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Direktor Šolskega centra Srečka Kosovela je izdal naslednji 

 

PRAVILNIK ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL MANJŠIH 

VREDNOSTI 

 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 

1. člen 

(predmet urejanja)  

 
Ta pravilnik določa način oddaje javnih naročil manjših vrednosti ter 

nekatere elemente oddaje drugih javnih naročil (skupaj v nadaljevanju: 

javna naročila) na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana (v 

nadaljevanju ŠC Sežana).   
 

Naročila manjših vrednosti (v nadaljevanju: NMV) so naročila, katerih 

ocenjena vrednost ne presega praga, nad katerim se za oddajo javnih 

naročil uporablja zakon, ki ureja javno naročanje. Te vrednosti so: 
- 20.000 EUR za blago in storitev in 

- 40.000 EUR za gradnje. 

 

Druga javna naročila (v nadaljevanju: druga javna naročila) so naročila, ki 

se glede na njihovo ocenjeno vrednost oddajajo v skladu z zakonom, ki 
ureja javno naročanje.  

 

Ocenjena vrednost javnih naročil se določi brez DDV. 

 
2. člen 

(vsebina) 

 

S tem pravilnikom se določa: 
- odgovorne osebe za izvedbo javnih naročil, 

- postopke naročanja, 

- vodenje evidenc o oddanih javnih naročilih in ravnanja z 

dokumentarnim gradivom. 
 

3. člen 

(temeljna načela javnega naročanja) 

 

Pri oddaji javnih naročil je potrebno zagotoviti spoštovanje temeljnih načel 
javnega naročanja, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.  
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4. člen 

(prevzemanje obveznosti iz naslova javnih naročil) 

 

Prevzemanje obveznosti iz naslova javnih naročil se izvede: 
- z izdajo naročilnice izbranemu ponudniku ali 

- s sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom. 

 

Naročilnice, pogodbe in ostale dokumente, s katerimi se prevzema 
obveznosti iz naslova javnih naročil, podpisuje direktor ŠC Sežana ali od 

njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju: direktor).  
 
 

II. POSEBNE DOLOČBE ZA ODDAJO NMV 
 

 

5. člen 

(postopki oddaje NMV) 
 

Oddaja NMV se izvede po enem izmed naslednjih postopkov: 

- po enostavnem postopku brez evidence, 

- po enostavnem postopku z evidenco.  
 

Pri odločitvi o tem, po katerem izmed postopkov, navedenih v prejšnjem 

odstavku, se izvede oddaja NMV, se običajno upošteva vrednost, namen, 

predmet in zahtevnost NMV.  

 
6. člen 

(enostavni postopek brez evidence) 

 

Enostavni postopek brez evidence se praviloma uporablja: 
- pri nabavi blaga in storitve, katerih vrednost je na letni ravni nižja 

od 4000 EUR in  

- pri naročilu gradenj, katere vrednost je na letni ravni nižja od 6000 

EUR. 
 

Enostavni postopek brez evidence izvede poslovni sekretar ali komisija1 

tako, da pisno ali telefonsko ali prek interneta preveri izpolnjevanje 

postavljenih tehničnih in drugih zahtev predmeta NMV ter ceno le-tega pri 
različnih potencialnih ponudnikih.  

 

Po opravljenem preverjanju, ki ga praviloma ni potrebno dokumentirati, 

poslovni sekretar oziroma komisija javnega naročanja na podlagi merila 

»najnižja cena« direktorju predlaga oddajo NMV najugodnejšemu 
ponudnika predmeta NMV, ki izpolnjuje postavljene tehnične in druge 

zahteve le-tega.   

 
                                                             
1 Komisijo imenuje direktor, ki jo sestavlja vodja komisije in vsaj dva člana. 
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V kolikor se direktor  s predlogom iz prejšnjega odstavka tega člena 

strinja, poslovni sekretar izpolni naročilnico in jo odda v podpis direktorju. 

 

 
7. člen 

(enostavni postopek z evidenco) 

 

Enostavni postopek z evidenco se uporablja: 
- pri nabavi blaga in storitve, katerih vrednost je na letni ravni enaka 

ali višja od 4000 EUR in nižja od 20.000 EUR in  

- pri naročilu gradenj, katere vrednost je na letni ravni enaka ali višja 

od 6000 EUR in nižja od 40.000 EUR. 
 

Enostavni postopek z evidenco izvede pomočnik ravnatelja oziroma oseba, 

ki jo direktor pooblasti (v nadaljevanju: pomočnik ravnatelja), ali 

komisija2  na enega od naslednjih načinov tako, da: 

a) pisno ali telefonsko ali prek interneta preveri izpolnjevanje postavljenih 

tehničnih in drugih zahtev predmeta NMV ter ceno le-tega pri različnih 

potencialnih ponudnikih.  

Po opravljenem preverjanju, ki ga je potrebno dokumentirati3, 
pomočnik ravnatelja oziroma komisija javnega naročanja na podlagi 

merila »najnižja cena« direktorju predlaga oddajo NMV 

najugodnejšemu ponudnika predmeta NMV, ki izpolnjuje postavljene 

tehnične in druge zahteve le-tega. 
 

b) s pisnim povabilom k oddaji ponudbe, telefonsko, po elektronski pošti 
ali na drug ustrezen način k oddaji ponudbe povabi vsaj tri potencialne 

ponudnike predmeta javnega naročila; v primeru, če predmet javnega 

naročila lahko zagotovi le en ponudnik, sme naročnik k oddaji ponudbe 

povabiti tudi zgolj slednjega. 

Med prejetimi ponudbami, ki izpolnjujejo postavljene tehnične in druge 
zahteve predmeta NMV, pomočnik ravnatelja oziroma komisija na 

podlagi merila »najnižja cena« direktorju predlaga oddajo NMV 

najugodnejšemu ponudnika predmeta NMV.4 

 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko pomočnik ravnatelja 

oziroma komisija, če je to potrebno glede na namen, predmet ali 

zahtevnost NMV, za izbiro najugodnejšega ponudnika določi tudi druga 

merila, pri čemer pa morajo biti v tem primeru ponudniki, ki sodelujejo v 
postopku oddaje NMV, z merili za izbiro ekonomsko najugodnejše 

ponudbe vnaprej seznanjeni.  

 

V kolikor se direktor  s predlogom iz drugega odstavka tega člena strinja, 
pomočnik ravnatelja izpolni naročilnico in jo odda v podpis direktorju. 

                                                             
2 Komisijo imenuje direktor, ki jo sestavlja vodja komisije in vsaj dva člana. 
3 Pomočnik ravnatelja vodi zapisnik o opravljenem preverjanju. 
4 Pomočnik ravnatelja vodi zapisnik o prispelih ponudbah. 
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Dokumentacijo za izvedbo NMV po enostavnem postopku z evidenco hrani 

pomočnik ravnatelja. 

 
 

III. POSEBNE DOLOČBE ZA ODDAJO DRUGIH JAVNIH NAROČIL 

 

 
8. člen 

(oddaja drugih javnih naročil) 

 

Oddaja drugih javnih naročil se izvede skladno z zakonom, ki ureja javno 
naročanje. 

 

Dokumentacijo za oddajo drugih javnih naročil hrani pomočnik ravnatelja. 

 
 

IV. OSEBE ODGOVORNE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA 
 

 
9. člen 

(osebe odgovorne za izvedbo javnega naročanja) 

 

Predlog izvedbe javnega naročila odobri direktor. 
 

Za vodenje postopka javnega naročanja je odgovoren pomočnik 

ravnatelja. 

 
Za pravilnost izbora in za nadzor nad izvedbo pogodbe/naročilnice je 

pristojen direktor. 

 

 

V. ODDAJA JAVNIH NAROČIL Z UPORABO RAČUNALNIŠKEGA 
PROGRAMA  

 

10. člen 

(naročilnica in evidence)  
 

Naročilnica vsebuje naslednje elemente (PRILOGA 1): 

- naziv in naslov naročnika, 

- identifikacijsko številko naročnika za DDV z navedbo ali je naročnik 
zavezanec za DDV, 

- datum in zaporedno številko, 

- naziv in naslov dobavitelja oz. izvajalca storitve, 

- vrsto blaga oz. storitve, 

- mersko enoto, 
- ceno, če je ta znana, 

- plačilni rok, 
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- podpis direktorja in žig naročnika. 

 

Evidence o izvedenih javnih naročilih se vodi v obliki Excelove tabele za 

posamezno proračunsko leto. 
 

Evidence o izvedenih javnih naročilih manjših vrednosti in evidence o 

izvedenih javnih naročilih drugih vrednosti se vodi ločeno. 

 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

 
11. člen 

(veljavnost pravilnika) 

 

Ta pravilnik prične veljati in se začne uporabljati s 1. 1. 2011. 
 

12. člen 

(objava pravilnika) 

 

Ta pravilnik se objavi tudi na spletni strani Šolskega centra Srečka 
Kosovela Sežana. 

 

 

Številka: 71/2010 
Dne: 29. 11. 2010 

 

 

Direktor: 
Dušan Štolfa 
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PRILOGA 1 

 
NAROČILNICA ŠT.: JNMV-   Sežana,  
 

 
Naročnik: 
 
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA 
Stjenkova 3, 6210   SEŽANA 

OE:  

Davčna št.: 74080601 (nismo zavezanci za DDV) 
Matična št.: 5009189 000 

Podračun pri UJP Koper: 01100-6030704985  
 

Izvajalec/dobavitelj: 
 
Naziv in naslov:  
 

Izjavljamo, da smo preverili ceno storitve/blaga na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS št. 79/1999 in spremembe) ter 6. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list 
RS št. 128/2006 in spremembe) in ugotovili, da je cena spodaj navedene storitve/blaga 
sorazmerna kvaliteti ter najugodnejša. 
 
Preverjanje smo izvedli s pomočjo informacij zbranih:  

s  t e le f o n sk im i  p o g o vo r i  /  in t e r n e t o m  /  z b i r a n j e m  p o n u d b  ( p r i lo g a ) .  
        (PODČRTAJ)     

 
 

 
KOLIČINA 

 
ME 

 
PREDMET 

 
CENA/EUR brez 

DDV-ja 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                                     

 

 

 

  

 

 

 
 

Plačilni rok: 30 dni od datuma opravljene storitve oz. dobave blaga.  
 
 

Podpis in žig naročnika: _________________________ 
 

 

 


