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Na podlagi 13. člena Pravil Javnega zavoda Lekarna Brežice in veljavnega Zakona o javnem 

naročanju  izdaja direktorica Lekarne Brežice  

 

PRAVILNIK O ODDAJI NAROČIL BLAGA, STORITEV IN GRADENJ 

POD VREDNOSTNIM PRAGOM ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pravilnik o oddaji naročil blaga, storitev in gradenj pod vrednostnim pragom Zakona o 

javnem naročanju (v nadaljevanju Pravilnik) določa postopek in način oddaje naročil blaga, 

storitev in gradenj (v nadaljevanju naročil) pod vrednostnim pragom, ki ga Zakon o javnem 

naročanju definira kot vrednost, pri kateri je potrebno javno naročilo objaviti na Portalu 

javnih naročil in  izpeljati postopek javnega naročanja skladno z Zakonom o javnem 

naročanju. V tem Pravilniku je opredeljena  evidenca o oddaji vseh naročil v zavodu pod 

vrednostnim pragom. 

Naročila pod vrednostnim pragom Zakona o javnem naročanju, skladno s tem Pravilnikom, 

so:  

a) v primeru naročanja blaga in storitev v vrednosti do  20.000 €; 

b) v primeru naročanja gradenj v vrednosti do 40.000 €. 

 

Zgoraj navedene vrednosti ne vključujejo DDV. V kolikor se mejne vrednosti za objave na 

Portalu javnih naročil v Zakonu o javnem naročanju spremenijo, se šteje, da ta Pravilnik velja 

za naročila do novih mejnih vrednosti.  

Vsa  javna naročila, ki presegajo  mejne vrednosti  tega Pravilnika, se vodijo po postopku in v 

skladu z določili Zakona o javnem naročanju.  

Glede na specifiko naročila se lahko oddaja izvajanje posameznih  pogodbenih storitev ali 

dobavo blaga  za daljše časovno obdobje, vendar ne za dobo več kot štirih let, pod pogojem, 

da skupna vrednost v celotnem razpisanem obdobju ne preseže zneska mejnih vrednosti, kot 

določa 13. odstavek 24. člena ZJN-3. To velja predvsem za naročila, ki se nanašajo na 

čiščenje, varovanje objektov, servisiranje, vzdrževanje opreme in objektov, dobavo 

pisarniškega materiala ter za ostala naročila po presoji direktorice.  

2. člen 

V vseh primerih oddaje javnih naročil po tem Pravilniku se naročnik s ponudniki lahko 

pogaja, pri čemer mora v pogajanja vključiti vse, ki so oddali svojo ponudbo.  

3. člen 

Zavod pri oddaji naročil spoštuje temeljna načela javnega naročanja: 

 načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,  

 načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,  

 načelo transparentnosti,  
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 načelo enakopravne obravnave ponudnikov, 

 načelo sorazmernosti. 

4. člen 

Pri oddaji javnih naročil mora zavod ravnati v skladu s tem navodilom tako, da pri nabavi 

blaga, izvedbi storitev in gradenj, upošteva ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki se določi 

na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti in lahko zajema 

tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Cene se redno preverjajo na spletu in iščejo 

konkurenčne ponudbe. Javna naročila se ne sme neutemeljeno deliti v več manjših javnih 

naročil z namenom izkazovanja manjše vrednosti posameznega javnega naročila. Ta 

Pravilnik se ne uporablja za dobavo blaga in storitev  na podlagi, v trenutku uveljavitve tega 

Pravilnika že sklenjenih pogodb (kjer že potekajo sukcesivne dobave po pogodbi). Prav tako 

se po tem Pravilniku ne naroča material, ki je potreben za izdelavo magistralnih zdravil oz. za 

uporabo pri pacientu (antibiotične suspenzije, kapljice). 

5. člen 

Zavod mora javno naročilo pripraviti na način, da specifikacija javnega naročila (tehnična 

dokumentacija) ni prilagojena značilnostim zgolj enega ponudnika in, da so merila za izbor 

ponudnika določena primerno glede na značilnosti posameznega javnega naročila 

(cena,reference, usposobljenost osebja, itd.) 

Pred izvedbo javnega naročila mora zavod oceniti vrednost naročila in po izvedenem naročilu 

preveriti usklajenost ocenjene in dejanske vrednosti naročila, ter v primeru večjih razhajanj 

ustrezno presoditi, ali je ponujena vrednost javnega naročila primerna. 

6. člen 

Za izvedbo postopka oddaje naročil  v zavodu je odgovorna direktorica zavoda. Za izvedbo 

konkretnega JN, pripravo dokumentacije, skrbništvo pogodbe  in preverjanje cene je pristojna 

oseba, zadolžena za izvedbo postopka javnih naročil.  

7. člen 

Praviloma se  naročila po tem Pravilniku oddajajo na 2 načina: 

 

- do vrednosti 10.000,00 €  po postopku z naročilnico 

- od 10.000,00 do 20.000,00 € (za blago in storitve) ter za vsa naročila gradenj – po postopku 

zbiranja ponudb in sklenitvijo pogodbe. Za naročila, vredna pod 1.000 €, cene ni potrebno 

preverjati. V postopku oddaje naročila je potrebno pridobiti vsaj 2 ponudbi, razen v primeru, 

da iz tehničnih razlogov ne obstaja konkurenca za predmet naročila in ni ustrezne alternative 

oz. nadomestila. 

8. člen 

Naročilnice je možno uporabljati  zlasti za naslednje vrste blaga in storitev: 

 občasne tiskarske storitve, 

 gostinske storitve, 

 izobraževalne storitve, 

 oglaševalske storitve, 

 svetovalne storitve, 
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 geodetske storitve, 

 darila za poslovne namene, 

 knjige in strokovno literatura, 

 časopise in revije, 

 pripravo projektne, investicijske in druge dokumentacije, 

 nabavo zaščitne obleke in obutve, 

 nabavo medicinsko tehničnih pripomočkov, 

 čistila, opremo, drobni inventar, 

 drugo blago in storitve, ki jih ni možno predvideti. 

 

a) Blago in storitve v vrednosti do 10.000 € 

9. člen 

 Javna naročila blaga in storitev v vrednosti do 10.000 € se naroča: 

 

 z naročilnico, ki jo pripravi  oseba, zadolžena za izvedbo postopkov javnih naročil, 

lahko pa tudi s pogodbo, po presoji odredbodajalca. 

Odredbodajalec (direktor zavoda) s podpisom zahtevka za oddajo javnega naročila izbere 

ponudnika, kateremu se posreduje naročilnica oz. se z njim sklene pogodba. Dokumentacija 

za oddajo javnega naročila za blago in storitve v vrednosti do 10.000 € vsebuje: 

 naročilnico ali 

 zahtevek za sklenitev pogodbe. 

 

     b) Blago in storitve v vrednosti od 10.000 € do 20.000 € 

 

10. člen 

Za javna naročila za blago in storitve v vrednosti od 10.000 € do 20.000 € je potrebno poleg 

dokumentacije iz 8. člena tega Pravilnika pripraviti tudi poročilo o izvedbi javnega naročila  

oz. uradni zaznamek. 

11. člen 

Naročanje javnih naročil blaga in storitev v vrednosti iz prejšnjega člena tega navodila se 

izvede tako, da  oseba, odgovorna za izvedbo postopkov javnih naročil, preveri stanje na trgu 

po redni ali elektronski pošti ali po faksu, in na podlagi le-tega pripravi poročilo o izvedbi 

javnega naročila  oz. uradni zaznamek, ki ga priloži izpolnjenemu obrazcu naročilnice oz. 

zahtevku za sklenitev pogodbe. 

Direktorica zavoda s podpisom zahtevka za oddajo javnega naročila izbere ponudnika, 

kateremu se posreduje naročilnica oz. se z njim sklene pogodba, ki je že priloga zahtevane 

ponudbe. V takšno pogodbo je obvezno vsakokrat vnesti tudi protikorupcijsko in socialno 

klavzulo. Priloga pogodbe je  tudi izjava o lastnikih, kot to določata 2. in 6. odstavek 14. 
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člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK). Dokumentacija za oddajo 

javnega naročila za blago in storitve do vrednosti iz prejšnjega člena tega navodila vsebuje: 

 naročilnico, 

 zahtevek za sklenitev pogodbe,  

 poročilo o izvedbi javnega naročila oz. uradni zaznamek. 

 

d) Gradnje v vrednosti do 40.000 € 

12. člen 

Za javna naročila gradenj v vrednosti  do 40.000 € je potrebno poleg dokumentacije iz 11. 

člena tega Pravilnika pripraviti tudi poročilo o izvedbi javnega naročila oz. uradni zaznamek. 

Oseba, odgovorna za izvedbo javnih naročil, preveri stanje na trgu po redni ali elektronski 

pošti ali po faksu, in na podlagi le-tega pripravi poročilo o izvedbi javnega naročila oz. uradni 

zaznamek, ki ga priloži izpolnjenemu zahtevku za sklenitev pogodbe. 

Direktorica s podpisom zahtevka za oddajo javnega naročila izbere ponudnika, s katerim se 

praviloma sklene pogodba, ki vsebuje protikorupcijsko ter socialno klavzulo in kateri je  

priložena izjava o lastnikih po ZIntPK. Pogodbo podpiše  direktorica zavoda. 

Dokumentacija za oddajo javnega naročila za gradnje do vrednosti iz 1. odstavka tega člena 

vsebuje: 

 zahtevek za sklenitev pogodbe, 

 poročilo o izvedbi javnega naročila oz. uradni zaznamek. 

 

 

2. NAČIN EVIDENTIRANJA, POROČANJA, DOKUMENTIRANJA IN HRANJENJA  

    DOKUMENTACIJE 

13. člen 

Za vsako javno naročilo, ki se izvede po postopku, ki ga opredeljuje Pravilnik, se mora 

zagotoviti evidenca, ki ustreza zahtevam poročanja o evidenčnih javnih naročilih na podlagi 

drugega odstavka 21. člena in določb 2. odstavka 106. člena  ZJN-3 (načelo transparentnosti). 

Vsako leto je do zadnjega februarja potrebno na spletni strani ali na Portalu javnih naročil 

objaviti seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je 

nižja od mejnih vrednosti ter enaka ali višja od 10.000,00 € brez DDV, z opisom predmeta, 

vrsto predmeta in vrednostjo javnega naročila brez DDV ter nazivom subjekta, ki mu je bilo 

naročilo oddano. Evidenca o oddaji javnega naročila zajema navedbo predmeta, vrste 

predmeta, ponudnika in vrednosti javnega naročila brez DDV, ločeno za blago, storitve in 

gradnje. Javna naročila se lahko evidentirajo v samostojnem spisu – zadevi. V spis – zadevo 

javnega naročila mora biti vložena: 

 vsa dokumentacija za izvedbo javnega naročila, 

 dokumenti o preverjanju stanja na trgu (redna ali elektronska pošta, faks, telefonski 

zaznamek), pogodba 

 v primeru investicij v objekt in opremo, zapisnik o prevzemu izvršenih del, 
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 pri oddaji javnega naročila z naročilnico do 5.000 € se lahko vodi le oštevilčen 

seznam naročil. 

14. člen 

Postopek oddaje javnega naročila se zaključi, ko je pogodba o oddaji javnega naročila 

podpisana oz. sklenjena. 

Glede na presojo direktorice se za naročanje gradenj v vrednosti od 20.000 € do 40.000 € 

izjemoma lahko uporabi  le  naročilnica. 

 

 

 

3. NAČIN IZVEDBE SKLENJENIH POGODB IN NADZOR NAD          

    NJIHOVO IZVEDBO 

Sklenjene pogodbe se izvajajo v skladu z določili, zapisanimi v pogodbi. Za realizacijo in 

celovitost postopka izvajanja pogodbenih obveznosti je zadolžen skrbnik pogodbe. Skrbnik 

pogodbe mora uveljavljati tudi vse zahtevke, ki izhajajo iz pogodbe. 

 

4. KONČNE DOLOČBE 

 

16. člen 

Obrazca Poročilo o oddaji javnega naročila in Predlog za sklenitev pogodbe, navedena v 

členih 9, 10, 11 in 12, sta sestavni del tega Pravilnika.  

17. člen 

Vpogled v ta Pravilnik je omogočen vsakemu ponudniku z objavo na spletni strani zavoda. 

18. člen 

Z uveljavitvijo tega Pravilnika preneha veljati  Navodilo za  oddajo javnih naročil brez objave  

z dne 03. 05. 2013. 

Ta Pravilnik začne veljati s podpisom direktorice in se uporablja od  01. 11. 2018  dalje. 

 

Številka: PR-01-03 

Datum: 30. 10. 2018 

                                                                             Direktorica : 

                                                             Božena Omerzel, mag. farmacije 
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LEKARNA BREŽICE                                                                                                                                                                                              

Černelčeva cesta 8 

8250 Brežice 

 

 

 

 

    Številka:   

    Datum:   

 

          

 

POROČILO O ODDAJI JAVNEGA  NAROČILA 

 

 

1. Predmet naročila:  

2. Ocenjena vrednost naročila (po oceni naročnika – brez DDV):  

3. Ime izbranega ponudnika: 

4. Navedba razlogov za izbiro:   

 

5. Imena zavrnjenih ponudnikov: 

 

Št. Naziv in naslov ponudnika Razlogi za zavrnitev ponudb 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Odgovorna oseba za izvedbo naročila: 
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LEKARNA BREŽICE                                                                                                                                                                                              

Černelčeva cesta 8 

8250 Brežice 

 

 

 

 

 

PREDLOG ZA  SKLENITEV POGODBE 

 

 

1. Predmet javnega naročila:  

 

2. Ocenjena vrednost javnega naročila:    

 

3. Ime dobavitelja oziroma izvajalca:     

 

  

 

                                                                      Direktorica: 

                                                       Božena Omerzel, mag. farm. 

 

 

 

Uradni zaznamek o izbiri ponudnika: 

 

Za javno naročilo št. JNMV-             smo pridobili naslednje ponudbe: 

 

Št Naziv podjetja Naslov Cena v EUR (brez/z 

DDV) 

1.    

 

Za izvedbo javnega naročila št.:          smo izbrali podjetje : 

Navedba razlogov za izbiro:  
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LEKARNA BREŽICE                                                                                                                                                                                              

Černelčeva cesta 8 

8250 Brežice  

 

Strokovna služba 

 

Brežice,   23.10. 2018 

 

 

Direktorici Lekarne Brežice 

Boženi Omerzel 

 

 

Zadeva: Notranji akt – Pravilnik o oddaji naročil blaga, storitev in gradenj pod vrednostnim  

              pragom 

 

 

V skladu z  Zakonom o javnem naročanju ZJN-3  (Ur. list RS št. 91/2015) in ZJN-3A (Ur. list 

RS št. 14/2018 smo pripravili osnutek notranjega akta za oddajo javnih naročil brez objave.   

 

Predlagamo, da pregledate, dopolnite in sprejmete notranji akt:  Pravilnik o oddaji naročil 

blaga, storitev in gradenj pod vrednostnim pragom Zakona o javnem naročanju.  

 

 

 

 

Lep pozdrav! 

 

        Strokovna služba 

                       

 

 

 

 

Priloga: 

- kot v tekstu 

 

 

 

 

 

 


