DOKUMENT EZTS GO Z DNE 9. 10. 2017
ZADEVA: Dogovor o uporabi nacionalnih predpisov za postopke javnih naročil Evropskega
združenja za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina
Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)« / »Territorio dei comuni: Comune di
Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)«.
Predstavnike občinskih svetov na skupnem srečanju seznanjamo, da bo Skupščina EZTS GO
odločala o izbiri nacionalnih predpisov za postopke javnega naročanja pri projektih združenja in
sicer:
OB UPOŠTEVANJU
-

-

da je bil EZTS GO ustanovljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 kot tudi z Zakonom Italijanske republike št. 88 z dne 7. julija 2009
in Uredbo Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije št. 31/2008 z dne 28. marca
2008, str. 2920). Vpisan je v Register EZTS, ki ga vodi predsedstvo Sveta ministrov pri Vladi
Italijanske republike – Oddelek za deželne zadeve, in sicer gre za vpis št. 3 z dne 15.
septembra in spremembo z dne 17. februarja 2014;
da EZTS GO v skladu s 4. členom Statuta ureja italijanska zakonodaja, ki velja za organizacije
javnega prava;
5. odstavka 39. člena Direktive 2014/24/EU, 3. odstavka 43. člena Zakonodajne uredbe št.
50/2016 in 6. odstavka 34. člena slovenskega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3),

bo Skupščina EZTS GO odločala o izbiri nacionalne zakonodaje za postopke javnega naročanja in
sicer na sledeč način:
»Skupščina EZTS GO izbere naslednje nacionalne predpise, ki se bodo uporabljali za
postopke javnega naročanja:
a) italijansko zakonodajo, ker ima EZTS GO v tej državi sedež ter tu opravlja svojo
dejavnost;
b) slovensko zakonodajo, ker v tej državi EZTS GO opravlja svojo dejavnost.«
Skupščina za vsako posamezno javno naročilo določi nacionalne predpise, po katerem se
javno naročilo izvaja.
V kolikor skupščina EZTS GO odločitve glede nacionalne zakonodaje, po kateri se bo
posamezno javno naročilo izvajalo, ne sprejme, EZTS GO uporabi italijansko zakonodajo, kot
je to predvideno v 4. členu Statuta.
Ne glede na predhodne navedbe, se za postopke javnih naročil gradnje, katerih predmet se
izvaja izključno na območju Republike Slovenije, uporabljajo slovenski predpisi, ki urejajo
javno naročanje, za ostala javna naročila, ki se izvajajo tudi na območju Republike
Slovenije, pa o izbiri nacionalne zakonodaje predhodno odloča Skupščina«

Obrazložitev:
Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in sveta, z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju
med drugim omogoča, da se v primeru, ko več javnih naročnikov iz različnih držav članic ustanovi
skupen subjekt, vključno z evropskimi združenji za teritorialno sodelovanje, sodelujoči javni naročniki
s sklepom pristojnega organa skupnega subjekta dogovorijo o nacionalnih predpisih, ki se
uporabljajo za javno naročilo. Sicer velja, da se uporablja nacionalna zakonodaja glede na sedež
subjekta.
Zavedajoč se pomena projektov EZTS GO, še zlasti projektov “Čezmejni park Isonzo-Soča” in
“Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev”, ki jih bo EZTS GO izvajal kot edini
upravičenec, in sicer na celotnem čezmejnem območju ustanoviteljic EZTS GO in z namenom
omogočiti učinkovito in uspešno izvajanje, bo Skupščina EZTS GO na svoji prvi seji odločala o izbiri
nacionalne zakonodaje, kot je navedeno v predlogu.
Občinski oziroma mestni sveti se bodo z zgoraj podanim predlogom seznanili in po potrebi o njem
odločali na svoji prvi naslednji seji.

