
Navodilo izvajalcem javnih služb za izbiro izvajalca obdelave odpadkov po 
pravilih javnega naročanja 

1. UVOD 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(Uradni list RS, št. 61/20; ZIUZEOP-A) .  

Slednji v 100. a členu vsebuje določbe, ki so bile pripravljene in izdane zlasti z namenom reševanja 
stanja pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), katerih kapacitete 
predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene, zaradi česar iz razloga 
kopičenja odpadne embalaže obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje 
predpisanih okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki. S predlagano spremembo se izvajalcu 
javne službe tako omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno 
embalažo, sam odda v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave odpadkov, pri čemer so z ZIUZEOP-A 
tudi jasno določeni pogoji, pod katerimi se lahko odpadno embalažo odda tem izvajalcem. Med drugim 
bo moral izvajalec javne službe izbrati izvajalca obdelave odpadkov v skladu s pravili javnega 
naročanja, tj. v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v 
nadaljevanju: ZJN-3) – dostopen na spletni povezavi: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086 

2. SPLOŠNO O PRAVILIH JAVNEGA NAROČANJA OZ. ZJN-3 

ZJN-3 določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili 
in projektnimi natečaji. Pri tem ZJN-3 v 2. členu v okviru definicij pojmov, uporabljenih v zakonu, 
izrecno opredeljuje tudi pojem »javno naročilo«, in sicer kot pisno sklenjeno odplačno pogodbo med 
enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, 
dobava blaga ali izvajanje storitev.  

Naročniki po ZJN-31 morajo dobavitelje blaga in izvajalce storitev ali gradenj praviloma izbrati v 
postopku javnega naročanja. Ta postopek je namenjen izbiri najugodnejšega dobavitelja oziroma 
izvajalca storitev ali gradenj in temelji na odpiranju konkurence in zagotavljanju gospodarne, 
učinkovite in transparentne porabe javnih sredstev. Naročnik izvede postopek javnega naročanja, 
kadar blaga, storitve ali gradnje ne more dobaviti oz. izvesti z lastnimi kapacitetami, v kolikor ocenjena 
vrednost javnega naročila presega mejno vrednost za uporabo zakona kot jo določa 21. člen ZJN-3.  

V skladu s predmetnim členom se ZJN-3 uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost (brez 
davka na dodano vrednost; v nadaljevanju; DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:  

a) na splošnem področju* :  
– 20.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; 
– 40.000 eurov za javno naročilo gradenj; 

b) na infrastrukturnem področju  
– 50.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; 
– 100.000 eurov za javno naročilo gradenj. 
 

* V zvezi z mejnimi vrednostmi za t.i. evidenčna javna naročila na splošnem področju, je potrebno 
opozoriti, da se v skladu z 90. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 
in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS 49/20), ne glede na zgoraj 
navedene mejne vrednosti,do 15. novembra 2020 uporablja ZJN-3 za javna naročila, katerih ocenjena 
vrednost je enaka ali višja 40.000 evrov (brez DDV) za javno naročilo blaga ali storitev in 80.000 evrov 
(brez DDV) za javno naročilo gradenj.  

 
                                                           
1 ZJN-3 določa, da ta zakon uporabljajo naročniki, ki opravljajo dejavnost na splošnem področju in na infrastrukturnem področju. Naročnike 
oz. zavezance po ZJN-3 opredeljuje 9. člen ZJN-3, razmejitev med splošnim in infrastrukturnim področjem opravljanja dejavnosti naročnikov 
pa 12. člen ZJN-3. Pri tem infrastrukturno področje pomeni področje javnega naročanja, kadar naročnik, ki opravlja eno ali več dejavnosti 
na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, ki so zajete v 13. do 19. členu ZJN-3, naroča blago, storitve 
ali gradnje za opravljanje posamezne od teh dejavnosti oziroma več njih. 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086


Naročilo pod omenjenimi mejnimi vrednostmi, t.i. evidenčno naročilo lahko naročnik odda brez 
postopka javnega naročanja, torej neposredno, upoštevati pa mora zgolj statistične obveze iz drugega 
odstavka 21. člena ZJN-3.  

Pri izbiri ustreznega postopka javnega naročanja naročnik poleg ocenjene vrednosti naročila, ki jo 
mora izračunati po metodi za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil iz 24. člena ZJN-3, upošteva 
tudi morebitne druge okoliščine, bistvene za izbiro postopka, ter obvestila v zvezi z naročilom objavi 
na portalu javnih naročil. Če je ocenjena vrednost naročila enaka ali višja od vrednosti iz drugega 
odstavka 22. člena ZJN-3, pa jih mora objaviti tudi v Uradnem listu EU, pri čemer upošteva pravilo 
glede zaporednosti objav. Na ta način se udejanja tudi eno od temeljnih načel javnega naročanja, tj. 
načelo transparentnosti.  

Naročnik mora tako na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objaviti naročila, katerih ocenjena 
vrednost je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti: 

a) na splošnem področju:  
– 139.000 * eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; 
– 5.350.000 eurov za javno naročilo gradenj; 

b) na infrastrukturnem področju  
– 428.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; 
– 5.350.000 eurov za javno naročilo gradenj. 
 

*Samo na splošnem področju za naročnike, ki niso organi RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti 
veljajo nekoliko višji pragovi, od katerih dalje morajo naročniki obvestilo v zvezi z javnim naročilom 
objaviti v Uradnem listu EU, in sicer je ta prag 214.000 eurov.  

 

Vsi postopki javnega naročanja so taksativno našteti v 39. členu ZJN-3, vsak izmed njih pa je  
podrobneje urejen v posameznem členu (členi od 40 do 47 ZJN-3), vključno s subjekti, ki lahko oddajo 
ponudbo/prijavo, minimalnimi roki za predložitev slednjih, posebnimi kriteriji oziroma pogoji za uporabo 
posameznega postopka ipd.  

Določila o izvedbi postopka javnega naročanja pa so sicer opredeljena v več členih, in sicer 64 – 92 
ZJN-3, vprašanja povezana z izvedbo javnega naročila pa v členih od 94 - 96.  

Kot pomembno velja v zvezi z izvedbo postopka javnega naročanja izpostaviti e-oddajo ponudb. Od 1. 
aprila 2018 dalje je v skladu z ZJN-3 obvezno zagotoviti elektronsko oddajo ponudb v vseh postopkih 
oddaje javnih naročil. Ministrstvo za javno upravo je v ta namen razvilo sistem elektronskega javnega 
naročanja za elektronsko oddajo ponudb, ki je na voljo brezplačno (v nadaljevanju: sistem e-JN). Pri 
tem posamezen naročnik ni dolžan uporabljati tega sistema e-JN, temveč lahko uporablja tudi kateri 
koli drug sistem, ki je razvit in skladen z določbami 37. člena ZJN-3. Podrobne informacije o sistemu 
e-JN so na voljo na naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml. 

3. MOŽNI NAČINI ODDAJE JAVNIH NAROČIL ZA IZBIRO IZVAJALCA OBDELAVE 
ODPADKOV 

Uvodoma naveden ZIUZEOP-A izvajalce javne službe napotuje, da pri izbiri izvajalcev obdelave 
odpadkov uporabijo pravila javnega naročanja. ZJN-3 za tovrstna naročila ne predvideva izjem, zato 
bodo morali izvajalci javne službe za izbiro izvajalca obdelave odpadkov, če bo seveda vrednost teh 
storitev presegla mejne vrednosti za uporabo zakona iz 21. člena, izvesti ustrezen postopek javnega 
naročanja. Pri izbiri ustreznega postopka javnega naročanja naročnik poleg ocenjene vrednosti 
naročila, ki jo mora izračunati po metodi za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil iz 24. člena ZJN-
3, upošteva tudi morebitne druge okoliščine, bistvene za izbiro postopka (nujnost, obstoj konkurence – 
naročilo iz tehničnih razlogov lahko izpolni samo en ponudnik, ipd.).  

Upoštevaje navedeno bi se lahko za izbiro izvajalca obdelave odpadkov (ob upoštevanju konkretnih 
okoliščin javnega naročila – vrednost, kako nujno je treba zagotoviti izvajalca, ipd.) lahko uporabili 
naslednji postopki: 

I. Odprti postopek (40. člen ZJN-3)  

Odprti postopek je postopek, ki se praviloma uporablja za javna naročila, katerih ocenjena 
vrednost je enaka ali višja od EU mejnih vrednosti iz 22. člena, tj. za blago in storitve nad 144.000 



eurov. V primeru, ko naročnik ni organ RS ali samoupravnih lokalnih skupnosti pa je ta prag 
nekoliko višji, in sicer 221.000 eurov. Obvestila v zvezi z javnimi naročili mora naročnik v tem 
postopku javnega naročanja objaviti tako na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. 
Minimalni rok za prejem ponudb je 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o 
javnem naročilu, pri čemer je ta rok v izjemnih primerih mogoče skrajšati. Ti primeri so navedeni v 
tretjem do šestem odstavku 40. člena, in so: 

− objava predhodnega informativnega obvestila, pri javnem naročanju na infrastrukturnem 
področju pa periodičnega informativnega obvestilo, pod pogojem, da to obvestilo ni bilo 
objavljeno kot povabilo k sodelovanju – minimalni rok se lahko skrajša na 15 dni; 

− v nujnem primeru, ki ga mora naročnik ustrezno utemeljiti, zaradi katerega ni mogoče 
upoštevati splošnega zakonskega roka – nov minimalni rok ne sme biti krajši od 15 dni; 

− za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je morebiti nižja od EU mejnih vrednosti, 
določi se lahko krajši rok od zakonsko predpisanega.  

Vendar je ne glede na navedeno pri določanju rokov potrebno upoštevati splošno pravilo glede 
določanja rokov iz 74. člena, ki pravi, da mora naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb in prijav 
za sodelovanje upoštevati kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb ali 
prijav, pri tem pa ne sme posegati v minimalno opredeljene roke. V nasprotnem primeru namreč 
tvega, da bo prejel slabo pripravljene in pomanjkljive ponudbe, zaradi česar se lahko postopek 
javnega naročanja v nadaljevanju po nepotrebnem zaplete, podaljša, v najslabšem primeru pa tudi 
zaključi brez izbire izvajalca.   

Poleg posebnih določb za odprti postopek iz 40. člena mora naročnik glede same izvedbe tega 
postopka, kot tudi kasneje glede izvedbe naročila upoštevati vse druge relevantne določbe iz ZJN-3, ki 
so bodisi skupne vsem postopkom javnega naročanja bodisi prilagojene samo nekaterim od njih (kot 
npr. objavljanje in transparentnost; tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje; 
izvedba postopka – priprava, ugotavljanje sposobnosti, izbor najugodnejše ponudbe, pravila za oddajo 
javnega naročila; izvedba javnega naročila).   

II. Postopek naročila male vrednosti  − NMV (47. člen)  

Naročnik lahko uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega pri javnem naročilu blaga in 
storitev obvestil v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, in pri 
javnem naročilu gradnje, če je vrednost javnega naročila na splošnem področju enaka ali višja od 
40.000 eurov in nižja od 500.000 eurov, ter na infrastrukturnem področju enaka ali višja od 100.000 
eurov in nižja od 1.000.000 eurov. Ta postopek je poenostavljen postopek javnega naročanja, v 
katerega lahko naročnik vključi tudi poganja. Če jih vključi, mora to navesti v obvestilu o javnem 
naročilu in jih tudi obvezno izvesti. Za izvedbo pogajanj pa se smiselno uporablja 44. člen tega 
zakona, ki ureja konkurenčni postopek s pogajanji. V tem postopku lahko naročnik  zahteva, da 
ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD 2ali drugo lastno izjavo, pri čemer mu 
obstoja in vsebine navedb v ponudbi ni treba preveriti, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav 
v ESPD. Zakon za predmetni postopek izrecno ne predpisuje minimalnega roka, ki bi ga moral dati na 
razpolago potencialnim ponudnikom naročnik, da lahko pripravijo ponudbo, kar pomeni, da ga lahko 
po lastni diskreciji določi sam naročnik, vendar je pri tem dolžan upoštevati splošno pravilo glede 
določanja rokov iz 74. člena ZJN-3. Vezano na roke ZJN-3 za NMV določa tudi, da ne glede na četrti 
odstavek 61. člena in tretji odstavek 74. člena tega zakona naročniku v postopku naročila male 
vrednosti ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh 
dodatnih dokumentov ter podaljšati roka za prejem ponudb. 

III. Postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. 
člena ZJN-3 (razlog nujnosti)  

 
ZJN-3 določa da je predmetni postopek javnega naročanja (med drugim) dopustno uporabiti, če zaradi 
skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali 

                                                           
2 ESPD je opredeljen v 79. členu ZJN-3 in predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo 
razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, 
vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben 
predložiti ta dokazila. 



omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati. Okoliščine, s katerimi se 
utemelji skrajna nujnost, pa nikakor ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali naročniku; 

Kar zadeva postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke, bi lahko javni naročniki 
uporabili predmetni postopek, če so torej naročila izbire izvajalcev obdelave odpadkov nujna, in jih je 
potrebno izvesti v čim krajšem času. Postopek na omenjeni pravni podlagi je torej najbolj fleksibilen 
postopek javnega naročanja in ga je mogoče izvesti z npr. neposrednimi pogajanji z izvajalci oziroma 
dobavitelji, za katere se na podlagi izkušenj iz podobnih ali enakovrstnih naročil oceni, da so 
usposobljeni izvesti posamezna javna naročila. Pri tem gre opozoriti, da morata biti nujnost izvedbe 
postopka javnega naročanja in nepredvidljivost dogodkov kumulativno izpolnjeni in vzročno povezani. 
Razloge nujnosti je treba interpretirati restriktivno. V skladu z navedenim kot nujna naročila ne gre šteti 
(vseh) naročil, vezanih na reševanje težav, nastalih s kopičenjem odpadkov, temveč le tista naročila – 
konkretno za izbiro izvajalcev obdelave odpadkov, s katerimi se odpravlja nastalo tveganje za varstvo 
okolja in zdravje ljudi. Ostala javna naročila vezana na odpadke, ki niso nujna, pa se oddajo po 
postopku javnega naročanja, v katerem se na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu EU objavi 
obvestilo o naročilu in razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila. 
 
Glede postopkov »s pogajanji« je treba izpostaviti, da so to postopki, ki praviloma potekajo v dveh 
ločenih fazah, kjer v prvi fazi potekajo t. i. »predkvalifikacije«  − ugotavljanje sposobnosti za izvedbo 
naročila na podlagi prijav za sodelovanje gospodarskih subjektov, da se potem v drugi fazi izmed 
ponudb, ki jih lahko predložijo samo tisti kandidati, ki jih naročnik k temu povabi, izbere 
najugodnejšega ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila. Pri tem se 
v okviru ugotavljanja sposobnosti praviloma preverja samo razloge za izključitev in pogoje za 
sodelovanje, ponudba pa se običajno predloži šele v drugi fazi postopka. Omenjeno pravilo pa ne 
velja za postopek, ko se ta izvaja iz razloga nujnosti, kjer naročnik izvede postopek samo enofazno, 
vanj pa vključi pogajanja.  
 
Za predmetni postopek ZJN-3 sicer določa, da mora naročnik v svoji dokumentaciji navesti in 
obrazložiti razloge za izbiro tega postopka. Med pogajanji mora vnaprej pisno napovedati zadnji krog 
pogajanj, razen če je število krogov napovedal v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če 
se pogaja le z enim kandidatom. Pri tem lahko v predmetnem postopku  odda prijavo za sodelovanje 
le gospodarski subjekt, ki ga je k sodelovanju povabil naročnik, saj obvestilo o javnem naročilu ni 
predvideno Prijavi pa mora ta subjekt priložiti informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva 
naročnik. Rok za oddajo prijave oziroma ponudbe z zakonom ni izrecno opredeljen, slednji določa le, 
da ga mora določiti naročnik, in sicer v sorazmerju z zahtevami javnega naročila.  
 
Kadar se predmetni postopek izvaja iz razloga nujnosti pa ZJN-3 po isti analogiji kot to velja za NMV 
dopušča, da lahko naročnik v postopku zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev 
naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo, in da slednjih naročniku, razen če dvomi o resničnosti 
ponudnikovih izjav, ni treba preverjati. Ravno tako pa ne glede na četrti odstavek 61. člena in tretji 
odstavek 74. člena tega zakona naročniku v konkretnem primeru ni treba upoštevati roka za pošiljanje 
dodatnih informacij v zvezi s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov ter podaljšati roka za prejem 
ponudb. 
 
V povezavi z navedenim pa je treba opozoriti, da je je pri presoji utemeljenosti uporabe izjem in ne-
transparentnih postopkov pri javnem naročanju potrebno imeti restriktiven pristop, kar med drugim 
pomeni, da bi jih kazalo uporabiti izjemoma in ne praviloma, pri čemer je dokazno breme ob kritični 
presoji izpolnjevanja zakonskih pogojev in ekonomske opravičljivosti za neposredno oddajo naročila 
izključno na strani naročnika. 
 
Vključevanje ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev s sedežem izven RS 
Če naročnik želi v postopek javnega naročila vključiti tudi ponudnike na širšem evropskem trgu  naj 
vodi javno naročilo po odprtem postopku (objava na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU), tudi 
v primeru, ko je vrednost javnega naročila nižja od praga za NMV (naročilo male vrednosti po ZJN-3). 
 
Ponudnika iz tujine mora pozvati: 
- k predložitvi veljavnega okoljevarstvenega dovoljenje za obdelavo odpadkov, ki so predmet javnega 
naročila ali drugega enakovrednega dovoljenje, s katerim ponudnik s sedežem v drugi državi EU ali v 
tretji državi izkazuje izpolnjenost okoljevarstvenih pogojev za obdelavo odpadkov, ki so predmet 
javnega naročila.  
 



 
4. POGODBENA UREDITEV ODNOSOV IN PLAČILO ZA OPRAVLJENJE STORITVE  

 V 41. členu ZIUZEOP-A je predvideno, da bo stroške ravnanja z odpadno embalažo, ki jo izvajalec 
javne službe odda izvajalcu obdelave v skladu s prvim odstavkom tega člena, vključno z davkom na 
dodano vrednost, plačala Republika Slovenija po predloženem računu tega izvajalca obdelave. 

Stroški ravnanja z odpadno embalažo obsegajo: 
1. stroške prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcu javne službe (npr. nakladanje in tehtanje 
prevzete odpadne embalaže), 

2. stroške prevoza odpadne embalaže od kraja predhodnega skladiščenja ali skladiščenja pri izvajalcu 
javne službe do kraja naprave za obdelavo izbranega izvajalca obdelave in 

3. stroške obdelave prevzete odpadne embalaže, vključno s stroški priprave te odpadne embalaže za 
nadaljnjo obdelavo (npr. sortiranje). 

 

Količina KOE, ki je predmet postopka JN, ki ga izvede IJS, je količina KOE navedena v obvestilu iz 
tretjega odstavka18. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (obvestilo za DROE 
in IRSOP), zmanjšana za količino KOE, za katero so DROE zagotovile prevzem v dveh delovnih dneh 
po prejemu obvestila. 

 

Ne glede na to, da v ZIUZEOP-A cene storitev niso omejene z največjo dopustno ceno, ki jo še krije 
Republika Slovenija) je skupna višina vseh stroškov, ki bodo kriti iz proračunskih sredstev, omejena z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu Republike Slovenije 
(navedena so bila v obrazložitvi predloga zakona). 

 

Skladno s tem ministrstvo pričakuje, da cena obdelave vključno s stroški priprave te odpadne 
embalaže za nadaljnjo obdelavo, kot je npr. sortiranje (brez DDV) ne bo presegla: 

- 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz papirja in kartona brez davka na dodano 
vrednost, 

- 153,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov , 

- 22,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz stekla , 

- 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz plastike , 

- 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz kovin , 

- 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz lesa , 

- 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz sestavljenih materialov. 

Cena prevzema in transporta pa ne bo presegla 1,4 EUR/km (brez DDV). pri čemer mora biti 
posamezno vozilo opremljeno za prevoz najmanj 60 m3 odpadne embalaže. 

V primeru preseganja zagotovljenih sredstev ministrstvo ne sme prevzemati obveznosti (podpis 
pogodb) saj ne bo moglo zagotoviti plačila teh obveznosti. 

 

Plačilo se bo izvedlo 30. dan* po prejemu izstavljenega računa, pod pogojem, da je izvajalec obdelave 
odpadkov predložil vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje izvedeno storitev.. 

*  V zvezi s plačilnim rokom opozarjamo na 64. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS 49/20), 
ki rok plačila za izvedene pogodbene storitve zasebnim subjektom skrajšuje na 8 dni. Navedeno velja 
za račune, ki bodo izdani od 11.4. 2020 do 31. 5. 2020. Ukrep velja do 31. 5. 2020,  bo pa  skladno z 
20. členom zakona, podaljšan še za 30 dni, če do 15. maja 2020 epidemija ne bo preklicana. 



Glede na to, da gre v konkretnem primeru za t.i. tripartitno razmerje (trikotnik vpletenih pogodbenih 
strank) – kjer postopek javnega naročanja izvede in javno naročilo odda izvajalec javne službe; plačilo 
za opravljene storitve izvede RS – konkretno Ministrstvo za okolje in prostor; naročilo pa v celoti 
izvede v postopku javnega naročanja izbran izvajalec obdelave odpadkov – bodo o izvajanju 
predmetnih storitev sklenjene tripartitne pogodbe, kjer bodo jasno navedene pravice in dolžnosti vsake 
izmed navedenih pogodbenih strank.. 

Glede na zgoraj navedeno, vas pozivamo, da nam v primeru sklepanja pogodbe po evidenčnem 
javnem naročilu skupaj za zaprosilom za podpis pogodbe pošljete tudi poročilo o izvedenem postopku 
(zlasti dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom - razpisno dokumentacijo ter poročilo o pregledu in 
ocenjevanju pridobljenih ponudb) ter z vaše strani podpisano pogodbo. V kolikor pa boste javno 
naročilo oddali po katerem izmed postopkov po ZJN-3 ali kot izjemo od postopkov ZJN-3 (npr. inhaus 
naročila) pa Ministrstvu za okolje in prostor pošljite dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom v pregled 
že pred objavo naročila oz. pred pozivom izvajalcu k oddaji ponudbe, v fazi pred sklenitvijo pogodbe 
pa zaprosilo za podpis pogodbe, poročilo o izvedenem postopku (čistopis dokumentacije v zvezi z 
javnim naročilom, poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb, podatke v zvezi z objavami) ter z vaše 
strani podpisano pogodbo. 

 


