
Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 

 F: +386 1 478 1607 

 E: gp.gs@gov.si 

 http://www.vlada.si/ 

 

 

 
 
 
Številka:  43000-77/2013/5 
Datum:  30. 10. 2013  
 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13 in 47/13 – ZDU-1G) ter 56. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS,  
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09,  
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G in 47/13) je Vlada Republike Slovenije 
na 31. redni seji dne 30. 10. 2013 pod točko 1.5 sprejela naslednji 
 

 
S K L E P : 

 
 
1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri 

javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU.  
 
2. Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in 

vladnim službam, da pri javnem naročanju v zvezi z opredelitvijo zahtev glede finančnih 
zavarovanj ponudnikovih obveznosti upoštevajo priporočila iz 1. točke tega sklepa in 
izvedejo vse aktivnosti za gospodarno oddajo javnega naročila, glede na vsa 
pričakovana tveganja skrbno presodijo, ali je finančno zavarovanje za resnost ponudbe, 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma odpravo napak v garancijski dobi glede 
na predmet in okoliščine javnega naročanja potrebno, ter opustijo zahteve po 
zavarovanju z bančno garancijo, če takšen način zavarovanja ni nujno potreben.  

 
3. Vlada Republike Slovenije nalaga organom upravljanja in posredniškim telesom, da od 

upravičencev zahtevajo, da pri projektih, sofinanciranih s sredstvi EU, upoštevajo 
priporočila iz 1. točke tega sklepa.  

 
4. Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in 

vladnim službam, da po poteku treh mesecev od sprejetja tega sklepa Ministrstvu za 
finance poročajo o uporabi finančnih zavarovanj pri javnem naročanju, na način, kot ga 
določi Ministrstvo za finance v desetih dneh od sprejetja tega sklepa. Ministrstvo za 
finance najkasneje v dveh mesecih po izteku roka za posredovanje poročil iz prejšnjega 
stavka o pridobljenih podatkih in ugotovitvah v zvezi z uporabo finančnih zavarovanj 
poroča Vladi Republike Slovenije. 

 
5. Vlada Republike Slovenije priporoča tudi drugim javnim naročnikom, da pri javnem 

naročanju upoštevajo priporočila iz 1. točke tega sklepa. 
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6. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za finance, da v treh delovnih dneh po 

sprejetju tega sklepa pripravi vzorce finančnih zavarovanj za zavarovanje resnosti 
ponudbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje za 
odpravo napak, ki jih lahko naročniki vključijo v razpisno dokumentacijo za oddajo 
javnega naročila, ter jih objavi na svoji spletni strani. 

 
 
PRILOGA: 
 
– Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, 

sofinanciranih s sredstvi EU  
 

 
 
 
 
  

Mag. Miranda GROFF FERJANČIČ 
NAMESTNICA GENERALNE SEKRETARKE 

 
 
 
 
 
PREJMEJO: 
 
– ministrstva  
– organi v sestavi ministrstev 
– vladne službe 
 
 


