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OBVEŠČAMO O SPREMEMBAH PREDPISOV NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA 

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 60/2017 dne 27. 10. 2017, objavljen Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN-B).  

ZPVPJN-B se začne uporabljati dne 26. 11. 2017.  

Vse določbe, povezane s portalom e-Revizija in informatiziranem poteku predrevizijskega in revizijskega postopka se 

začnejo uporabljati šele 29. 12. 2019. Do takrat poteka postopek na enak način kot doslej.  

S tem v zvezi posebej pojasnjujemo, da je potrebno določbe tretjega odstavka 13. člena ZPVPJN-B (oz. 17. člena zakona), 

četrtega odstavka 14. člena ZPVPJN-B (oz. 19. člena zakona), drugega odstavka 15. člena ZPVPJN-B (oz. 20. člena 

zakona) in 17. člena ZPVPJN-B (oz. 24. člena zakona) brati skupaj s prehodno določbo šestega odstavka 44. člena 

ZPVPJN-B.   

Navedeno pomeni, da se do vzpostavitve portala e-Revizija, v vseh primerih, kjer ZPVPJN-B določa, da se informacija 

objavi na portalu javnih naročil, upošteva 44. člen ZPVPJN-B ter naročnik v teh primerih to informacijo posreduje vsem 

ponudnikom, ki so oddali ponudbo.  

Do uporabe portala e-Revizija se tudi zahtevki za revizijo in pritožbe vlagajo na enak način kot doslej, enako kot doslej 

pa poteka tudi vročanje in pošiljanje pisanj.  

Pojasnjujemo tudi, da so spremembe 5. člena in drugega odstavka 14. člena, v povezavi z novim 16.a členom in 

spremembami prvih odstavkov 26. in 31. člena predvsem nomotehnične narave. Del 5. člena je prestavljen v 16.a člen, 

del črtanega drugega odstavka 14. člena pa je postal vsebina 16. člena. Namreč predhodno opozorilo na kršitev naročniku 

na portalu javnih naročil ni stvar aktivne legitimacije, temveč presoje dopustnosti zahtevka za revizijo, ostale omenjene 

spremembe so procesne narave. 

Roki za vložitev zahtevka za revizijo 

a) Na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) - ni razlikovanja glede na vrsto 

postopka: 

− zahtevek za revizijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema 

povabila k oddaji ponudbe; 

− kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni 

dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali 

pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo 

v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od 

dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se 

s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 

Po poteku roka za prejem ponudb vložitev zahtevka za revizijo ni dopustna, razen, če je določen rok za prejem ponudb 

manj kot 10 delovnih dni. 

b) Na odločitev o oddaji javnega naročila: 

Ni sprememb. Pri NMV je rok za vložitev 5 delovnih dni, pri ostalih postopkih 8 delovnih dni. 

  



Takse 

a) na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) – ni razlikovanja na 

blago/storitev/gradenj:  

− 2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti (ZJN-3) ali postopku zbiranja 

ponudb po predhodni objavi (ZJNPOV); 

− 4.000 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, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu. 

 

b) na odločitev o javnem naročilu: 

− 2% od cene najugodnejše dopustne / popolne ponudbe (z DDV), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 

25.000 eurov, če gre za odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, 

− 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku 

naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, 

− 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem 

koli drugem postopku javnega naročanja.  

− 1.000 eurov, če gre za odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi 

ali izločitvi vseh ponudb, 

− 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju 

obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem 

nabavnem sistemu ali na javni natečaj. 

Kadar takse ni mogoče odmeriti  -  znaša taksa 1.000 eurov. 

Direktorat za javno naročanje bo v kratkem zagotovil obširnejša pojasnila ZPVPJN-B in prenovil 

zavihek Pravno varstvo na svoji spletni strani.  

 

STIK Z NAMI 

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, 

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana  

Telefonsko svetovanje (sistem javnega naročanja): 01 478 1688, vsak torek in četrtek med 9.00 in 12.00 uro: 

http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje 

 

Telefonsko svetovanje (tehnična pomoč, eJN): http://ejn.gov.si/pomoc 

 

Enota za pomoč uporabnikom, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri javnih naročilih, sofinanciranih s sredstvi EU (help- 

desk): http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje 


