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Zadeva: Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – izvedba postopkov javnega 
naročanja po ZJN-2 ali ZJNVEPTS

Ministrstvo za finance je prejelo vašo vlogo  št. 354-48/2011-6/5 z dne 6. 4. 2011, s katero v 
skladu s četrtim odstavkom 3. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev predlagate, da Ministrstvo za finance 
ugotovi, ali je občina za tkim. infrastrukturne dejavnosti naročnik po ZJNVETPS.

Občine so naročnik po 3. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 
19/10, 18/11 in 43/12 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) in 3. člena Zakona o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev (Uradni 
list RS, št. 72/11 - uradno prečiščeno besedilo in 43/12 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: 
ZJNVETPS). Pri izbiri ustrezne podlage (ZJN-2 ali ZJNVETPS) za izvedbo postopka javnega 
naročanja morajo zato upoštevati določbe tretjega odstavka 1. člena ZJN-2:

»(3) Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali 
področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, 
ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju 
poštnih storitev.«, 

in določbe tretjega odstavka 1. člena ZJNVETPS:
»(3) Če je naročnik po tem zakonu naročnik tudi po zakonu, ki ureja javno naročanje, 
izvaja javno naročanje na področjih iz prvega odstavka tega člena samo v skladu s tem 
zakonom.«.

Upoštevaje navedeno občine izvedejo postopek javnega naročanja:
- po ZJNVETPS, če je predmet javnega naročila vezan na izvajanje dejavnosti iz 5. - 9. 

člena ZJNVETPS, oziroma 
- po ZJN-2, če je predmet naročila ni vezan na izvajanje dejavnosti iz 5. - 9. člena 

ZJNVETPS.

Upoštevati je treba še določbo 10. člena ZJNVETPS, ki ureja pravila o tem, kateri zakon je 
treba uporabiti (ZJN-2 ali ZJNVETPS) v primeru naročil, ki se nanašajo na več dejavnosti. Če 
velja za eno od dejavnosti, za katero je naročilo namenjeno, ZJNVETPS, za drugo pa ZJN-2 in 
je objektivno nemogoče določiti, za katero dejavnost je predmet naročanja pretežno namenjen, 
se naročilo odda v skladu z ZJN-2. Če za eno od dejavnosti, za katero je naročilo namenjeno, 
velja ZJNVETPS, za drugo pa ne velja niti ZJN-2 niti ZJNVETPS in je objektivno nemogoče 
določiti, izvajanju katere dejavnost je predmet naročanja pretežno namenjen, se naročilo odda v 
skladu z ZJNVETPS.

S spoštovanjem,

pripravila:
Cirila Golob Remžgar Sašo Matas
podsekretarka generalni direktor

Vročiti: Občina Kamnik, obcina@kamnik.si in suzana.strazar@kamnik.si – po e-pošti

Občina Kamnik
Glavni trg 24
1240 Kamnik


	14417.doc

		2012-10-23T14:36:41+0200
	Saso Matas




