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Primerjava novega ZJN-3 s prejšnjim ZJN-2  
z vključenim strokovnim komentarjem

ZJN-2
Prvi del

SKUPNE DOLOČBE ZAKONA

Prvo poglavje

SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Predmet urejanja zakona

1. člen
(predmet zakona)

 (1)  Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, 
storitev in gradenj.

(2)  S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:

      •  Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov 
za odda jo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114), nazadnje 
spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o spremembi direktiv 
2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe 
za postopke za oddajo naročil (UL L št. 335 z dne 14. 12. 2013, str. 17), in

      •  del Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi 
revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 
1989, str. 33), nazadnje spremenjene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 
12. 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti 
revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 31).

(3)  Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, 
veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev.
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ZJN-3
Prvo poglavje

SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Predmet zakona

1. člen
(predmet zakona in prenos direktiv Evropske unije)

(1)  Ta zakon določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili in 
projektnimi natečaji.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša:

      •  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju 
in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2014/24/EU),

      •  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju 
naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 243; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2014/25/EU),

      •  Direktiva Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi 
revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 
1989, str. 33), nazadnje spremenjene z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 
februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1), in

      •  Direktiva Sveta št. 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o 
uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju (UL L št. 76 z dne 23. 3. 1992, str. 14), nazadnje spremenjene z Direktivo 
2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih 
pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1).

Komentar k 1. členu

V členu so navedene direktive EU in EGS, ki so bile prenesene v slovenski pravni red. Direktivi 2004/24/EU in 

2014/25/EU nadomeščata razveljavljeni direktivi 2004/18/ES, ki je določala usklajevanje postopkov za oddajo 

javnih naročil gradenj, blaga in storitev, in 2004/17/ES, ki je določala usklajevanje postopkov javnih naročil 

naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev in je bila v slovenski 

pravni red prenesena z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju 

poštnih storitev (ZJNVETPS). Direktivi 2014/24/EU, ki ureja javno naročanje na splošnem področju, in 2014/25/

EU, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, vsebujeta podobne rešitve, zato sta v slovenski pravni 

red preneseni z enim zakonom in ne več z dvema zakonoma kot pred tem – ZJN-2 in ZJNVETPS.

ZJN-3 določa pravila uporabe v postopkih javnega naročanja naročnikov, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi 

naročili in projektnimi natečaji, ne glede na področje delovanja naročnika.


