
Četrtek in petek, 9. in 10. marec 2017,
z začetkom ob 9. uri

Kongresni center PORTUS, 
dvorana Cristoforo Colombo, Hotel Slovenija, PORTOROŽ

v soorganizaciji s

vabijo na veliki posvet 

20 let 
javnih naročil v 
Republiki Sloveniji
Novi instituti javnih naročil po ZJN-3  
Praksa nadzornih organov po uveljavitvi ZJN-3 
Spremembe že sklenjenih pogodb brez izvedbe novega javnega naročila 
Izjeme v postopkih javnih naročil, znotraj in zunaj sistema javnih naročil

Pravna fakulteta

Partnerji

Uvodničarji:
Boris KOPRIVNIKAR
Tomaž VESEL
prof. dr. Miha JUHART
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Aleš AVBREHT
Zoran BLAŽEVIČ
mag. Domen BIZJAK
Martin BRUMEC
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mag. Simona HRIBAR MOTORE
prof. dr. Vesna KRANJC
Sašo MATAS
doc. dr. Aleksij MUŽINA
dr. Mitja OZBIČ
mag. Njives PRELOG
prof. dr. Rajko PIRNAT
mag. Urško SKOK KLIMA
Borut SMRDEL
mag. Uroš ŠKUFCA
mag. Janez TEKAVC
mag. Marko ŽVIPELJ



20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji
Vsebina posveta:

V letu 2017 bomo obeležili dvajsetletnico uveljavitve prvega zakona o javnem naročanju. 
Odtlej je bilo področje javnega naročanja predmet nenehnega dopolnjevanja in 
spreminjanja. K temu so zlasti pripomogle spremenjene direktive, sodna praksa Sodišča 
Evropske unije in druge okoliščine, ki jih je želel zakonodajalec normativno urediti (npr. 
neposredna plačila podizvajalcem). Vsaka izmed sprememb in dopolnitev je prinesla 
številne novosti, ki so jih morali upoštevati tako naročniki kot ponudniki. 

Na posvetu bo predstavljen pregled ključnih sprememb in dopolnitev zakonodaje o javnem 
naročanju, predstavljena bo uporaba novih postopkov javnega naročanja in ključnih 
institutov, ki so bili s sprejemom novih evropskih direktiv prenešeni tudi v slovensko 
zakonodajo. V nadaljevanju bo predstavljen pregled pravne prakse in stališč nadzornih 
institucij, tako z revizijskega kot prekrškovnega vidika, obravnavana bodo vprašanja, 
s katerimi se naročniki in ponudniki v fazi izvajanja pogodbe vsakodnevno soočate. Za 
zaključek je organizirana razprava o vključitvi sodnega varstva v revizijski postopek, v 
katero se lahko s svojimi stališči in izkušnjami tudi aktivno vključite. 
Na posvetu bodo sodelovali strokovnjaki in poznavalci javnega naročanja. 

Odgovore na vprašanja v zvezi z javnimi naročili lahko dobite  
na spletnem portalu www.jnp.si.

Komu je posvet namenjen? 

Posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjate z javnimi naročili in se želite celovito seznaniti z 
vsebino javnih naročil z različnih vidikov, pod vodstvom strokovnjakov iz teorije in prakse.
Vabljeni ste predstavniki naročnikov in ponudnikov ter vsi, ki ste kakorkoli odgovorni za 
javna naročila.
Glede na vsebino je posvet namenjen tudi članom strokovnih komisij, nadzornih odborov, 
vsem odgovornim v lokalnih skupnostih. Vabimo odvetnike, sodnike in vse, ki se želite na 
enem mestu seznaniti z najbolj perečimi vprašanji na področju javnih naročil.

Pravna fakulteta
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20 let javnih naročil v Republiki SlovenijiProgram

Pravna fakulteta

9.00 – 10.00
DVAJSET LET ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
Boris KOPRIVNIKAR (podpredsednik Vlade Republike 
Slovenije in minister za javno upravo)
Tomaž VESEL (predsednik Računskega sodišča  
Republike Slovenije)
prof. dr. Miha JUHART (dekan Pravne fakultete  
Univerze v Ljubljani)

10.00 – 10.30
NOVOSTI POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL V PRAKSI
Sašo MATAS (generalni direktor Direktorata za javno 
naročanje, Ministrstvo za javno upravo)

10.30 – 11.00  ODMOR

I. Tema: Izjeme v postopkih javnih naročil, 
znotraj in zunaj sistema javnih naročil
(vodja: prof. dr. Rajko PIRNAT)

11.00 – 11.30
AKTUALNA STALIŠČA NA PODROČJU IN HOUSE NAROČIL
prof. dr. Rajko PIRNAT (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)

11.30 – 12.30
DOPUSTNOST IZJEM ZJN-3 IN OMEJITEV UPORABE ZJN-3 
ZARADI OBLASTNE NARAVE NALOG (primer in-house naročil, 
horizontalno sodelovanje, ustanavljanje javnih zavodov 
zaradi izvedbe javnih nalog, naročila zdravstvenih storitev)?
doc. dr. Aleksij MUŽINA (odvetnik v Odvetniški pisarni 
Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.)

12.30 – 14.30  ODMOR ZA KOSILO

II. Tema: Praksa nadzornih organov po 
uveljavitvi ZJN-3 (vodja: Branka NEFFAT)

14.30 – 15.00
KAKO SE JE PO UVELJAVITVI ZJN-3 SPREMENILA PRAKSA 
DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE (pojasnila in dopolnitve 
ponudb po ZJN-3)
Borut SMRDEL (predsednik Državne revizijske komisije za 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil)

15.00 – 15.30
REVIZIJA JAVNIH NAROČIL S STRANI RAČUNSKEGA 
SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE
Martin BRUMEC (Računsko sodišče Republike Slovenije)

15.30 – 15.45 ODMOR

15.45 – 17.30 
OKROGLA MIZA: Javna naročila in nujnost sodnega varstva 
(vodja: doc. dr. Aleksij MUŽINA)

• Javna naročila – predmet urejanja civilnoprocesnega 
ali upravnega prava, prof. dr. Rajko PIRNAT (Pravna 
fakulteta Univerze v Ljubljani)

• Izkušnje sodelovanja Državne revizijske komisije  
s Sodiščem Evropske unije, Borut SMRDEL (predsednik 
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje  
javnih naročil)

• Predlagane spremembe Ureditve pravnega varstva v 
Sloveniji, mag. Urška SKOK KLIMA (Direktorat za javno 
naročanje, Ministrstvo za javno upravo)

• Kako upravni spor zoper Državno revizijsko komisijo 
(Republike Hrvaške) vpliva na postopke javnih naročil, 
Zoran BLAŽEVIČ (direktor v družbi Temporis savjetovanje 
d.o.o., Zagreb)

• Javna naročila v primežu upravnega sodstva, dr. Mitja 
OZBIČ (odvetnik v Odvetniški pisarni Ozbič d.o.o.)

• Pravno varstvo zoper odločitve Državne revizijske 
komisije v praksi, mag. Uroš ŠKUFCA (direktor podjetja 
Praetor d.o.o.)

DRUŽABNO SREČANJE z začetkom ob 20.30



 

Petek, 10. marec 2017

Program

Pravna fakulteta

III. Tema: Novi instituti javnih naročil  
po ZJN-3 (vodja: Aleš AVBREHT)

9.00 – 9.30
PROBLEMATIKA DOPUSTNOSTI PONUDBE V POSTOPKIH 
JAVNEGA NAROČANJA (Problematika neobičajno nizke 
ponudbe)  
Aleš AVBREHT (odvetnik in partner v Avbreht, Zajc & 
Partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.) 

9.30 – 10.00
KAJ MERITI POLEG CENE? (zlasti na področju arhitekturnih 
in inženirskih storitev ter izdelave računalniških 
programov)
mag. Domen BIZJAK (Direktorat za javno naročanje, 
Ministrstvo za javno upravo)

10.00 – 10.30
SOCIALNI VIDIK JAVNEGA NAROČANJA (socialna klavzula)
Uroš HOČEVAR (odvetnik v Odvetniški družbi Neffat o.p., 
d.o.o.)

10.30 – 11.00
SKUPNO IN ČEZMEJNO JAVNO NAROČANJE TER POSTOPEK 
PARTNERSTVA ZA INOVACIJE
mag. Simona HRIBAR MOTORE (Sektor za investicije in 
javna naročila, Direktorat za zdravstveno ekonomiko, 
Ministrstvo za zdravje)

11.00 – 11.30 ODMOR

IV. Tema: Spremembe že sklenjenih pogodb 
brez izvedbe novega javnega naročila 
(vodja: prof. dr. Vesna KRANJC)

11.30 – 12.00
PREKORAČITEV POGODBENO DOGOVORJENIH ROKOV  
IN REALIZACIJA FINANČNIH ZAVAROVANJ TER  
POGODBENE KAZNI
prof. dr. Vesna KRANJC (redna profesorica na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru)

12.00 – 12.30
DODATNE GRADNJE/STORITVE PO SKLENITVI POGODBE
mag. Janez TEKAVC (odvetnik in župan Občine Dol pri 
Ljubljani)

12.30 – 13.00
MOŽNOSTI SPREMEMB IN VPLIV SPREMEMB KONZORCIJA 
SKOZI JAVNO NAROČNIŠKI PORTAL JNP
mag. Njives PRELOG (direktorica v družbi JNP d.o.o. – Prva 
skupnost javnega naročanja)

13.00 – 13.30
SPREMEMBA PRAVNEGA POLOŽAJA PODIZVAJALCEV PO 
ZJN-3 IN STALIŠČIH DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE
mag. Marko ŽVIPELJ (odvetnik v Odvetniški pisarni Mužina, 
Žvipelj in partnerji d.o.o.)



20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji
Hoteli in cenik storitev

Pravna fakulteta

REZERVACIJE
tel.: + 386 5 692 9001
fax: + 386 5 692 9055
Obala 33, 6320 Portorož
e-mail: booking@lifeclass.net
www.lifeclass.net

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo 
hotela in plačate stroške prenočitve.

Hotel Slovenija *****
Double room single occupancy
Double room

 110,00 € 
140,00 €

Grand Hotel Portorož *****
Executive Double Room / Single Occupancy 
Executive Double Room 
Standard Double Room / Single Occupancy
Standard Double Room

105,00 € 
130,00 € 
 95,00 € 
110,00 €

Hotel Apollo**** Superior
Double room single occupancy
Double room

 85,00 € 
110,00 €

Hotel Riviera**** Superior
Double room single occupancy
Double room

 85,00 € 
110,00 €

Neptun / Mirna ****
Double room single occupancy
Double room

 80,00 € 
100,00 €

Turistična taksa je 1,27 € na osebo, na dan. 

Četrtek in petek, 9. in 10. marec 2017



Na posvet prijavljamo naslednje udeležence: 

ime in priimek e-pošta

ime in priimek e-pošta

PLAČNIK

Ime plačnika: E-pošta plačnika: 

Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite) da                ne ID za DDV plačnika:

TRR za e račun: Telefon: Faks:

Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe:

Prijavnica na posvet 20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji, 9. in 10. marec 2017 

20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji 

Četrtek in petek, 9. in 10. marec 2017
Kongresni center PORTUS, dvorana Cristoforo 
Colombo, Hotel Slovenija, PORTOROŽ
Prijava in odjava
• Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico. 

Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti 
ali preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili 
predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.

• Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V 
primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne 
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije 
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.

Kotizacija in plačilo (v cene kotizacij ni vključen DDV)
• Kotizacija za udeležbo na posvetu in gradivo znaša 330 EUR, 

za prvi dan ali za drugi dan znaša kotizacija 247,50 EUR.
• Kotizacija za študente I. in II. bolonjske stopnje znaša  

49,18 EUR oz. 60 EUR z DDV.
• Kotizacija za sodnike oz. zaposlene na sodiščih znaša 120 EUR.
• Kotizacija za člane društev, včlanjenih v Zvezo društev 

pravnikov Slovenije ali Zvezo društev za gospodarsko pravo 
Slovenije in člane Odvetniške zbornice Slovenije: 10-odstotni 
popust na vsakokratne cene.

Zgodnje prijave:
Zgodnja prijava 1: do vključno 10. 1. 2017 znaša kotizacija 270 EUR.
Zgodnja prijava 2: do vključno 5. 2. 2017 znaša kotizacija 300 EUR.

• Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev 
možen popust.

• Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem posvetu in 
postrežbo v času posveta.

• Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA 
d.o.o., št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).

• Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu 
računa v skladu s predpisi.

Trajanje (predvidoma)
četrtek od 9.00 do 17.30, petek od 9.00 do 13.30

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60, 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193 | E: nebra@nebra.si | http://www.nebra.si/

Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. 
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Pravna fakulteta


