
Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade:

1. Zahteva predlagatelja za:
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) nujnost obravnave DA
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE

2. Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
Prosimo za obravnavo gradiva na seji OG, 15. 11. 2016, ter na seji vlade v istem tednu. Na podlagi 
te uredbe je potrebno objaviti štiri javne razpise in 14 javnih naročil, zato mora ministrstvo čim prej 
začeti z izvajanjem ukrepov. Prvi nujni ukrepi izobraževanja in usposabljanja čebelarjev se morajo 
pričeti  izvajati že v decembru 2016.
3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA

4. Gradivo je lektorirano: DA
Lekturo opravil: Tina Kralj

5. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …
6. Predstavitev medresorskega usklajevanja:
(Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za javno upravo.

(Datum pošiljanja:)
v celoti
Bistvena neusklajena vprašanja in razlogi za to:
SVZ predlaga, da bi  pogoje in merila za oddajo 
javnega naročila opredelili v uredbi.

Mnenje MF, ki so ga leta 2014 podali na uredbo o 
ukrepih PRP in velja tudi za ukrepe programa na 
področju čebelarstva je, da se pogoje in merila določi v 
razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila, zoper 
katero je mogoče vložiti zahtevo za pravno varstvo. Če 
vlagatelj z zahtevo za pravno varstvo uspe, mora 
naročnik popraviti (črtati ali spremeniti) posamezne dele 
razpisne dokumentacije, kar lahko privede do neskladja 
z morebitnimi pogoji in merili, opredeljenimi uredbi. V 
skladu z javnonaročniško zakonodajo morajo biti vse 
zahteve in merila neposredno povezani s predmetom 
javnega naročanja, objektivno preverljivi in opredeljeni 
vnaprej (tj. v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega 
naročila). 
Glede na navedeno MF predlaga, da se iz predloga 
uredbe črtajo določbe, ki urejajo »pogoje ob oddaji 
ponudbe«, »merila za izbor«. 

(Gradivo je usklajeno:

Priložite mnenja organov, s katerimi gradivo ni 
usklajeno.)

PRILOGE:

I. Mnenja:



(Vključite v ta dokument.)

II. Pri predlogih podzakonskih predpisov: izjava o skladnosti predloga podzakonskega 
predpisa s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, če se prenaša direktiva s 
podzakonskim predpisom

(Izjava o skladnosti (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS
Korelacijska tabela (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS)
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