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Združenje občin  vabi na spletni seminar 

 

NAROČILA MALE VREDNOSTI IN IZJEME ter 
EVIDENČNA NAROČILA  

petek, 26. marec 2021, ob 10. uri 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. št. 91/15 in 14/18) je prinesel poleg drugih tudi precej 

sprememb na področju t.im. evidenčnih (minornih) naročil do mejnih vrednosti za uporabo 

zakona) in naročil male vrednosti. Najpomembnejše novosti ZJN-3 ureja pravila za oddajo 

naročil male vrednosti ter obveznosti v zvezi z oddajo t.im. evidenčnih naročil. Prav tako pa ZJN-

3 nalaga obvezno uporabo elektronskih sistemov za oddajo ponudb v primeru naročil male 

vrednosti. Na podlagi interventnih zakonov v lanskem letu pa so se začasno tudi povišale mejne 

vrednosti za izvedbo t.im. evidenčna naročila in naročil male vrednosti. 

ZJN-3 določa izjeme od javnega naročanja, ki pa jih je v praksi potrebno razumeti, pojasnjevati 

in izvajati ozko oziroma restriktivno. Izjeme pa so uporabne za mnoge. 

S 1. januarjem 2021 pa je postala obvezna tudi uporaba portala e-Revizija za elektronsko 

izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku. 

Da bi zavezancem za izvajanje postopkov javnega naročanja olajšali delo pri implementaciji 

predpisov v prakso, bomo v tem seminarju predstavili predvsem naslednje:  

• spremenjene mejne vrednosti za uporabo zakona in uporabo postopka naročila 

male vrednosti  

• način izvedbe postopka oddaje naročila male vrednosti in pravila za njegovo oddajo, 

vključno s pripravo razpisne dokumentacije (obvezni razlogi za izključitev, pogoji za 

sodelovanje, merila za oddajo, razvezni pogoj idr.) in obveznostmi v zvezi s 

preverjanjem prejetih ponudb 

• priprava naročila male vrednosti v sistemu e-JN 

• načelo kratkih dobavnih verig 
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• način izvedbe t.im. evidenčnih naročil, torej naročil pod mejno vrednostjo za 

uporabo zakona, in obveznosti v zvezi z njegovo izvedbo in poročanjem, 

• vrste naročil, ki sodijo med izjeme, za katere se ne uporabljajo določbe ZJN-3, 

• pravno varstvo in uporaba portala eRevizija 

Seminar je namenjen: 

• Strokovnim delavcem občin, ministrstev, sodišč, 

• ravnateljem in direktorjem javnih zavodov in drugim osebam javnega prava ter njihovim 

pomočnikom, 

• strokovnim delavcem zavodov, agencij in drugih oseb javnega prava, ki vodijo postopke 

javnih naročil, 

• drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja. 

 

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, da boste prejeli 

direktno povezavo do spletnega seminarja.  

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še 

kvalitetnejši izvedbi seminarja. 

 

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

