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Zadeva: Tolmačenje javno – naročniške zakonodaje (ZJN-3) 

Predmet: Sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila in »socialna klavzula«

Pogodba o izvedbi javnega naročila je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim 
ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali opravljanje storitev.
Sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, ki je le vrsta pogodbe, 
sledi odločitvi o oddaji javnega naročila. 

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) enako kot doslej
določa, da sklenjena pogodba o izvedbi naročila v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka 
pogodbe, razen če je bila posamezna določba predmet pogajanj med naročnikom in ponudniki
(tretji odstavek 67. člena ZJN-3).

Prav tako ZJN-3 enako kot doslej določa (prva in druga alineja četrtega odstavka 67. člena 
ZJN-3), da mora pogodba o izvedbi javnega naročila vsebovati dejansko vrednost celotnega 
javnega naročila, v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče določiti, pa 
ocenjeno vrednost javnega naročila, poleg tega pa tudi rok veljavnosti pogodbe. 

ZJN-3 pa določa novo obvezno sestavino pogodbe, in sicer mora le-ta vsebovati tako 
imenovano »socialno klavzulo« - določilo, da pogodba preneha veljati, če je naročnik 
seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila 
ali njegovega podizvajalca (tretja alineja četrtega odstavka 67. člena ZJN-3).

Zgoraj omenjena t. i. »socialna klavzula«, je le ena od izvedbenih določil načela, na katerem 
med drugim tudi temelji javno naročanje (drugi odstavek 3. člena ZJN-3) in zahteva upoštevanje 
obveznosti iz veljavnega okoljskega, socialnega in delovnega prava EU, predpisov v Republiki 
Sloveniji, kolektivnih pogodb in mednarodnega prava. Ta določba je tako tudi eden od 
instrumentov boja proti »socialnemu dampingu«. V zvezi s »socialno klavzulo« v pogodbi o 
izvedbi javnega naročila pojasnjujemo, da v skladu s to klavzulo pogodba preneha veljati, če je 
izvajalec ali podizvajalec kršil omenjeno zakonodajo v zvezi oziroma pri izvajanju te konkretne, 
posamezne pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki to klavzulo vsebuje in je naročnik seznanjen, 
da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo takšno kršitev.  

Glede obveznih sestavin pogodbe opozarjamo, da je Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju ZJN-2) kot 
obvezne sestavine določal tudi podatke o podizvajalcih. V skladu z ZJN-3 pa vrsta del, ki jih bo 
izvedel podizvajalec ali vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu ter 



predmet, količina, vrednosti, kraj in rok izvedbe teh del niso več obvezna sestavina pogodbe
o izvedbi javnega naročila. Slednje ne pomeni, da naročnik teh sestavin ne sme več vključiti v 
pogodbo. V petem odstavku 94. člena ZJN-3 je določeno le, da mora v primeru, ko podizvajalec 
zahteva neposredno plačilo, glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi 
potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje 
podizvajalcu.

Med obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila sodi tudi protikorupcijska klavzula, 
ki je opredeljena v prvem odstavku 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11, v nadaljevanju ZIntPK). V drugem odstavku istega člena je določeno, 
da so organi in organizacije javnega sektorja dolžni v pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov 
brez DDV, ki jih sklepajo s ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali z izvajalci del, kot obvezno 
sestavino pogodb ob upoštevanju konkretnega primera, vključiti vsebino iz prejšnjega odstavka, 
lahko pa vključijo tudi dodatne določbe za preprečevanje korupcije ali drugega poslovanja v 
nasprotju z moralo ali javnim redom. 

Sašo Matas
        Generalni direktor
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