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DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJADRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA

• je poseben , neodvisen in samostojen državni organ, ki 
nadzira zakonitost postopkov oddaje javnih naročilnadzira zakonitost postopkov oddaje javnih naročil

• ustanovljen je bil leta 19971997

• delovanje organa opredeljujeta Zakon o reviziji postopkov 
javnega naro čanja in Poslovnik Državne revizijske komisije 



Državna revizijska komisija ima skladno s 234. členom PES status 

tribunaltribunalaa , saj je:

STATUS DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJESTATUS DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE

– organ ustanovljen na temelju zakona (4. člen ZRPJN),
– po organiziranosti stalna institucija,
– njena odločitev obvezujoča,
– postopek pred komisijo inter partes,
– pri svojem delu vezana na zakon in
– neodvisna pri svojem delu.



POSTOPEK REVIZIJE PRED KOMISIJOPOSTOPEK REVIZIJE PRED KOMISIJO

na temelju
OBVESTILA O NADALJEVANJUOBVESTILA O NADALJEVANJU
revizijskega postopka pred Dkom

na temelju
PRITOŽBEPRITOŽBE
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ODLOČITEV DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJEODLOČITEV DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE

ZAHTEVEK ZA REVIZIJOZAHTEVEK ZA REVIZIJO PRITOŽBAPRITOŽBA

1. Komisija lahko zahtevek
zavrže zavrže (procesne 
predpostavke).

1. Komisija lahko pritožbo 
zavržezavrže kot prepozno.

Rok za odločitev: 15 dni Rok za odločitev: 8 dni

predpostavke).
2. Komisija lahko zahtevek

zavrne (kot neutemeljen).
3. Komisija lahko zahtevku 

ugodiugodi in delnodelno ali v celotiv celoti
razveljavi postopek oddaje 
javnega naročila.

4. Komisija lahko ustavi
postopek za revizijo.

2. Komisija lahko pritožbo
zavrnezavrne kot neutemeljeno.

3. Komisija lahko pritožbi 
ugodi ugodi in odloči, da mora 
naročnik odločiti o 
zahtevku (16. člen 
ZRPJN).



Državna revizijska komisija ima pri odločanju zgolj kasatori čna 
pooblastila . Odločitev o oddaji naročila tj. o izbranem ponudniku je v 
celoti v pristojnosti naročnika.

Komisija lahko da naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v 

OB ODLOČITVI DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJEOB ODLOČITVI DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE

Komisija lahko da naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v 
delu, ki je bil razveljavljen.

Komisija lahko od naročnika zahteva poro čilo o izvedbi postopka – v 
katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali o ponovljenem postopku. 

Odločitev Državne revizijske komisije je dokon čna. Sodno varstvo je 
zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne 
pristojnosti.



PREDLAGANE SPREMEMBE GLEDEPREDLAGANE SPREMEMBE GLEDE
REVIZIJE POSTOPKOV JAVNEGA NARO ČANJAREVIZIJE POSTOPKOV JAVNEGA NARO ČANJA

Državni zbor Republike Slovenije je obravnaval predlog Zakon o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja, ki prinaša nekatere pomembne spremembe. Med 
drugim:

- spreminja pogoje za izvolitev in imenovanje predsednika in članov Državne 
revizijske komisije;
- uvaja institut zagovornika javnega interesa;
- postopek revizije bo “nadaljeval” kar naročnik, vlagatelj pa bo lahko zahtevo 
umaknil;
- na temelju direktive EU uzakonja sodno varstvo veljavnosti pogodb;
- višine glob bodo odvisne od “gospodarske velikosti” kršitelja;
- spremenjena višina taks in
- strožja prekrškovna politika.



NAPAKE IN ZMOTE V ZDRAVSTVU NAPAKE IN ZMOTE V ZDRAVSTVU –– I. delI. del
1. Postopek javnega naročanja se začne s pripravo tehničnih 

zahtev oziroma specifikacij – nujno upoštevanje že 
obstoječih rešitev

2. Obvezno sodelovanje tehnične/medicinske stroke in 
pravnikovpravnikov

3. Oblikovanje javnega naročila z upoštevanjem prihodnjih 
nadgradenj in dopolnitev

4. Oblikovanje predmeta javnega naročila tako, da lahko 
investicija (vsaj delno) teče naprej

5. Oblikovanje referenc tako, da so sorazmerne predmetu 
javnega naročila

6. Ustrezno časovno načrtovanje celotnega postopka javnega 
naročila



NAPAKE IN ZMOTE V ZDRAVSTVU NAPAKE IN ZMOTE V ZDRAVSTVU –– II. delII. del

7. Pretirano navezovanje predmeta javnega naročila na obstoječe 
stanje
8. Zakonito določanje meril za izbor
9. Pogoji za sodelovanje podizvajalcev
10. Bančne garancije
11. Skupne nabave, kjer je to mogoče
12. Donacije



Hvala za vašo pozornost in vprašanja!


