četrti točki prvega 
odstavka se besedilo »postopek s pogajanji po predhodni objavi« nadomesti z besedilom 
»konkurenčni postopek s pogajanji.  

V prvem odstavku se doda nova peta točka, ki se glasi:   
»5. če je naročnik spremenil pogodbo o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo in niso 
izpolnjeni pogoji za spremembo, ki jo dovoljuje zakon, ki ureja javno naročanje;«. 
 
V 5. točki, ki postane 6. točka se za besedo »naročilu« doda besedilo »in/ali obvestila o spremembi 
pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njene veljavnosti«.  
 
Sedanje 6. do 8. točka postanejo 7. do 9. točka.  
 
V drugem odstavku se v prvem stavku beseda«nično« nadomesti z besedo »neveljavno«.  
 
Tretji odstavek se črta.  

 
23. člen 

V prvem odstavku 45. člena se število »7« nadomesti s številom »9«. V drugem in tretjem odstavku se 
besede »ničnosti« nadomestijo z besedo »neveljavnosti«.  

V četrtem odstavku se število »5« nadomesti s številom »6«, beseda »lahko« se črta.  

24. člen 



Naslov 46. člena se spremeni tako, da se glasi »posledice razveljavitve ali ohranitve veljavnosti 
pogodbe po tem zakonu«.  

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:  

»Kadar sodišče razveljavi pogodbo ali posamezno naročilo oziroma odloči, da pogodba ali posamezno 
naročilo v skladu s prejšnjim členom tega zakona ostane v veljavi, posreduje Državni revizijski komisiji 
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 8. točke prvega odstavka 78. člena tega zakona. Sodišče 
lahko ob upoštevanju vseh okoliščin iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona skrajša njeno 
trajanje.».  

Drugi odstavek se črta.  

25. člen 

48. člen se črta.  

26. člen 

V 49. členu se beseda »ničnosti« nadomesti z besedo »neveljavnosti», za besedo »po« se doda 
beseda »splošnih«, besedilo »o odgovornosti brez krivde« se črta. 

V drugem odstavku se besedilo »s tožbo za ugotovitev ničnosti« nadomesti z besedilom »hkrati z 
uveljavljanjem neveljavnosti pogodbe«. 

27. člen 

Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»(2) Pritožba se vloži pisno prek portala eRevizija«.  

Tretji odstavek se črta. 

28. člen 

V 53. členu se v prvem odstavku besedilo »izvirniku, popolna, kronološko urejena« nadomesti z 
besedo »celoti«.  

V drugem odstavku se besedilo »izvirniku, ni popolna, ni kronološko urejena ali« nadomesti z 
besedilom »celoti in«.  

Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita.  

»(3) Če se v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, za del dokumentacije v katerikoli fazi 
postopka javnega naročila niso uporabljala elektronska komunikacijska sredstva, mora biti ta del 
dokumentacije odstopljen v izvirniku. Državna revizijska komisija v tem primeru ta del dokumentacije 
vrne naročniku v treh delovnih dneh od sprejema odločitve o pritožbi. 

(4) Ne glede na tretji odstavek 13. člena tega zakona se dokumentacija iz prejšnjega odstavka 
posreduje po pošti priporočeno s povratnico.».   

29. člen 



V prvem odstavku 58. člena se besedilo »ugotovitev ničnosti« nadomesti z besedilom »uveljavljanje 
neveljavnosti«.  

30. člen 

V tretjem odstavku 61. člena se v drugem stavku črta besedilo »ter preveri ali prijavljeni kandidati 
izpolnjujejo pogoje za imenovanje«. Doda se nov zadnji stavek, ki se glasi: »Prispele prijave posreduje 
javnonaročniškemu svetu, ki sprejme odločitev v skladu s tretjim odstavkom 69.č člena tega zakona.«. 

31. člen 

V 62. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

»(3) Predsednik lahko pooblasti posameznega člana, da ga v času njegove odsotnosti nadomešča s 
polnimi pooblastili.«. 

32. člen 

V prvem odstavku 65. člena se črta besedilo »razen če je zahtevek za revizijo vložen v postopku 
oddaje naročila male vrednosti, ko v postopku revizije odloča posamezen član Državne revizijske 
komisije«.  

Drugi odstavek se črta.  

V sedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek se besedilo »posamezen član Državne 
revizijske komisije« nadomesti z besedilom »tričlanski senat.  

Sedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.  

33. člen 

Za 65. členom se doda nov 65a. člen, ki se glasi:  

»65a. člen 

(občna seja Državne revizijske komisije) 

(1) Občno sejo Državne revizijske komisije sestavljajo funkcionarji (predsednik in člani) Državne 
revizijske komisije. 

(2) Na občni seji se odločitve sprejemajo z javnim glasovanjem. Predlog, ki je dan na glasovanje, je 
sprejet, če zanj glasuje večina funkcionarjev Državne revizijske komisije. 

(3) Občno sejo Državne revizijske komisije sklicuje in vodi predsednik Državne revizijske komisije. 

(4) Predsednik Državne revizijske komisije mora sklicati občno sejo najkasneje v roku 15 dni, če 
najmanj dva člana Državne revizijske komisije obrazloženo pisno zahtevata obravnavo vprašanja, ki je 
pomembno za enotno uporabo zakonov in prakso Državne revizijske komisije. Pobudo za sklic občne 
seje lahko poda tudi zagovornik javnega interesa. 

(5) Kadar predsednik Državne revizijske komisije oceni, da pri zahtevi iz prejšnjega odstavka ne gre 
za obravnavo vprašanja, ki je pomembno za enotno uporabo zakonov in prakso Državne revizijske 
komisije, svoje stališče v roku treh dni po prejemu zahteve pisno obrazloži vsem članom Državne 
revizijske komisije in zagovorniku javnega interesa, če je podal pobudo. Na podlagi tako podane 



obrazložitve predsednika Državne revizijske komisije lahko ponovno zahtevajo sklic občne seje le vsi 
člani Državne revizijske komisije v roku treh dni od prejema obrazložitve stališča predsednika Državne 
revizijske komisije. V tem primeru mora predsednik Državne revizijske komisije sklicati občno sejo, na 
kateri se nato obravnava predlagano vprašanje in sprejme odločitev, skladno z drugim odstavkom 
tega člena. 

(6) Predsednik Državne revizijske komisije skliče občno sejo s pisnim obvestilom, ki ga članom 
Državne revizijske komisije posreduje praviloma najmanj tri dni pred občno sejo. K sklicu občne seje 
morajo biti predložena vsa gradiva, ki so predmet obravnave. 

(7) Na občni seji Državne revizijske komisije se sprejme načelno pravno mnenje in stališče o 
vprašanju, ki je pomembna za enotno uporabo zakonov in prakso Državne revizijske komisije. Mnenje 
se objavi na spletni strani Državne revizijske komisije.  

(8) Sprejeto stališče iz prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati pri delu Državne revizijske komisije 
in se lahko spremeni samo na novi občni seji. 

(9) S poslovnikom Državne revizijske komisije se lahko določijo tudi druge pristojnosti občne seje in 
podrobneje uredi način njenega delovanja.«. 

34. člen 

V 66. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:  

»(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za vključenega neodvisnega strokovnjaka ali izvedenca.«.  

35. člen 

Za 69. členom se dodajo novi 69a. do 69č. člen, ki se glasijo:  

»(JAVNONAROČNIŠKI SVET) 

69a. člen 
(naloge javnonaročniškega sveta) 

(1) S tem zakonom se ustanovi javnonaročniški svet.  

(2) Javno-naročniški svet podaja mnenja k predpisom, ki urejajo sistem javnega naročanja ter odloča o 
izpolnjevanju pogojev in strokovni primernosti kandidatov za predsednika in člane Državne revizijske 
komisije.  

(3) Javnonaročniški svet je pri svojem delu samostojen. Članom javnonaročniškega sveta pripada 
sejnina, katere višino določi minister, pristojen za javna naročila. 

69b. člen 
(sestava javnonaročniškega sveta) 

(1) Javnonaročniški svet ima pet članov, ki jih imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za javna 
naročila.  

(2) Za člana javnonaročniškega sveta je lahko imenovana oseba:  

- ki je državljan Republike Slovenije, 



- ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi, pridobljeni po 
študijskem programu druge stopnje, 

- ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora, 

- ki ni storila prekrška po tem zakonu ali zakonu, ki ureja javno naročanje, 

- ki ni član Državne revizijske komisije in 

- ki je strokovnjak s področja javnega naročanja. 

(3) Predsednika javnonaročniškega sveta izvolijo člani sveta izmed sebe s tajnim glasovanjem z 
večino glasov vseh članov. 

69c. člen 
(imenovanje in razrešitev) 

(1) Člane javnonaročniškega sveta se imenuje za dobo šestih let. Članu javnonaročniškega sveta, ki je 
bil imenovan namesto člana, ki mu je predčasno prenehal mandat, poteče mandat z iztekom mandata 
javnonaročniškega sveta.  

(2) Predsedniku ali članu javnonaročniškega sveta predčasno preneha mandat v primeru odstopa ali z 
razrešitvijo.  

(3) Predsednik ali član javnonaročniškega sveta se razreši, če to sam zahteva, če ne izpolnjuje več 
katerega od pogojev iz prejšnjega člena ali če svojih nalog ne opravlja ali jih opravlja nestrokovno ali v 
nasprotju s poslovnikom javnonaročniškega sveta. O razrešitvi odloča organ, ki je pristojen za 
imenovanje predsednika oziroma člana javnonaročniškega sveta.  

69č. člen 
(način dela) 

(1) Javnonaročniški svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Javno naročniški svet 
skliče predsednik na lastno pobudo ali na predlog najmanj dveh članov. 

(2) Javnonaročniški svet sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi organizacijo in način dela.  

(3) Javnonaročniški svet sprejme odločitev o primernih kandidatih za predsednika in člane Državne 
revizijske komisije najkasneje v 30 dneh od prejema poziva in dokumentacije o prijavljenih kandidatih 
s strani komisije Državnega zbora Republike Slovenije, pristojne za mandate in volitve. Svojo odločitev 
mora pisno obrazložiti.  

(4) Strokovnotehnična in administrativna opravila za javnonaročniški svet opravlja ministrstvo, 
pristojno za javna naročila. Pri tem organu se zagotavljajo tudi sredstva za delo javnonaročniškega 
sveta. 

(5) Na poziv ministra, pristojnega za javna naročila javno naročniški svet pripravi poročilo o svojem 
delu.«. 
 

36. člen 

V tretjem odstavku 70. člena se v prvem stavku črta besedilo »vključno s takso«, za prvim stavkom se 
doda besedilo: »Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik ministrstvu, pristojnemu za 
finance naložiti vračilo takse«.  



37. člen 

Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»(1) Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno 
dokumentacijo, znaša taksa: 
- 2.500 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti; 
- 5.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim 

ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku 
s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, postopku 
partnerstva za inovacije ali konkurenčnem dialogu.« 

 
V drugem odstavku se beseda »popolne« nadomesti z besedo »dopustne«, zadnji stavek se črta.  
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:  

»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov.: 
- če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve iz Seznama 

storitev na področju obrambe in varnosti B, 
- če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega 

sporazuma, 
- če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem 

sistemu ali 
- če se zahtevek za revizijo nanaša na javni natečaj, 
- če takse v skladu s prvim, drugim in tem odstavkom ni mogoče odmeriti.«. 
 

38. člen 

V prvem odstavku 78. člena se besedilo »javni sklad, javna agencija, javni zavod in javni gospodarski 
zavod, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanje izkazuje 
prihodke, ki presegajo 8.800.000 eurov, ter pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba” nadomesti z besedilom »pravna oseba, ki 
v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki 
presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, 
srednja ali velika gospodarska družba«. V 6. točki se v oklepaju za besedo »drugi« doda besedilo »in 
tretji« 

V drugem odstavku se besedilo »Javni sklad, javna agencija, javni zavod in javni gospodarski zavod, 
ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanje izkazuje prihodke, 
ki ne presegajo 8.800.000 eurov, ter pravna oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe, ni srednja ali velika gospodarska družba» nadomesti z besedilom »Pravna oseba, ki v zadnjih 
dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki ne 
presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni 
srednja ali velika gospodarska družba«.  

V četrtem odstavku se besedilo »javnega sklada, javne agencije, javnega zavoda, javnega 
gospodarskega zavoda, pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, v državnem organu ali 
samoupravni lokalni skupnosti« nadomesti z besedilom »pravne osebe iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena«. 

39. člen 

79. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Če je narava prekrška iz 1., 7. in 9. točke prvega odstavka prejšnjega člena posebno huda zaradi 
višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoženjske koristi ali zaradi storilčevega 



naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, lahko prekrškovni organ izreče večkratnik globe iz 
prejšnjega člena, vendar izrečena globa za: 

a) pravno osebo, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance 
stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravno osebo, ki je v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, ne sme preseči 
vrednosti 300.000 eurov; 

b) pravno osebo, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance 
stanja izkazuje prihodke, ki ne presegajo 8.800.000 eurov, ali pravno osebo, ki  v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni srednja ali velika gospodarska družba, ne sme preseči 
vrednosti 150.000 eurov; 

c) samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ne 
sme preseči vrednosti 90.000 eurov; 

d) odgovorno osebo pravne osebe iz prvega, drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena, ne sme 
preseči vrednosti 6.000 eurov.«.  

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

40. člen 
(dokončanje postopkov, začetih po dosedanjih predpisih) 

(1) Predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, 
se dokonča po dosedanjih predpisih. 

(2) Sodni postopki, povezani s postopki javnega naročanja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po predpisih, ki so to področje urejali pred uveljavitvijo tega zakona. 

41. člen 

(1) Minister, pristojen za javna naročila predlaga imenovanje članov javnonaročniškega sveta v 6 
mesecih od uveljavitve tega zakona.  

(2) Določbe tega zakona o javnonaročniškem svetu se začnejo uporabljati z dnem imenovanja 
vseh članov javnonaročniškega sveta.  

42. člen 
 (predpisi na podlagi tega zakona) 

(1) Minister, pristojen za javna naročila sprejme predpis iz četrtega odstavka 13. člena v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona.  

(2) Državna revizijska komisija uskladi poslovnik iz 64. člena tega zakona v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona.  

 
43. člen 

(portal eRevizija) 
 

 
(1) Tretji odstavek 13. člena tega zakona se začne uporabljati 1.1.2019.  

 
(2) Do začetka uporabe tretjega odstavka 13. člena tega zakona se v predrevizijskem postopku 

glede vročanja odločitve naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in odločitve naročnika iz prvega 
odstavka 28. člena tega zakona uporablja zakon, ki ureja upravni postopek. Druga pisanja naročnika 
se vročajo po pošti priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če vlagatelj razpolaga z 



informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko 
poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim 
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 
 

(3) Do začetka uporabe tretjega odstavka 13. člena tega zakona se zahtevek za revizijo iz 
prvega odstavka 24. člena tega zakona in pritožba iz drugega odstavka 51. člena tega zakona vloži 
neposredno pri naročniku ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico. Lahko se vloži tudi v elektronski 
obliki, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z 
zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti pritožba 
podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 
 

(4) Državna revizijska komisija v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za javna naročila 
zagotovi delovanje portala eRevizija do 1.1.2019. 

 
 

44. člen  
(veljavnost zakona)  

 
Ta zakon začne veljati 30 dni po objavi. 

 

 

 


