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ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
BESEDILO ČLENOV:

1. člen

V drugem odstavku 1. člena se na koncu stavka črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»in Direktiva št. 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o 
spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja 
učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L 335 z dne 20. 12. 2007).«.

2. člen

V 28. točki prvega odstavka 2. člena se besedilo »Postopek zbiranja ponudb« nadomesti z 
besedilom »Postopek oddaje naročila male vrednosti«.

3. člen

V 4. členu se četrti in šesti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevati, da v svoji ponudbi 
navedejo vsak del naročila, ki ga nameravajo dati v podizvajanje tretjim osebam. Ponudniki 
morajo v ponudbi navesti podatke o podizvajalcih in o delu naročila, ki ga bodo le-ti izvajali, 
in sicer o predmetu, količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe za predmetno naročilo.

(6) V primerih ko ponudniki nastopajo s podizvajalci mora glavni izvajalec v pogodbi 
pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje 
podizvajalcem. Glavni izvajalec mora računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjene 
račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. Vlada z uredbo natančneje določi pravila in 
postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem.«.

4. člen

(1) V drugem odstavku 12. člena se besedilo »40.000« zamenja z besedilo »25.000« in 
besedilo »80.000« z besedilom »50.000«.

(2) Tretji odstavek 12. člena se črta.

5. člen

(1) V 7. točki prvega odstavka 24. člena se besedilo »postopek zbiranja ponudb« nadomesti 
z besedilom »postopek oddaje naročila male vrednosti.«. V skladu z navedenim se ustrezno 
popravi del naslova prvega poglavje drugega dela zakona.

(2) V drugem odstavku 24. člena se vrednost: 
- »40.000« zamenja z vrednostjo »25.000«, 
- »80.000« zamenja z vrednostjo »50.000«,

v drugem in petem odstavku 24. člena pa se vrednost:
- 10.000« zamenja z vrednostjo »5.000«,
- »20.000« zamenja z vrednostjo »10.000«.

(2) V četrtem odstavku 24. člena se besedilo »prekiniti« nadomesti z besedilom »v skladu z 
80. členom tega zakona ustaviti oziroma zavrniti vse ponudbe, in, v kolikor je to primerno,«.
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6. člen

(1) V drugem odstavku 30. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»vendar mora to navesti v Obvestilu o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po 
predhodni objavi, ki ga objavi na Portalu javnih naročil.«.

(2) Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen

(postopek oddaje naročila male vrednosti)

(1) Zainteresiranemu ponudniku mora biti omogočeno sodelovanje v postopku oddaje
naročila male vrednosti, ne glede na to, ali ga je naročnik povabil k oddaji ponudbe ali ne. 

(2) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje naročila male vrednosti
zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev.

(3) Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja, vendar 
mora to predvideti v povabilu k oddaji ponudb in/ali razpisi dokumentaciji.«.

7. člen

(1) v prvem odstavku 32. člena se za zadnjim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji in/ali obvestilu o javnem naročilu oziroma obvestilu 
o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi določi, da za namen 
sklenitve okvirnega sporazuma ponudnik ne sme oddati ponudbe za vse sklope okvirnega 
sporazuma.«.

(2) V četrtem odstavku 32. člena se prvi stavek nadomesti z besedilom:
»Okvirni sporazum se sklene na podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka ali 
postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopka s pogajanji po predhodni 
objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne objave ali postopka zbiranja ponudb po 
predhodni objavi.«.

(3) V petem odstavku 32. člena se drugi stavek nadomesti z besedilom:
»Kadar v tem okvirnem sporazumu niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, se v zvezi z 
oddajo posameznih naročil naročnik lahko v pisni obliki posvetuje s ponudnikom, stranko 
okvirnega sporazuma, in zahteva, da ta po potrebi predloži ponudbo.«.

(4) Šesti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso 
opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki, če je število 
gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje, zadostno in/ali dovolj sprejemljivih ponudb. 
Če število gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje, ni zadostno, ali ni dovolj 
sprejemljivih ponudb, lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema 
ponudnikoma. V primeru okvirnega sporazuma, ki je sklenjen z več ponudniki in v njem niso 
opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, mora naročnik posamezna naročila oddati s ponovnim 
odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma, v skladu z naslednjim 
postopkom:

- za vsako posamezno naročilo, ki ga namerava oddati, se naročnik v pisni obliki 
posvetuje z gospodarskimi subjekti, strankami okvirnega sporazuma; 

- naročnik določi rok, ki je dovolj dolg, da omogoča ponudnikom, strankam 
okvirnega sporazuma, predložitev ponudb za vsako posamezno naročilo, 
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upoštevajoč dejavnike, kot so zapletenost predmeta naročila in čas, ki je potreben 
za pošiljanje ponudb; 

- ponudbe se predložijo v pisni obliki in je njihova vsebina zaupna do izteka roka, 
določenega za odgovor; 

- naročnik odda posamezno naročilo ponudniku, ki je predložil najugodnejšo 
ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazum;

- naročnik pisno obvesti ponudnike, ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo, o 
svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.«.

(5) Za šestim odstavkom 32. člena se doda nov sedmi odstavek.
»(7) Kadar naročnik sklene okvirni sporazum z večjim številom ponudnikov in so v njem 
opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, se posamezna naročila oddajo brez ponovnega odpiranja 
konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in temeljnih načel javnega 
naročanja. V tem primeru mora naročnik pisno obvesti ponudnike, stranke okvirnega 
sporazuma, o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.«.

(6) V dosedanjem sedmem odstavku 32. člena se zadnji stavek nadomesti z besedilom: 
»V primeru iz petega odstavka tega člena naročnik ni dolžan obvestiti sklenitelje okvirnega 
sporazuma o oddaji posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma. V primeru 
posameznih naročil, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka, 
naročniku ni potrebno upoštevati roka iz prvega odstavka 12. člena Zakona o reviziji 
postopkov javnega naročanja.«.

(7) Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek 32. člena se ustrezno preštevilčijo.

8. člen

(1) Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V odprtem postopku, postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku oddaje 
naročila male vrednosti mora naročnik javno naročilo oddati na podlagi meril, opredeljenih v 
48. členu tega zakona, ob upoštevanju določb 49. člena tega zakona in upoštevaje možnost 
ponujanja variant, ko preveri, ali gospodarski subjekti, ki so predložili ponudbo čigar ponudba 
je bila ocenjena kot najugodnejša, izpolnjuje pogoje, vezane na osnovno sposobnost 
kandidata ali ponudnika in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, in ali je sposoben 
izvesti javno naročilo. 

(2) Za prvim odstavkom se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) V postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po prehodni 
objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem dialogu mora naročnik 
javno naročilo oddati na podlagi meril, opredeljenih v 48. členu tega zakona, ob upoštevanju 
določb 49. člena tega zakona in upoštevaje možnost ponujanja variant, ko preveri, ali 
gospodarski subjekti, ki so predložili pravočasno, pravilno in formalno popolno ponudbo,
izpolnjujejo pogoje, vezane na osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika in sposobnost 
za opravljanje poklicne dejavnosti, in ali so sposobni izvesti javno naročilo.«

(3) V primeru okvirnega sporazuma odda naročnik javno naročilo v skladu s prvih odstavkom
ali drugim odstavkom tega člena, odvisno od način izbora ponudnikov za sklenitev okvirnega 
sporazuma, ki ga je v skladu s prvim odstavkom 32. člena tega zakona predvidel v razpisni 
dokumentaciji.

(4) Preverjanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se nanaša na izpolnjevanje 
pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz 44. do 47. člena tega zakona in na nediskriminacijske 
pogoje in merila iz tretjega odstavka tega člena.«.

(3) Za dosedanjim drugim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
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»(6) Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik upošteva podatke 
iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik ali kandidat v drugih 
postopkih oddaje javnega naročila, če podatki niso starejši od štirih mesecev.«.

(4) Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek se ustrezno preštevilčijo.

9. člen

(1) V prvem in drugem odstavku 42. člena se besedilo »vsakega kandidata ali ponudnika,« 
nadomesti z besedilom, ki se glasi: 
»kandidata ali ponudnika, katerega osnovno sposobnost je preverjal,«.

(2) V 42. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali 
kandidata, če je le-ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena 
tega zakona.«.

(3) Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavki se ustrezno preštevilčijo. 

10. člen

V 48. členu se črta sedmi odstavek.

11. člen

V prvem odstavku 57. člena se v 5. točki pika nadomesti z vejico, dodajo se nove 6., 7. in 8. 
točka, ki se glasijo:
»6. obvestilo o natečaju,
  7. rezultati natečaja,
  8. obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali 

popravku.«.

12. člen

Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik je dolžan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila, katerega vrednost je 
enaka ali presega vrednosti iz prvega in drugega odstavka 12. člena tega zakona, v roku 48 
dni po oddaji naročila, razen v primeru postopka s pogajanji brez predhodne objave, ko mora
obvestilo o oddaji naročila v objavo posredovati na dan, ko posreduje ponudnikom odločitev 
iz 79. člena. Nabor podatkov, ki jih je dolžan posredovati naročnik v obvestilu o oddaji 
naročila določa Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst 
blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora 
izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list, RS, št. 18/07).«.

13. člen

(1) V prvem odstavku 63. člena se na koncu stavka črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»v roku 48 dni po oddaji javnega naročila.«.
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(2) Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki se glasi:
»63.a člen

(Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku)

(1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem 
postopku ali popravku, kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodni objavi in/ali 
razpisni dokumentaciji.

(2) V primeru ustavitve postopka ali zavrnitve vseh ponudb v skladu z 80. členom tega 
zakona mora naročnik v roku 48 dni od odločitve objaviti obvestilo o dodatnih informacijah, 
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.

(3) Naročnik mora objaviti obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem 
postopku ali popravku, kadar so v postopku oddaje javnega naročila, katerega vrednost je 
enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, vse ponudbe, ki jih 
je prejel nepravočasne in/ali nepravilne in/ali neprimerne in/ali nesprejemljive in/ali formalno 
nepopolne in niso bile dopolnjene v skladu prvim odstavkom 78. člena tega zakona.«.

14. člen

(1) V prvem odstavku 70. člena se v 3. in 4. točki za vejico doda besedilo, ki se glasi:
»če je to primerno,«. 

(2) V 8. točki prvega odstavka 70. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se 
glasi: 
»če je to primerno.«.

15. člen 

V 71. členu se dodajo nov četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pogodba za izvedbo javnega naročila mora vsebovati vrednost celotnega javnega 
naročila in rok veljavnosti pogodbe.

(5) V primeru, da namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, je obvezna 
sestavina pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom pooblastilo za plačilo 
opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno podizvajalcem (asignacija). Če se po 
sklenitvi pogodbe za izvedbo javnega naročila zamenja podizvajalec ali če glavni izvajalec 
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, 
le-temu v roku 5 dni predložiti pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma 
dobav neposredno novemu podizvajalcu.

(6) Pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih 
ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila 
v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj 
med naročnikom in ponudnikom.«.

16. člen

Besedilo 72. člena se spremeni tako, ki se glasi: 
»(1) V primeru postopka iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona je 
naročnik je dolžan objaviti obvestilo o javnem naročilu in razpisno dokumentacijo, vključno z
njenimi spremembami in dopolnitvami na ali preko portala javnih naročil. V primeru postopka 
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s pogajanji brez predhodne objave in postopka oddaje naročila male vrednosti lahko 
naročnik objavi razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani.

(2) Naročnik mora omogočiti ponudniku, da prevzame razpisno dokumentacijo v elektronski 
obliki. Dostop, pregled in prevzem razpisne dokumentacije na spletnih straneh naročnika 
in/ali portalu javnih naročil je brezplačen. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih 
delov razpisne dokumentacije, ki iz tehničnih razlogov ne more biti dostopna na spletnih 
straneh naročnika ali portalu javnih naročil.«.

17. člen

V 75. členu se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»razen v primerih, ko se naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave in 
se naročnik pogaja smo z enim ponudnikom.«.

18. člen

(1) v prvem odstavku 77. člena se črta besedilo »lahko pa že prej,«.

(2) V 77. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»(2) V kolikor naročnik v postopku javnega naročanja ugotovi, da je posamezni ponudnik v 
ponudbi predložil neresnične izjave ali dokazila, je dolžan ponudnika izločiti iz nadaljnjega 
postopka javnega naročanja in Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka 
o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena tega zakona.«.

19. člen

Za 77. členom se doda nov 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen

(evidenca ponudnikov z negativnimi referencami)

(1) Kadar Državna revizijska komisija ugotovi, da je ponudnik storil prekršek iz 1. točke 
prvega odstavka 109.a člena tega zakona, o tem v roku treh dni od sprejema odločitve o 
prekršku obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Državna revizijska komisija v obvestilu 
navede polno ime ponudnika in obdobje, za katero se, glede na predmet javnega naročila, 
ponudnik izloči iz postopkov oddaje javnih naročil.

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki 
obsega: 

- polno ime ponudnika, 
- obdobje, za katero se ponudnik izloči iz postopkov oddaje javnih naročil,
- datum uvrstitve ponudnika v evidenco in
- datum, do katerega se ponudnik izloči iz postopkov oddaje javnih naročil,

ter jo objavi na svoji spletni strani. V evidenco se uvrsti ponudnik, ki je storil prekršek iz 1. 
točke prvega odstavka 109.a člena tega zakona ali iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena 
ZJNVETPS.

(3) Ministrstvo, pristojno za finance, uvrsti ponudnika v evidenco najkasneje tri dni od 
prejema obvestila Državne revizijske komisije iz prejšnjega odstavka. Z dnem uvrstitve 
ponudnika v evidenco začne teči rok za njegovo izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil. 
Zoper uvrstitev v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ni dopustna pritožba.«.
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20. člen

(1) Prvi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 
60 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti 
ugotovitve in razloge zanjo. V odločitvi mora naročnik opozoriti ponudnike o možnem 
pravnem varstvu ter navesti: 

- kje in v kakšnem roku se vloži zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, 
in

- višino takse za postopek revizije javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega 
se le-ta vplača in sklic, ki se pri tem navede.«.

(2) V 79. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) O svoji odločitvi mora naročnik pisno obvestiti ponudnike po pošti priporočeno s 
povratnico, faksu ali z elektronskimi sredstvi. Odločitev o oddaji naročila se šteje kot vročena 
za dnem vročitve. Če odločitve o oddaji naročila ponudnik ne prevzame v roku 15 dni se 
šteje, da je odločitev vročena.«.

(3) Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

(4) Dosedanji drugi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naročnik lahko, skladno določbi prvega odstavka tega člena, svojo odločitev o oddaji 
naročila spremeni in sprejme novo v roku petih dni od sprejema predhodne odločitve o 
oddaji naročila. V primeru pobude iz šestega odstavka tega člena lahko naročnik spremeni 
svojo odločitev v roku dveh dni od prejela pobude. Od dneva prejema nove odločitve o 
oddaji javnega naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo.«.

(5) Dosedanji tretji odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V kolikor odločitev o oddaji naročila ne vsebuje:

– razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran, in
– prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, 

lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve 
o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. 
Zahteva se lahko vloži v treh dneh od dneva prejema odločitve naročnika. Če ponudnik ne 
vloži zahteve pravočasno ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno 
obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev 
odločitve oziroma odločitev o zavrženju zahteve v treh dneh. Od dneva prejema dodatne 
obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema 
odločitve o oddaji naročila, teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki 
ureja revizijo postopkov javnega naročanja.«.

(6) V 79. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ponudnik lahko v roku dveh dni od prejema obvestila o oddaji naročila, v primeru 
zahteve za dodatno obrazložitev pa v roku dveh dni od prejema dodatne obrazložitve ali 
obvestila o zavrnitvi zahteve za dodatno obrazložitev, naročniku posreduje pobudo za 
spremembo odločitve o oddaji naročila. Ponudnik lahko naročniku posreduje pobudo v vseh 
postopkih iz prvega odstavka 24. člena, razen v postopku oddaje naročila male vrednosti.«.

21. člen

(1) Naslov 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega 
naročila)«.
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(2) V prvem odstavku 80. člena se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»V odločitvi o izločitvi ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila mora naročnik 
opozoriti ponudnika o možnem pravnem varstvu ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. 
člena tega zakona.«. 

(3) Drugi in tretji odstavek 80. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek 
javnega naročanja. Navedeno odločitev mora naročnik v primeru javnih naročil iz drugega 
odstavka 12. člena tega zakona objaviti na portalu javnih naročil. V primeru javnih naročil iz 
prvega odstavka 12. člena tega zakona mora naročnik navedeno odločitev objaviti na portalu 
javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. V primeru javnih naročil, katerih vrednost je 
nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, mora naročnik ponudnike, ki 
jih je povabil k oddaji ponudb, obvestiti o navedeni odločitvi. Že predložene ponudbe mora 
naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih ob tem obvestiti o ustavitvi postopka javnega 
naročanja. Zoper odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ni dovoljeno vložiti 
zahtevka za revizijo.

(3) Naročnik lahko v vseh fazah postopka, po preteku roka za odpiranje ponudb, zavrne vse 
ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral 
nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti 
ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, ter vlado oziroma svoj nadzorni organ. V 
primeru javnih naročil iz drugega odstavka 12. člena tega zakona mora naročnik odločitev o 
zavrnitvi vseh ponudb objaviti na portalu javnih naročil, v primeru javnih naročil iz prvega 
odstavka 12. člena tega zakona pa mora naročnik navedeno odločitev objaviti na portalu 
javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. Zoper odločitev o zavrnitvi vseh ponudb se 
lahko vloži zahtevek za revizijo.«.

(4) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe odstopi od 
izvedbe javnega naročila. V tem primeru mora naročnik o svoji odločitvi, o razlogih, zaradi 
katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, 
takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, vlado oziroma svoj 
nadzorni organ ter Državno revizijsko komisijo. Zoper odločitev o odstopu od izvedbe 
javnega naročil lahko pred sodiščem splošne pristojnosti izbrani ponudnik uveljavlja le 
navadno škodo.«.  

(5) Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

(6) V dosedanjem četrtem odstavku 80. člena se črta besedilo »in odločitev poslati v objavo 
Uradu za uradne objave Evropskih Skupnosti«.

22. člen

V 88. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar naročnik odda javno naročilo na podlagi 1. točke prvega odstavka 28. člena tega 
zakona, mu ni potrebno objaviti obvestila o naročilu. V tem primeru se naročnik v obvestilu o 
oddaji naročila sklicuje na obvestilo o naročilu, ki ga je objavil v predhodnem postopku 
javnega naročanja.«.

23. člen
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(1) V četrtem odstavku 89. člena se v zadnjem stavku pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo, ki se glasi:
»razen kadar se naročnik pogaja smo z enim ponudnikom. V tem primeru mora ponudnik 
oddati le ponudbo, o kateri se naročnik in ponudnik pogajata v prvi fazi pogajanj, in končno 
ponudbo, ki jo ponudnik predloži po zaključku zadnje faze pogajanj.«.

(2) Za 89. členom se v naslovu podpoglavja 1.5 besedilo »Postopek« nadomesti z besedilom 
»Posebne določbe za postopek«.

24. člen

(1) Za 92. členom se črta naslov podpoglavja »1.6 Postopek zbiranja ponudb po predhodni 
objavi«.

(2) Prvi odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dokumentacijo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki jo 
je dolžan voditi naročnik, sestavljajo:

- sklep o začetku postopka,
- objava obvestila o javnem naročilu,
- povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisna dokumentacija, če je to primerno,
- predložene ponudbe,
- odločitev o oddaji naročila,
- objava obvestila o oddaji naročila.«.

(3) Za 94. členom se v naslovu podpoglavja 1.7 besedilo »zbiranja ponudb« nadomesti z 
besedilom »oddaje naročila male vrednosti«.

(4) Črta se 95. člen. Za njim se dodajo novi 95.a, 95.b, 95.c in 95.č člen, ki se glasijo:
»95.a člen

(roki za prejem ponudb)

Pri določanju roka za prejem ponudb ali prijav ravna v skladu z 92. členom tega zakona

95.b člen
(razpisna dokumentacija)

Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje naročila male vrednosti ravna 
naročnik v skladu z 93. členom.

95.c člen
(dokumentacija o postopku oddaje naročila male vrednosti)

(1) Dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti, ki jo je dolžan voditi naročnik, 
sestavljajo:

- sklep o začetku postopka, če je to primerno,
- povabilo k oddaji ponudbe,
- razpisna dokumentacija, če je to primerno,
- predložene ponudbe,
- odločitev o oddaji naročila.

(2) Dokumentacijo lahko sestavljajo tudi drugi dokumenti glede na način izvedbe javnega 
naročila.

95.č člen
(odpiranje ponudb v postopku oddaje naročila male vrednosti)
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Kadar naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo, 
izvede odpiranje ponudb v skladu s 76. členom tega zakona.«.

25. člen

V tretjem odstavku 96. člena se za zadnjim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Skupna vrednost vseh podeljenih nagrad ne sme presegati vrednosti 50.000 eurov.«. 

26. člen

V prvem odstavku 105. člena se za besedilom »oddanem naročilu,« doda besedilo, ki se 
glasi: »razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti, vsakem«.

27. člen

(1) Na koncu prvega odstavka 105.a člena se doda besedilo:
»V primeru posameznih naročil, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma, naročnik na 
portal javnih naročil do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto sporoči podatke, ki jih 
določa podzakonski akt iz šestega odstavka 107. člena tega zakona.«.

(2) V drugem odstavku 105.a člena se za besedilom »podatke o« doda besedilo »vrsti 
predmeta,«.

28. člen

(1) V prvem odstavku 106. člena se besedilo »31. julija« nadomesti z besedilom »31. maja«.

(2) V četrtem odstavku 106. člena se besedilo »Vlada« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, 
pristojno za finance,«.

29. člen

Za četrtim delom se vstavijo novi 107.a, 107.b, 107.c, 107.č, 107.d, 107.e in 107.f člen, ki 
predstavljajo novi četrti a) del, ki se glasi:

»Četrti a) del
INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

107.a člen
(opredelitev)

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem določb tega zakona ter na njegovi 
podlagi izdanih predpisov opravlja inšpektorat za javna naročila, ki deluje v sestavi  
Ministrstva za finance v skladu s predpisi,  ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo, če s tem 
zakonom ni določeno drugače. 

(2) Nadzor postopkov javnega naročanja opravljajo pooblaščene osebe (v nadaljevanju: 
inšpektor za nadzor javnih naročil), ki morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje zakon, ki 
ureja inšpekcijski nadzor. 
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(3) Inšpektor za javna naročila ima v okviru opravljenega inšpekcijskega nadzorstva pravico 
in dolžnost, da  s svojo odločbo odredi zagotovi izvajanje zakona v primerih kršitev določb 
tega zakona oziroma  predpisov, ki urejajo postopke javnih naročil.

107.b člen
(subjekti nadzora)

(1) Stranke v postopku nadzora  so vse osebe iz 3. čl. tega zakona (v nadaljnjem besedilu: 
subjekt nadzora).  

(2) Če je naročnik izvedbo postopka javnega naročila pogodbeno prenesel na tretje osebe, 
so neposredni subjekti nadzora tudi te tretje osebe. 

107.c člen
(pogoji za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora)

(1) Za inšpektorja javnih naročil je lahko imenovan posameznik, ki poleg splošnih pogojev za 
delo v državni upravi izpolnjuje še naslednje pogoje: 

1. da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s področja ekonomije, prava, 
gradbeništva  ali arhitekture, 

2. da ima poleg univerzitetne izobrazbe še najmanj pet let delovnih izkušenj s področja 
svoje strokovne izobrazbe,

3. da ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja ali strokovni izpit iz upravnega 
postopka.

107.č člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)

(1) V okviru inšpekcijskega nadzorstva inšpektor javnih naročil nadzoruje zlasti ali so pri 
pripravi postopkov javnih naročil naročniki v celoti upoštevali vse splošne in posebne 
predpise o javnem naročanju, še posebej tudi temelja načela zakona in zagotovili vse pogoje 
ter postopke s področja javnih naročil ter o tem vodijo ustrezno dokumentacijo.

107.d člen
(opravljanje nadzora ter način dela inšpektorja)

(1) Inšpektor opravlja preglede po uradni dolžnosti.

(2) Inšpektor je samostojen pri opravljanju inšpekcijskega nadzora.

(3) Pooblastilo za opravljanje nadzora se izkazuje s službeno izkaznico v skladu s splošnimi 
predpisi, ki urejajo inšpekcijo.

(4) Inšpektor ima pravico vpogleda v vso dokumentacijo, listine in v evidence podatkov 
subjekta nadzora v zvezi  začetim ali izvedenim postopkom javnega naročila. 

(5) Inšpektor ima pravico pridobiti in uporabljati tudi vse druge podatke iz uradnih evidenc in 
drugih zbirk podatkov, ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora.

(6) Inšpektor mora varovati tajnost vseh podatkov, s katerimi se seznani pri opravljanju 
nadzorstva,  ko gre za poslovne, zaupne, uradne, vojaške ter osebne podatke pa ravnati tudi 
z ustrezno s skrbnostjo ter postopki v skladu splošnimi predpisi, ki urejajo ravnanje s temi 
podatki.

(7) Inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik o pregledu.
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(8) Zoper naročnika in tretje osebe, ki za naročnik opravljajo postopek javnega naročila ter 
njune odgovorne osebe naročnika, ki zavrnejo ali ovirajo sodelovanje inšpekcijskega 
nadzorstva,  lahko inšpektor izreče denarne kazni v skladu s splošnim predpisom, ki ureja 
inšpekcijsko nadzorstvo.

107.e člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)

(1) Če ni z zakonom drugače določeno, se za postopek vodenja inšpekcijskega postopka 
javnih naročil uporabljajo določila zakona, ki  sistemsko ureja inšpekcijski nadzor  ter zakona 
o splošnem upravnem postopku. 

(2) Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukrepov in vročanje inšpekcijskih odločb se 
šteje za nujne ukrepe v javnem interesu v smislu zakona o upravnem postopku, zato se 
odločba inšpektorja lahko izda v skrajšanem postopku brez zaslišanja subjekta nadzora. 

(3) Zoper odločbo  inšpektorja javnih naročil je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva 
vročitve na Ministrstvo za finance. Pritožba zoper inšpekcijsko odločbo ne zadrži njene 
izvršitve.

107.f člen
(ukrepi inšpektorja)

(1) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi,da je bil kršen zakon, ali drug 
predpis oziroma ugotovi druge nepravilnosti postopke javnega naročanja v nasprotju  z 
veljavni predpisi, lahko subjektu nadzora pisno nemudoma odredi ukrepe, ki so potrebni za 
odpravo ugotovljenih nepravilnosti, predvsem pa:

1. izdati odločbo za vzpostavitev zakonitega stanja; 
2. v zapisniku predlagati subjektu nadzora sprejem ustreznih ukrepov vzpostavitev 

zakonitega stanja
3. predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška v skladu z zakonom; 
4. podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni 

dolžnosti. 

(2) Če inšpektor ugotovi dejanja, ki pomenijo prekrške po tem zakonu, mora predlagati 
postopek o prekršku.

(3) Subjekt nadzora mora inšpektorju za javna naročila v predpisanem roku, ki ga je ta 
določil, poročati o ukrepih,  ki jih je sprejel za odpravo nepravilnosti.«.

30. člen

V 108. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) V primeru, ko Državna revizijska komisija v skladu s tem zakonom:

– ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper naročnika in odgovorno osebo 
naročnika oziroma

– zbira dodatna obvestila in dokaze o morebitnem prekršku naročnika in odgovorne 
osebe naročnika,

sta naročnik in odgovorna oseba naročnika dolžna Državni revizijski komisiji najkasneje v 
treh dneh po prejemu njenega pisnega poziva odstopiti vso dokumentacijo, na odstop katere 
ju je Državna revizijska komisija pozvala.«.
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31. člen

(1) V prvem odstavku 109. člena se dodata novi 1. in 2. točka, ki se glasita:
»1. v razpisni dokumentaciji od ponudnika ne zahteva, da v ponudbi navede podatke iz 

četrtega odstavka 4. člena tega zakona,
2.  če od ponudnika ne zahteva pooblastila za plačilo izvedenih in prevzetih del ali dobav 

neposredno podizvajalcem,«.

(2) Dosedanje 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točka se ustrezno preštevilčijo.

(3) Na koncu osme točke se pika nadomesti z vejico in dodajo nove 10., 11., 12., 13., 14. in 
15.  točka, ki se glasijo:
»10. ne upošteva odločitve Državne revizijske komisije, sprejete v postopku revizije 

postopka oddaje javnega naročila,
11. ne sporoči podatkov o oddanih javnih naročilih v skladu z 105.a členom tega zakona,
12. zavrne vse ponudbe in izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja, pri tem 

pa se niso spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe,
13.   če ni objavil obvestila iz 1. do 8. točke prvega odstavka 57. člena tega zakona, čeprav 

ga k temu zavezuje zakon,
14. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 41. člena tega zakona,
15. ne odstopi dokumentacije Državni revizijski komisiji skladno z njenim pozivom.«.

32. člen

Za 109. členom se doda nov 109.a člen, ki se glasi:
»109.a člen

(kazenske določbe za ponudnika)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje ponudnik:
1. za katerega je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v postopku javnega 

naročanja podal neresnično izjavo ali dokazilo. Takega ponudnika oziroma 
podizvajalca se izloči iz postopkov javnega naročanja, za obdobje treh let, v kolikor je 
predmet naročila blago ali storitev oziroma za obdobje petih let, v kolikor je predmet 
naročila gradnja. 

2. če ne pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa ali situacije plačuje 
izvedena in prevzeta dela ali dobave neposredno podizvajalcem. 

(2) Z globo od 2.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba ponudnika, če stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(3) O prekršku iz 1. točke prvega odstavka tega člena odloči Državna revizijska komisija v 
roku 8 dni od prejema obvestila iz drugega odstavka 77. člena tega zakona.«.

33. člen

(1) V 110. členu se črtajo 1., 2., 3., 4., 5. in 8. alineja. Dosedanja 6. in 7. alineja 110. člena 
postaneta 1. in 2. alineja prvega odstavka tega člena.

(2) Za prvim odstavkom 110. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogodba je nična tudi v primeru, če je podan utemeljen sum, izkazan s pravnomočnim 
sklepom o preiskavi, da je bilo pred ali pri samem sklepanju pogodbe, izvedbi te pogodbe ali 
v zvezi z njo storjeno eno izmed naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06, 55/08, 66/08, 
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89/08, 5/09): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, 
dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija. Kadar Kazenski zakonik za navedena 
kazniva dejanja predvideva tudi kaznivost poskusa, je pogodba nična tudi v teh primerih.«.

(3) Za 110. členom se dodajo novi 110.a, 110.b, 110.c in 110.č člen, ki se glasijo:
»110.a člen

Izpodbojnost pogodbe

(1) Pogodbe o javnih naročilih so izpodbojne:
1. če so sklenjene v nasprotju s postopki oddaje in ravnanji, ki so predpisani v tem 

zakonu, s katerim je naročnik razdelil vrednost naročila na manjše dele, da bi se 
izognil oddaji naročila po tem zakonu;

2. če so sklenjene zaradi pobota terjatev in obveznosti brez izvedenega postopka za 
oddajo javnega naročila;

3. če odda naročnik naročilo po drugih pogojih, ki jih določa ta zakon ali sklepa 
pogodbe s ponudnikom, ki ni izbran kot najugodnejši;

4. če naročnik odda izvedbo naročila ali pooblasti za izvedbo naročila tretjo osebo 
ali osebo, ki ni naročnik po tem zakonu, da bi se na ta način izognil uporabi tega 
zakona;

5. če ponudnik ne pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa ali situacije 
plačuje izvedena in prevzeta dela ali dobave neposredno podizvajalcem;

6. če so sklenjene spremembe in dopolnitve k osnovni pogodbi v nasprotju z določili  
tega zakona; 

7. če so sklenjene v vsebini, ki je posledica storjenega kaznivega dejanja ponudnika 
ali odgovorne osebe ponudnika;

8. če je naročnik izvedel postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s 
pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčni dialog in niso izpolnjeni pogoji 
za izvedbo katerega od teh postopkov;

9. če naročnik ni objavil oziroma ni pravočasno objavil obvestila iz 1., 3., 5., 7. in 8. 
točke prvega odstavka 57. člena tega zakona, čeprav ga k temu zavezuje zakon; 

10. če naročnik ni objavil obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. člena tega 
zakona, čeprav ga k temu zavezuje zakon; 

11. če sklene pogodbo z izbranim ponudnikom kljub temu, da je bil vložen zahtevek 
za revizijo in Državna revizijska komisija ni sprejela sklepa iz prvega odstavka 
11.a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja;

12. če naročnik sklene pogodbo pred iztekom roka iz prvega odstavka 12. člena 
Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja;

13. če je naročnik v primeru oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega 
sporazuma kršil določbe b) točke šestega odstavka 32. člena tega zakona, če je 
vrednost posameznega naročila enaka ali večja od vrednosti iz prvega odstavka 
12. člena tega zakona in če je naročnik oddal posamezno naročilo pred potekom 
roka iz prvega odstavka 12. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja;

14. če je naročnik v postopku oddaje posameznega naročila v okviru dinamičnega 
nabavnega sistema kršil določbe iz četrtega ali petega odstavka 33. tega zakona, 
če je vrednost posameznega naročila enaka ali večja od vrednosti iz prvega 
odstavka 12. člena tega zakona in je naročnik oddal posamezno naročilo pred 
potekom roka iz prvega odstavka 12. člena Zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja.

(2) Posledice izpodbojne pogodbe so:
- razveljavitev pogodbenih obveznosti z učinkom za naprej in odreditev kazenske 

globe za naročnika, ali
- odreditev kazenske globe za naročnika. 
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110.b člen
Razveljavitev pogodbenih obveznosti za naprej

(1) Pogodba se razveljavi z učinkom za naprej v primeru kršitev iz 1., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11. 
in 12. točke 110.a člena, pod pogojem, da javno naročilo še ni bilo v celoti ali pretežno 
izvedeno in da je vrednost javnega naročila enaka ali večja od vrednosti iz prvega odstavka 
12. člena tega zakona.

(2) Kadar sodišče razveljavi pogodbo z učinkom za naprej, mora naročnik za izvedbo 
preostanka pogodbenih obveznosti izvesti nov postopek oddaje javnega naročila. 

(3) V primeru razveljavitve pogodbenih obveznosti za naprej se naročniku naloži tudi plačilo 
kazenske globe iz 110.c člena.

110.c člen
Odreditev kazenske globe za naročnika

Z kazensko globo od 20 odstotkov do 40 odstotkov vrednosti sklenjene pogodbe se kaznuje 
naročnik v primeru kršitev iz prvega odstavka 110.a člena. Kazenska globa se v roku 15 dni 
od prejema pravnomočne odločbe sodišče plača na ustrezen račun pri ministrstvu, 
pristojnemu za finance.

110.č
Odločanje o ničnosti in izpodbojnosti pogodb ter odškodnini

(1) Tožbo za ugotavljanje ničnosti ali izpodbojnosti pogodb lahko vloži vsaka oseba, ki ima 
ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila 
povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v tožbi navaja kot kršitev naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila. V primeru, če je bil ali bi lahko bil, zaradi ravnanja
naročnika ogrožen javni interes, lahko vložijo tožbo za ugotavljanje ničnosti ali izpodbojnosti 
tudi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za finance, Državna 
revizijska komisija, Računsko sodišče Republike Slovenije ali urad, pristojen za varstvo 
konkurence. Tožbo za ugotovitev ničnosti ali izpodbojnosti se vloži takoj, ko se izve za 
ničnostne ali izpodbojne razloge, vendar najkasneje v roku 6 mesecev od dneva sklenitve 
pogodbe.

(2) O ničnosti in izpodbojnosti pogodb odloča sodišče splošne pristojnosti. 

(3) V primeru razveljavitve pogodbe za nazaj ali za naprej lahko prizadete stranke 
uveljavljajo povračilo škode pred sodiščem splošne pristojnosti.

(4) Ponudnik, s katerim je naročnik sklenil pogodbo, ni upravičen do odškodnine v primeru:
- razveljavitve pogodbe zaradi kršitve iz: 

a) 5. točke prvega odstavka 110.a člena ali 
b) 7. točke prvega odstavka 110.a člena tega zakona ali 
c) 11. točke prvega odstavka 100.a člena tega zakona, pod pogojem, da ga je 

naročnik v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o reviziji postopkov 
javnega naročanja obvestil o vloženem zahtevku za revizijo, ali

d) 12. točke prvega odstavka 110.a člena tega zakona, ali 
- ničnosti pogodbe zaradi kršitve iz: 

a) 1. alineje prvega odstavka 110. člena tega zakona, pod pogojem, da je bil 
seznanjen z odločitvijo Državne revizijske komisije v postopku revizije 
predmetnega javnega naročila, ali 

b) drugega odstavka 110. člena tega zakona.
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V primeru iz točke b) druge alineje tega odstavka lahko ponudnik pred sodiščem splošne 
pristojnosti uveljavlja navadno škodo.

(5) Sodišča splošne pristojnosti posredujejo pravnomočne sodne odločbe v zvezi z 
ugotavljanjem ničnosti in izpodbojnosti pogodb v vednost ministrstvu, pristojnemu za 
finance.«.

Prehodne in končna določba

34. člen

Vlada sprejeme podzakonski akt iz 2. člena tega zakona v roku 3 mesecev od uveljavitve 
zakona. 

35. člen

Vlada z uredbo ustanovi organ v sestavi ministrstva iz prvega odstavka 107. a člena v roku 3 
mesecev od uveljavitve zakona.

36. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati sklep Vlade Republike Slovenije št. 43000-
6/2009/3 z dne 2. 4. 2009.

37. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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