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Združenje občin  vabi na seminar 

 

STATISTIČNO POROČANJE O ODDANIH EVIDENČNIH 

NAROČILIH 

 
Četrtek, 21. 2. 2019, ob 10. uri 

dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana 

 
Zakon o javnem naročanju naročnike obvezuje, da morajo o naročilih, katerih ocenjena vrednost je 

nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena (t.im. evidenčna naročila) voditi evidenco o 

njihovi oddaji ter o njih enkrat letno na portalu javnih naročil sporočati statistične podatke ter na svoji 

spletni strani ali portalu javnih naročil objaviti seznam dela oddanih evidenčnih naročil. ZJN-3 pa v 

zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti glede sporočanja statističnih podatkov oziroma sporočanja 

napačnih statističnih podatkov o t.im. evidenčnih naročilih določa tudi kazenske določbe za naročnika, 

in sicer se v tem primeru naročnika kaznuje za prekršek z globo od 10.000 do 50.000 eurov.  

 

Rok za oddajo statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2018 oziroma objavo 

seznama dela evidenčnih naročil poteče 28. februarja 2019. 

 

Seminar je namenjen zaposlenim na občinah, javnih zavodih, ministrstvih oziroma pri drugih 

naročnikih, ki so zadolženi za pripravo oziroma oddajo statističnih podatkov ter seznama dela oddanih 

evidenčnih naročilih. Na seminarju boste prejeli vse informacije v zvezi z obveznostmi, ki jih za 

evidenčna naročila določa ZJN-3, vključno s praktičnim prikazom objave statističnih podatkov o 

oddanih evidenčnih naročilih in objave seznama dela evidenčnih naročil na portalu javnih naročil. 

 

Predava: Maja Marinček, MJU  

 

Okvirni program: 

 

9.45 – 10.00 

Prihod udeležencev 

 



VABILO  

10.00 – 11.30 

Metodologije za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila 

Mejne vrednosti za uporabo zakona 

Načelo kratkih dobavnih verig 

 

11.30 – 12.00 

Odmor 

 

12.00 – 13.30 

Ureditev evidenčnih naročil 

Zagotavljanje transparentnost glede izvajanja okvirnih sporazumov 

Praktični prikaz objave statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih in seznama 

dela evidenčnih naročil na portalu javnih naročil 

 

13:30 – 14.00 

Vprašanja in razprava 

 

 
Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri 

svojem delu.  

Najkasneje dan pred izvedbo bomo posredovali tudi gradivo za seminar.  

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi 

seminarja. 
 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 
 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

