
Javna naročila – dodatno pojasnilo 
 

V zvezi z izdajanjem potrdil o nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja zato pojasnjujemo, 

da iz odločbe Državne revizijske komisije št. 018-129/2019-5 s 5. 9. 2019 izhaja, da je ustrezno, 

da naročnik zahteva potrdilo o nekaznovanosti ter pooblastilo za pridobitev potrdila o 

nekaznovanosti (točneje potrdila iz kazenske evidence), ponudnik pa to oboje izpolni. Namreč, 

najkrajši rok za izbris obsodbe znaša eno leto od pravnomočnosti sodne odločbe oziroma eno 

leto od takrat, ko je potekla preizkusna doba, sodišče pa sme na prošnjo obsojenca tudi prej 

odločiti, da se obsodba izbriše iz kazenske evidence in da obsojenec velja za neobsojenega, a le, 

če je potekla polovica z zakonom določenega roka, po poteku katerega se obsodba izbriše (82. 

in 83. člen Kazenskega zakonika). Upoštevajoč navedeno, obsodba ne more biti izbrisana iz 

kazenske evidence pred potekom šestih (6) mesecev od takrat, ko je bila kazen izvršena, 

zastarana ali odpuščena. To pomeni, da je nemogoče, da bi bila znotraj 6 mesečnega obdobja 

lahko oseba kaznovana, obsodba pa hkrati že izbrisana iz kazenske evidence. Glede na 

navedeno, je s predložitvijo potrdil o nekaznovanosti, pri čemer je prvo izdano pred potekom 

roka za oddajo ponudb, drugo pa poteku omenjenega roka (in ga lahko pridobi naročnik sam, na 

podlagi pooblastil ponudnikov), in med izdajo prvega in drugega potrdila ni preteklo več kot 6 

mesecev, izkazana nekaznovanost za vse dni med izdajo prvega in drugega potrdila. 

 

V zvezi z javnim naročanjem (v času Covid situacije) pojasnjujemo še, da je v veljavi Zakon o 

interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19, ki določa, da za 

preveritev razloga za izključitev zaradi nekaznovanosti do 15. aprila 2021 ponudnikom in 

njihovim zakonitim zastopnikom ni treba priložiti uradnega dokazila ali overjene izjave, temveč 

zadostuje lastna izjava, dana že v sami ponudbi (ESPD), vendar zgolj v primeru, če se dokazila 

zaradi ukrepov, povezanih z virusom SARS-Cov-2, ne morejo zagotoviti. Poleg tega pa se kot 

primerno lahko dopušča tudi dokazilo oziroma izpis iz sodnega ali drugega ustreznega (opomba 

MP: torej tudi iz kazenske evidence) registra, ki ni starejši od štirih mesecev. 

 

 

 

 

 


