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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava problem konkurenĉnosti in inovativnosti malih in srednje 

velikih podjetij s podroĉja gradbeništva oz. gradnje cest pri prijavah na javne razpise. Namen 

raziskave je bil prouĉitev in razjasnitev hipoteze, ali so srednje velika in mala podjetja v 

gradbeni projektivi pri pridobivanju poslov pri javnem naroĉanju v podrejenem poloţaju 

glede na veĉja podjetja. Glavni cilj raziskave je bil vzpostavitev novega enostavnejšega in 

prijaznejšega inovativnega modela za zagotavljanje uspešnejše prijave malih in srednje 

velikih podjetij na javne razpise v gradbeništvu. Raziskava je pokazala, da so mikro in mala 

podjetja zelo konkurenĉna na razpisih DRSC, nekonkurenĉna pa na razpisih DARS-a, d. d. 

Omenjeno dejstvo je zelo zanimivo, saj za obe inštituciji velja enaka zakonodaja in enaka 

pravila oz. postopki javnega naroĉanja. Na osnovi obeh analiz je nastal nov model, ki ga 

lahko štejemo za potencialno inovacijo drţavnega managementa poslovanja malih in srednje 

velikih podjetij v gradbeni stroki, ob predpostavki, da bo Slovenija prenovila predpise javnega 

naroĉanja kot orodja svojega managementa. 

Ključne besede: majhna in srednje velika podjetja, javno naroĉanje, merila, reference, 

inovativnost, ustvarjalnost, projekt, dialektiĉna teorija sistemov 

SUMMARY 

The Master's thesis discusses the issue of competitiveness and innovation of small and 

medium-sized enterprises operating in the construction sector, namely in road construction, 

when applying for public contracts. The research work aimed to examine and clarify the 

hypothesis that medium-sized and small enterprises operating in the construction design have 

been facing competitive disadvantage compared to larger companies when acquiring contracts 

under public procurement. The main research objective was to develop a new, simplified and 

friendlier, innovative concept aiming at submission of more successful applications to public 

tenders in the construction sector by small and medium-sized enterprises. However, the 

research results demonstrate that micro and small enterprises are very competitive at public 

tenders issued by the DRSC, while being uncompetitive at public tenders issued by the 

DARS. This is very interesting, considering that the same laws, regulations, and public 

procurement procedures apply for both institutions. Based on both analyses, there was a new 

concept developed, which might be considered a potential innovation in government 

management of small and medium-sized enterprise operations in the construction sector based 

on an assumption that Slovenia will renew its public procurement regulations as a tool for its 

management. 

Key words: small and medium-sized enterprises, public procurement, criteria, references, 

innovation, creativity, dialectical systems theory 
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1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

V Evropski uniji (EU) je sedaj veljavni pravni red, ki vsebuje tudi pogoje konkuriranja, zaĉel 

nastajati ţe v zgodnjih devetdesetih letih 20. stoletja. Veljavni pravni red, ki ga urejajo 

direktive in zakoni, je z vstopom v EU postal zavezujoĉ tudi za Slovenijo. Vstop Slovenije v 

EU je prinesel spremembe tako na konkurenĉno-pravnem podroĉju kot na podroĉju javnih 

naroĉil v javnem sektorju. 

Direktive EU niso popolna pravna ureditev javnega naroĉanja, ker doloĉajo le nekatere 

elemente, z namenom, da se omogoĉi in uredi tisti del javnega naroĉanja (nad vrednostnim 

pragom za blago, storitve in gradbena dela), ki zanima zainteresirane ponudnike iz drugih 

drţav ĉlanic. Ĉlanicam pa prepušĉajo, da si po svoje uredijo tista javna naroĉila, ki za 

ponudnike iz druge drţave ĉlanice niso zanimiva (javna naroĉila male vrednosti). 

Prvi zakon, ki je v Sloveniji pravno uredil celotno podroĉje javnega naroĉanja, je bil Zakon o 

javnem naroĉanju, sprejet leta 1997 (Uradni list RS, št. 24/97). Razvoj in normativno urejanje 

javnega naroĉanja pa je zaĉel leta 1992, ko so sprejeli Zakon o proraĉunu Republike Slovenije 

za leto 1992 (Uradni list RS, št. 16/92). Zakon o proraĉunu Republike Slovenije za leto 1992 

je v svojih doloĉbah predpisoval obveznost oddaje nabav oziroma izbire izvajalca na osnovi 

javnega razpisa. 

Zakonodaja se je, od leta 1997, na tem podroĉju zelo spreminjala. Predvsem zato, ker so se pri 

vsakodnevni praktiĉni implementaciji pokazali mnogi nesmisli in napake v zakonu, prav tako 

pa tudi zaradi zahtev po prilagajanju evropskim pravilom, zapisanih v direktivah. 

Zadnja novost v zakonodaji s tega podroĉja je, da nimamo veĉ enotnega zakona, ki bi urejal 

podroĉje vseh javnih naroĉil, temveĉ dva: 

– Zakon o javnem naroĉanju (ZJN-2) velja za javno naroĉanje blaga, storitev in gradenj t. i. 

»klasiĉnih« javnih naroĉnikov (drţavnih organov, lokalnih skupnosti, javnih zavodov, 

javnih agencij in podobno), 

– Zakon o javnem naroĉanju na vodnem, energetskem, transportnem podroĉju in podroĉju 

potnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/2006) pa velja za naroĉnike, ki 

delujejo v t. i. infrastrukturnih sektorjih (na podroĉju energije, oskrbe z vodo, transporta 

in po novem tudi poštnih storitev). 

Namen javnega naroĉanja je gospodarna poraba javnih sredstev, kar naj bi bilo zagotovljeno z 

ustvarjanjem konkurenĉnih razmer na trgu, kjer kot naroĉniki nastopajo javna podjetja. Sistem 

javnih naroĉil je v bistvu orodje za uvajanje zdrave konkurence na podroĉju javnega sektorja. 

Na ta naĉin drţava omogoĉi veĉjemu številu primernih ponudnikov, da vstopijo na trg in da 

na tem trgu tekmujejo v borbi za potencialne kupce. 
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Korist oz. cilj javnega naroĉanja je racionalna poraba sredstev, s ĉimer se doseţe najveĉji 

uĉinek s ĉim manjšimi finanĉnimi sredstvi, doseganje konkurence med ponudniki, doseganje 

zaupanja javnosti v delo drţave in njenih organov in s tem v upravljanje javnih sredstev, 

prepreĉevanje korupcije in zagotavljanje finanĉne discipline uporabnikov proraĉunskih 

sredstev. 

Majhna in srednje velika podjetja so hrbtenica slovenskega gospodarstva. V Sloveniji obstaja 

skoraj 97.000 malih in srednje velikih podjetij, ki predstavljajo kar 99,7 % vseh podjetij in 

zaposlujejo 64,7 % aktivne populacije. Ta podjetja, ki so poglavitnega pomena za slovensko 

gospodarstvo, pa so zaradi svoje majhnosti tudi zelo ranljiva, še posebej v svetu globalne 

konkurence. Njihov obstoj pogojujejo, poleg neizprosnega globalnega trga, tudi številni drugi 

dejavniki, kot so: zakonodaja in administrativni postopki, podporno okolje, finanĉno okolje, 

viri financiranja, ĉloveški kapital – lastno in pridobljeno znanje, vednost in vrednote 

(Republika Slovenija 2007).  

Pri opisu problemov malih in srednje velikih slovenskih podjetij z javnimi naroĉili se 

omejimo samo na podroĉje javnih naroĉil v cestni in prometni stroki, ki je tudi predmet 

obravnave priĉujoĉe magistrske naloge. Prvo oviro pri prijavi takih podjetij na javni razpis 

predstavljajo prihodki v zadnjih treh letih, ki so, kot pogoj, zahtevani pri mnogih javnih 

razpisih. Ĉe vemo, da ima npr. povpreĉen slovenski projektivni biro pet ljudi in da ima letni 

promet v vrednosti 100.000 EUR, je nemogoĉe priĉakovati, da bi se lahko prijavil na razpis v 

vrednosti 400.000 EUR, ĉeprav ĉloveški resursi tega podjetja omogoĉajo izvedbo dela, 

ponujenega v razpisu v predvidenem roku. 

Drugo oviro pri prijavah malih in srednje velikih slovenskih projektivnih podjetjih na javne 

razpise predstavljajo zahtevane izkušnje z velikimi projekti oz. reference, ki jih taka podjetja – 

zaradi prve ovire – zlepa ne dosegajo. Ker mala podjetja ne morejo segati tako “visoko”, zelo 

teţko izpolnijo kriterij primerljivih referenc, ki pa praviloma ni doloĉen s številom, temveĉ z 

vrednostmi izvedenih projektov v preteklosti, seštevanja vrednosti projektov pa naroĉniki ne 

dovoljujejo (gre za to, da naroĉnik zahteva npr. en projekt v zadnjih treh letih v vrednosti 

300.000 EUR, ki pa ga ni moţno nadomestiti z desetimi projekti v vrednosti 30.000 EUR). 

Zahtevano zavarovanje del je tretja ovira in praviloma zelo selektiven kriterij, saj v primeru, 

da naroĉnik ne zahteva menic, temveĉ banĉno garancijo, je ta lahko praktiĉno nedosegljiva 

(bonitetni razred) marsikateremu majhnemu podjetju, ne glede na velikost posla oziroma 

razpisano vrednost javnega naroĉila. 

Med zahtevami, ki mala in srednje velika projektivna podjetja postavljajo v podrejen poloţaj, 

sodi tudi dinamika črpanja sredstev oz. odstotek vrednosti del, izplaĉan ob priĉetku izvedbe, 

ki pa ga mala podjetja praviloma zelo potrebujejo za zagon velikih projektov. Postopek 

projektiranja namreĉ praviloma poteka tako, da je najprej treba kupiti strokovne podlage za 

projektiranje (geodetski posnetek, podatkovne baze prometnih obremenitev, podatke o 



 

3 

lastništvih sosednjih parcel), potem sledi prva faza projektiranja, nakar pa ponovno sledi 

nakup doloĉenih podatkov.  

Potrebno je poudariti, da projektiranje in gradnjo javnih cest in cest, namenjenih javnemu 

prometu, naroĉajo in financirajo izkljuĉno institucionalni subjekti, kot so Ministrstvo za 

promet oz. Direkcija RS za ceste (kot telo v sestavi ministrstva), Druţba za avtoceste v 

Republiki Sloveniji (DARS, d. d.) in obĉine. Torej je npr. podjetje za projektiranje cestne 

infrastrukture vezano na proraĉunska sredstva (drţavna ali obĉinska), saj drugih naroĉnikov 

praktiĉno ni. Poslediĉno se dogaja, da je pravzaprav zaradi problema »kure in jajca« takim 

projektivnim podjetjem zelo oteţena, ĉe ţe ne onemogoĉena, uspešnost na razpisih. 

Teoretiĉno in praktiĉno se torej taka podjetja lahko znajdejo v zaĉaranem krogu, ko ne morejo 

pridobiti referenc za “veĉje projekte”. 

Še bolj kot na podroĉju projektiranja, je pereĉe podroĉje gradenj infrastrukturnih objektov. Ne 

glede na to, da je v Republiki Sloveniji v gradbeni panogi zaposleno 164.000 ljudi v 64 

podjetjih, velike infrastrukturne projekte praviloma izvajajo samo velika podjetja. 

Poslediĉno to pomeni tudi moţnost zlorabe. Zaradi veĉ vzrokov. Prvi je ta, da so velika 

podjetja praviloma finanĉno moĉna in lahko “dirigirajo” cene na trgu, omejena konkurenca pa 

jim to s pridom omogoĉa. Drugi vzrok je ta, da veliko podjetje, ki je pridobilo posel, doloĉa 

cene podizvajalcem, kar pa je skregano s trţno logiko in prepreĉuje konkurenco na trgu. Tretji 

vzrok pa je ta, da malo podjetje, ki se praviloma pojavlja le kot podizvajalec velikih podjetji, 

nikoli ne more zrasti v veĉje podjetje, onemogoĉena pa mu je tudi inovativnost, saj ga vnaprej 

»sprogramira« glavni izvajalec. To pomeni, da malim in srednje velikim gradbenim podjetjem 

ni omogoĉeno podajanje celovitih rešitev, ki bi vodile k napredku teh podjetij, temveĉ gre v 

takih primerih le za “suţenjski” odnos. 

Iz prej navedenega je veĉ kot oĉitno, da trenutno veljavna zakonodaja na podroĉju javnih 

naroĉil ni najprimernejša za slovenske razmere, kjer kar 99,7 % vseh podjetij, ki zaposlujejo 

64,7 % vseh zaposlenih, lahko uvrstimo med majhna in srednje velika podjetja. Potrebna je 

torej inovacija drţavnega managementa v odnosu do manjših podjetij, v tem primeru do 

manjših projektantskih podjetij.  

Prej navedeno je predmet obravnave priĉujoĉe magistrske naloge. 

1.2 Namen in cilj raziskave ter temeljna teza 

Za uspešen razvoj in konkurenĉnost malih in srednje velikih podjetij (MSP) na vedno bolj 

zahtevnem globalnem trţišĉu je treba z inoviranim drţavnim managementom vzpostaviti 

ustrezno okolje s ĉim bolj popolno konkurenco, brez monopolnih in drugih ovir in nepotrebne 

birokracije, okvir z znanimi pravili, ki jim bo omogoĉal neomejen razvoj, finanĉne vire ter 
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pretok znanja lastnih in pridobljenih kadrov, s ĉimer bi MSP lahko podajala primerno celovite 

in inovativne rešitve, s tem pa postala konkurenĉnejša velikim konglomeratom. 

Osnovni namen raziskave, ki je hkrati tudi hipoteza naloge, je:  

– prouĉitev in razjasnitev domneve, da so srednje velika in mala podjetja v gradbeni stroki 

pri pridobivanju poslov pri javnem naroĉanju v podrejenem poloţaju glede na veĉja 

podjetja, 

– s ciljem zasnovati nov, enostavnejši in do MSP, s celovitejšim managementom delovanja 

manjših cestno-projektantskih podjetij, bolj prijazen postopek javnih naroĉil. 

Osnovni namen naloge je torej s kritiĉno oceno zahtev in doloĉil obstojeĉe zakonodaje in 

prakse v Sloveniji ugotoviti ovire pri prijavljanju MSP na javne razpise v gradbeništvu ter 

ugotoviti “korake in pogoje”, ki bi jih v primeru prijave MSP na javne razpise bilo moţno 

“preskoĉiti” oz. poenostaviti, ne da bi pri tem nastala moţnost zlorabe ali vprašljiva usoda in 

kakovost izvedbe javnega razpisa oz. kriterije za javne razpise zasnovati tako, da bi bili za 

MSP dosegljivi. 

Cilj naloge je vzpostavitev novega inovativnega modela za zagotavljanje uspešnejše prijave 

MSP na javne razpise za projektiranje v gradbeništvu. Novi model lahko štejemo za 

potencialno inovacijo drţavnega managementa poslovanja MSP v gradbeni stroki, iz katere 

bo nastala inovacija, ko bo drţava Slovenija prenovila predpise kot orodja svojega 

managementa in se bo pri njihovih uporabnikih izkazala nova korist od nove zamisli. 

1.3 Uporabljene raziskovalne metode 

Predlog “poenostavljenega” in za MSP bolj “prijaznega” postopka izvedbe javnih naroĉil v 

gradbeništvu sem zasnovala na podlagi ugotovitev, pridobljenih z analizo obstojeĉega stanja, 

pravnega in praktiĉnega. 

Pri raziskavi obstojeĉih razmer na podroĉju javnih razpisov na podroĉju projektiranja cestne 

infrastrukture v Republiki Sloveniji sem izvedla empiriĉno raziskavo z analizo naĉinov in 

pogojev izvedbe javnih razpisov nekaterih institucionalnih subjektov. Konkretno sem naredila 

raziskavo za Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (kot telo v sestavi ministrstva) in za 

DARS, d. d. 

Podatke sem zbrala iz dveh virov. Prvi vir je bil portal javnih naroĉil, iz katerih sem ugotovila 

vsebine posameznega naroĉila, zahteve iz naroĉnikove razpisne dokumentacije ter pogoje in 

merila za izbiro. Drugi vir so bili zapisniki iz odpiranja ponudb, iz katerih je bilo moţno 

pridobiti tudi informacijo o številu ponudnikov ter informacijo o izbrani ponudbi oz. 

ponudniku. 
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V raziskovanju, formuliranju in predstavljanju rezultatov raziskovanja sem uporabila 

primerne kombinacije znanstvenih metod. Med tistimi, ki so bile v nalogi najbolj zastopane, 

so: 

– v ospredju sta bili deskriptivna in komparativna, 

– metoda postopne analize in konĉne sinteze, 

– tudi metoda anketiranja glede na specifiĉnost vsebine. 

Metodo deskripcije sem uporabila pri enostavnem orisovanju pojmov in pogledov razliĉnih 

avtorjev na podroĉju obravnavanja javnih razpisov. Komparativna metoda je sluţila pri 

primerjavi razliĉnih razpisnih pogojev od razliĉnih razpisnikov javnih naroĉil in na ta naĉin 

sem ugotovila njihove sorodnosti in razlike. Pri razĉlenjevanju pojmov, pojavov, procesov in 

pogledov sem uporabila metodo analize, s pomoĉjo metode sinteze in dedukcije pa sem 

povzetke analiz zahtev iz projektnih razpisov zdruţila v smiselne zakljuĉke.  

V zadnjem delu naloge sem uporabila empiriĉno metodo, na osnovi katere sem zasnovala 

predlog inovativnega modela javnega naroĉanja storitev na podroĉju projektiranja cestne 

infrastrukture. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Med predpostavke sodi izkustveno pridobljena ocena, da je sedanji drţavni management 

obravnavanega podroĉja neustrezen in da onemogoĉa ali vsaj oteţuje konkuriranje MSP s 

podroĉja projektiranja v gradbeništva na trgu. Z njim sprejeta prenova prejšnje prakse ni 

uspešna. 

Med predpostavke sodi tudi teoretiĉno pridobljena ocena, da je sedanji drţavni management 

obravnavanega podroĉja mogoĉe inovirati. Zato je treba izdelati nov model, ki realneje 

upošteva dano prakso slovenskega projektiranja v gradbeništvu, povzeto s podatki prej. 

Med omejitve raziskave sodi naslednjih nekaj postavk: 

– Priĉujoĉa magistrska naloga obravnava le podroĉje, ki ga ureja Zakon o javnem 

naroĉanju (ZJN-2), ki velja za javno naroĉanje blaga, storitev in gradenj t. i. “klasiĉnih” 

javnih naroĉnikov (drţavni organi, lokalne skupnosti, javni zavodi, javne agencije in 

podobno). Raziskava v sklopu magistrske naloge podrobno obravnavala le podroĉje 

javnih naroĉil na podroĉju projektiranja v cestni in prometni stroki. 

– Podroĉje javnih naroĉil, ki ga ureja Zakon o javnem naroĉanju na vodnem, energetskem, 

transportnem podroĉju in podroĉju potnih storitev (ZJNVETPS) in velja za naroĉnike, ki 

delujejo v t. i. infrastrukturnih sektorjih (na podroĉju energije, oskrbe z vodo, transporta 

in po novem poštne storitve), torej ni bil predmet obravnave te naloge.  

– Raziskava je bila osredotoĉena na ZJN-2, za katerega sem mislila, da bo poenostavil 

postopke in drţavi veliko prihranil. 
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– Raziskava je usmerjena na postopke javnih razpisov za projektiranje objektov cestne 

infrastrukture.  

– Predlog nove metodologije oz. predlog novega modela za izvedbo javnih naroĉil temelji 

na spoznanjih, pridobljenih z analizo rezultatov ankete, izvedene pri dveh najveĉjih 

naroĉnikih s tega podroĉja. Glede na dejstvo, da obĉine praviloma naroĉajo projekte 

manjših vrednosti, je problemov pri prijavljanju MSP na njihove razpise bistveno manj. 

Zato v nalogi javnih razpisov za potrebe obĉin nisem obravnavala. 

– Merljivost uspešnosti predlaganega inovativnega modela sem preverila s simulacijo 

prijave in izpolnjevanja pogojev na doloĉenem številu konkretnih primerov iz treh 

anonimnih projektivnih birojev. (Podatki so poslovna tajna, a bodo dostopni mentorju in 

komisiji za zagovor magistrskega dela.) 

– Pojem manjšega podjetja zajema tudi mikro podjetje. 
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2 TEORETIČNE ZNAČILNOSTI JAVNIH NAROČIL 

2.1 Gospodarski pomen javnih naročil 

Javna naroĉila so v veĉini drţav verjetno najpomembnejši instrument pri spodbujanju trţne 

konkurence. Drţave zato s podrobnimi postopkovnimi pravili urejajo porabo proraĉunskega 

denarja, s tem pa zagotavljajo transparentnost, konkurenĉnost, gospodarnost in enakopravnost 

gospodarskih subjektov pri poslovanju s proraĉunskimi uporabniki. 

Javno naroĉanje je povezano s porabo javnih financ. Namenjeno je pravoĉasnemu 

pridobivanju blaga, storitev in gradenj ob porabi ĉim manjših finanĉnih sredstev. Zaradi 

izogibanja nesmotrni porabi javnih financ za javna naroĉila vsebuje zakonodaja na podroĉju 

javnega naroĉanja vrsto doloĉb, katerih namen je, da onemogoĉajo moţnost samovoljnega 

ravnanja naroĉnikov in pomagajo dosegati najbolj gospodarno, uĉinkovito in uspešno uporabo 

javnih financ.  

V postopkih javnega naroĉanja kot akterja nastopata naroĉnik in ponudnik. Vprašanje statusa 

javnega naroĉnika je zagotovo najpomembnejše vprašanje prava javnih naroĉil, saj je 

doloĉitev osebne veljavnosti osnova za doloĉitev, ali mora povpraševalec na trgu ravnati v 

skladu s pravili javnega naroĉanja. Pri opredelitvi osebne veljavnosti pa gre za eno najbolj 

zapletenih vprašanj prava javnih naroĉil ne samo v slovenski, temveĉ tudi v praksi Sodišĉa 

Evropskih skupnosti (ES) (Muţina 2006, 9).  

Razlog za veĉje zanimanje za javna naroĉila je lahko njihov narašĉajoĉ gospodarski pomen. 

Evropski trg javnih naroĉil je bil leta 1996 vreden okoli 720 mrd ekujev, kar je takrat 

predstavljalo 11,5 % BDP petnajstih drţav ĉlanic. Kasneje je bil trg javnih naroĉil Evropske 

unije, v nadaljevanju EU, vreden okoli 1500 mrd evrov oz. 16 % BDP (Vidmar 2004, 23). V 

ZDA javna naroĉila predstavljajo ĉetrtino zveznega proraĉuna. V Evropski uniji je njihova 

udeleţba v bruto druţbenem proizvodu pribliţno 17-odstotna, v Sloveniji 12,98-odstotna, kar 

vse pomeni, da gre za pomemben in hkrati dinamiĉen segment vloge javnega sektorja v 

gospodarstvu in s tem javnih financ, ter nenazadnje za obseţno sprošĉanje mednarodnih tokov 

blaga in storitev (Dolinšek 2005, 11). 

V Republiki Sloveniji na leto v povpreĉju sicer oddamo 209.551 javnih naroĉil v vrednosti 

4.473 milijonov evrov, kar predstavlja 12,98 odstotka bruto domaĉega proizvoda. Precejšen 

del teh naroĉil, v vrednosti preko 700 milijonov evrov, oddajajo organi drţavne uprave, torej 

ministrstva, organi v sestavi vladne sluţbe in upravne enote. 

Javno naroĉanje se ne izvaja le na domaĉem ozemlju, temveĉ domaĉa podjetja sodelujejo tudi 

v tujini in obratno. Odpiranje javnih naroĉil tujim podjetjem ima tudi velik mednarodno 

gospodarski pomen (Zabel 1997, 10). Iz omenjenega lahko povzamemo, da se s tem drţava 

odpira interesom in nevarnostim tujih in nadnacionalnih gospodarskih koncernov.  
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Nasprotno pa lahko omejevanje moţnosti tujih podjetij povzroĉi napetosti na politiĉni ravni, 

dolgoroĉno pa tudi slabitev domaĉega gospodarstva, ki v takem poloţaju ni sooĉeno s tujo 

konkurenco. Kljub temu da naj bi javna naroĉila omogoĉala prost pretok blaga, storitev in 

dela, je po statistiĉnih podatkih EU le manj kot 10 % javnih naroĉil v posamezni drţavi 

oddanih tujim podjetjem. V veliki meri je to posledica dejstva, da tuja podjetja skoraj 

praviloma sodelujejo pri javnih naroĉilih preko podruţnic in domaĉih poslovnih partnerjev 

(Vidmar 2004, 23). 

Pogosto so javna naroĉila naĉrtno sprejet instrument drţavne gospodarske politike, ki pa je 

lahko usmerjena tudi k drugim ciljem, kot npr. oţivitev gospodarstva, skrb za konkurenĉnost 

nacionalnega gospodarstva nasproti tujemu, skrbi za posamezne panoge, zlasti ĉe gre za 

strukturne spremembe, skrbi za enakomeren regionalni razvoj in gospodarsko nerazvite 

drţave (Pajk 2000, 1). 

Poglavitni cilj pravil o javnem naroĉanju je zagotoviti konkurenco in enakopravno obravnavo 

vseh, ki so zainteresirani za sklepanje poslov z naroĉniki. Iz tega izhaja, da je cilj javnega 

naroĉanja pridobiti na podlagi vnaprej doloĉenega postopka in veĉ konkurenĉnih ponudb 

najugodnejšo ponudbo. Kranjĉeva v svojem ĉlanku navaja, da naroĉniki, proraĉunski 

uporabniki, niso odvisni od spreminjajoĉih zahtev. Potrebe po nakupih lahko in morajo 

pravoĉasno naĉrtovati, temu pa sledijo tudi postopki javnega naroĉanja. Dolgotrajni postopki 

so ovira za naroĉnika, ki mora poslovanje prilagajati spremenjenim razmeram (Kranjc 2006, 

1436–1443). Za javno naroĉilo je v celoti odgovoren naroĉnik, ki doloĉi obseg naroĉila, 

pogoje in merila za izbiro ponudnika, sklene pogodbo in nadzira izvrševanje naroĉila do 

izteka garancijske dobe. Posebej pomembno je, da v okviru postopka razpisna dokumentacija 

vsebuje natanĉen opis javnega naroĉila oziroma zadostno obrazloţitev naroĉenih storitev, 

blaga ali gradenj, vse ustrezne tehniĉne opise, kot tudi ustrezne pogoje in razumljiva merila za 

izbiro najugodnejšega ponudnika. 

Javna naroĉila v Republiki Sloveniji so pomemben del javnih financ, saj se je obseg javnih 

naroĉil leta 2010 v primerjavi z letom 2006 poveĉal iz 10,5 % BDP na 12,98 % BDP, kar 

predstavlja znaten del slovenskega gospodarstva. S tem javna naroĉila ostajajo pomemben 

generator gospodarske rasti in enega izmed kljuĉnih vzvodov politike javnofinanĉnih 

odhodkov. 

V sodobnem svetu in v zadnjih desetih letih tudi v Sloveniji javna naroĉila postajajo veda, 

stroka in praksa. Smer razvoja javnih naroĉil nakazuje, da nastaja sodobna disciplina, ki je 

pravna, ekonomska in nasploh interdisciplinarna. Javna naroĉila so postala posebna stroka, ki 

jo je treba dalje razvijati in prouĉevati, še zlasti v okviru podroĉij kot so konkurenĉno in 

obligacijsko pravo, vse v tesni povezavi z mikro- in makroekonomsko analizo, javnimi 

financami, statistiko in podobno (Dolinšek 2005, 11). 
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Splošni cilji javnih naroĉil so (Muţina in Vesel 2004, 107–110): 

– Zagotavljanje finančne discipline uporabnikov javnih sredstev, predvsem proraĉunskih 

sredstev (doloĉbe v predrazpisni stopnji, doloĉitev pogojev za razpis, doloĉitev razpisne 

dokumentacije, ki omogoĉa medsebojno primerljivost ponudb itd.). Gre predvsem za to, 

da se drţavi onemogoĉi samovoljno odloĉanje o izbiri ponudnikov in da se izbira podredi 

konkurenci. 

– Zagotavljanje in pospeševanje konkurence med ponudniki, ki je v korist vseh udeleţencev 

v procesu. Konkurenĉna oskrba zagotavlja uĉinkovito porabo javnih sredstev, 

ponudnikom zagotavlja enake trţne moţnosti, porabnikom pa najbolj kakovostno storitev 

oziroma blago. 

– Javna naročila so pogosto načrtno sprejeti inštrument državne gospodarske politike. 

Drţavna gospodarska politika je lahko usmerjena k razliĉnim ciljem: oţivitev 

gospodarstva, skrb za konkurenĉnost nacionalnega gospodarstva v odnosu do tujega, skrb 

za posamezne panoge, ipd. 

– Racionalna poraba javnih sredstev ali z doloĉenimi sredstvi doseţen najveĉji uĉinek 

oziroma najveĉji uĉinek s ĉim manjšimi sredstvi. Ta cilj doseţemo s povezavo podroĉja 

javnih naroĉil in podroĉja urejanja proraĉuna, zagotovitvijo sistema kontrole porabe 

javnih sredstev in doloĉitvijo natanĉnega obsega pravic in obveznosti sodelujoĉih v 

postopku. 

– Povečanje zaupanja javnosti v delo države in njenih organov pri trošenju javnih sredstev 

in s tem prepriĉanje o smotrnosti proraĉunskih sredstev. Ta cilj predpisi dosegajo z 

doloĉili, ki zagotavljajo preglednost in poštenost postopka in omogoĉajo stalen nadzor 

javnih institucij in javnega mnenja. Za dosego tega cilja je pomembna vzpostavitev 

primerne celovitosti in preglednosti postopkov javnih naroĉil in zagotavljanje enakih 

moţnosti za vse usposobljene izvajalce. 

– Preprečevanje korupcije. Tu pomislimo na moţnost, da bi bila naroĉnikova odloĉitev 

odvisna od materialne koristi, ki bi jo imela oseba, ki o ponudbah odloĉa. Nedopustna 

ravnanja mora nadzirati in sankcionirati nadzorna sluţba in pri tem uporabiti splošne 

predpise o prepreĉevanju korupcije. 

2.2 Pravni in ekonomski pomen javnih naročil po ZJN-2 in evropskih direktivah 

Javno naroĉilo oziroma javno naroĉanje je termin, ki smo ga prevzeli iz evropskega prava. 

Pomeni nabavljanje blaga, oddajo gradenj in naroĉanje storitev po posebnem postopku, v 

katerem so naroĉniki javni organi in organizacije. Pri tem pravila javnega naroĉanja 

zagotavljajo svobodno in enakopravno konkurenco v javnem sektorju. Takšna konkurenca pa 

omogoĉa niţje cene, boljšo izbiro produktov, storitev, boljše poznavanje trga in boljši pregled 

nad dejanskimi potrebami pred sklenitvijo pogodbe. Zraven zagotavljanja konkurence in 

enakopravnosti med ponudniki so pri javnem naroĉanju pomembne tudi gospodarnost, 

uĉinkovitost in preglednost porabe javnih financ (Novak 2006, 35).  
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Javno naroĉilo je vsak postopek, ki ga izvede javni naroĉnik, da bi pridobil najugodnejšo 

ponudbo. Javno naroĉilo pa poteka pred sklenitvijo odplaĉne pogodbe, sklenjene v pisni 

obliki med dobaviteljem in javnim naroĉnikom, s katero se sklepa nakup, lizing, najem ali 

zakup blaga, storitve ali gradbenih del. Ali na kratko: javno naroĉilo je vsak proces, ki se 

zakljuĉi s sklenitvijo pogodbe javnega naroĉnika (Krašek 2001, 16). 

Prevladujoĉ angleški termin za javno naroĉanje, ki se pojavlja v evropskem okolju, je public 

procurement. Kadar ta termin razumemo kot celovit proces javnega naroĉanja (in ne 

konkretno kot posamezno pogodbo), lahko izraz uporabljamo edninsko, kot javno naroĉilo, ali 

pa v mnoţinski obliki javna naroĉila. Pomeni tudi širši proces – javno naroĉanje (Novak 

2006, 35). V povezavi z izrazom javna naroĉila (angl. “ublic procurement”) je zanimiv 

samostalnik “naroĉilo” (angl. “procurement”), saj je pridevnik “javno” (angl. “public”) sam 

po sebi dovolj oĉiten. Samostalnik procurement izhaja iz glagola to procure. Ta glagol pa ima 

tudi latinske korenine (procurare: preskrbeti, nabaviti, dobaviti), v anglešĉino pa je tako kot 

številne druge besede prišel preko francošĉine.  

Po 3. ĉlenu ZJN-2 so naroĉniki, za katere veljajo zakonsko doloĉena pravila o javnem 

naroĉanju: 

– organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

– javni skladi, javne agencije in javni zavodi, 

– javni gospodarski zavodi in 

– druge osebe javnega prava. 

ZJN-2 doloĉa, da je oseba javnega prava vsaka oseba, ki: 

– je ustanovljena za opravljanje dejavnosti, ki so v splošnem interesu in ki nimajo 

industrijskega in poslovnega znaĉaja, 

– je pravna oseba, 

– je v višini veĉ kot 50 % financirana iz sredstev organov RS in samoupravnih lokalnih 

skupnosti ali drugih oseb javnega prava, ali pa ti organi opravljajo nadzor nad 

poslovanjem take osebe, ali imajo te osebe nadzorni ali upravljavski odbor, katerega veĉ 

kot polovico ĉlanov imenujejo organi RS, samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge 

osebe javnega prava. 

Za osebo javnega prava in poslediĉno naroĉnika po ZJN-2 se šteje vsaka oseba, ki izpolnjuje 

oba kriterija iz zadnjih dveh alinej, s tem da mora biti pri zadnji alineji izpolnjen le eden 

izmed pogojev. 

Pravna definicija javnih naroĉil v zakonodajah in teoriji ni enotna. Na splošno lahko 

oznaĉimo javna naroĉila kot skupnost pravnih dejanj, s katerimi drţava na podlagi 

premoţenjsko-pravnih razmerij pridobiva blago in storitve v posebnem postopku (Zabel 1997, 

12). Javna naroĉila torej definiramo kot “skupek dejanj”, ki jih sproţi svobodna volja 

udeleţencev in ki imajo doloĉene pravne posledice: naroĉnik povabi podjetja k sodelovanju 
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na javnem razpisu, podjetja pripravijo svoje ponudbe, na koncu pa naroĉnik izbere ponudnika 

in z njim sklene pogodbo. Pravna dejanja so torej tista, ki vplivajo na nastanek, prenehanje ali 

spremembo pravic in obveznosti udeleţencev. 

Pri javnih naroĉilih je bistveno, da drţava nastopa kot porabnik, kot plaĉnik in kot stranka v 

premoţenjsko-pravnih razmerjih. Za ta razmerja pa kljub nekaterim posebnostim veljajo 

temeljna naĉela premoţenjskega, zlasti obligacijskega prava (Zabel 1997, 12): 

– prostovoljnost pri vzpostavljanju medsebojnih razmerij,  

– pogodbena svoboda in avtonomija strank,  

– prepoved protipravnega oškodovanja in  

– doloĉbe obligacijskega prava o posameznih tipih pogodb.  

Pravo javnih naroĉil sicer sodi v okvir gospodarskega prava, povezano pa je tudi z nekaterimi 

drugimi pravnimi podroĉji, ki jih prikazuje slika 1. 

 

Slika 1: Povezanost prava javnih naročil z drugimi pravnimi področji 

Vir: Pajk 2000, 1. 

V Evropski uniji je podroĉje javnega naroĉanja urejeno z dokumenti, imenovanimi smernice 

(directives) Evropske unije za podroĉje javnih naroĉil. Njihov cilj je oblikovanje enotnega 

trga za javna naroĉila in s tem omogoĉanje enakih moţnosti vsem podjetjem drţav ĉlanic, da 

sodelujejo na javnih razpisih brez kakršnekoli diskriminacije. Evropske direktive so torej akt 

harmonizacije, ki zavezujejo k doseganju cilja, nacionalna oblast pa mora direktive smiselno 

vpeljati v svoj pravni red (Accetto in Matas 2006, 2). Vsaka drţava ĉlanica ima za urejanje 

podroĉja javnih naroĉil svojo zakonodajo, ki mora biti usklajena s temi smernicami. Tudi 

drţave kandidatke za vstop v Evropsko unijo morajo svojo zakonodajo urediti v skladu s 

smernicami, v tem smislu pa urejajo svojo zakonodajo tudi druge drţave srednje in vzhodne 

Evrope. 
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Pravo Evropske unije, ki se neposredno nanaša na javna naroĉila, je zajeto v razliĉnih aktih, 

bolj sistematiĉno urejanje podroĉja javnega naroĉanja pa se je zaĉelo v zaĉetku sedemdesetih 

let. V tem ĉasu sta bili sprejeti dve smernici: prva leta 1971 o javnih delih in druga leta 1977 o 

javnih nabavah. Obe sta bili kasneje zamenjani z drugimi (Zabel 1997, 28–29). 

Danes tvorijo jedro pravnega reda Evropske unije (aquis communautaire) o javnih naroĉilih 

smernice EU, ki urejajo podroĉje javnih naroĉil. Na podroĉju javnega naroĉanja moramo 

upoštevati dejstvo, da mora biti naš zakon usklajen z direktivami EU. Tako je nujno, da je 

zakon usklajen z Direktivo št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 

o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naroĉil gradenj, blaga in storitev (Uradni list RS, 

št. 134 z dne 30. 4. 2004, 114), nazadnje spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in 

Sveta št. 2009/81/ES z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih 

naroĉil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naroĉniki na podroĉju obrambe in varnosti, ter 

spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (Uradni list št. 216 z dne 20. 8. 2009, 76), 

razen v delu, ki se nanaša na javna naroĉila na podroĉju obrambe in varnosti, in z delom 

Direktive Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih 

predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naroĉil za preskrbo in javnih naroĉil 

za gradnje (Uradni list RS št. 395 z dne 30. 12. 1989, 33), nazadnje spremenjeno 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 uĉinkovitosti revizijskih 

postopkov oddaje javnih naroĉil (Uradni list RS št. 335 z dne 20. 12. 2007, 31). 

Revizijske postopke in podroĉje varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naroĉil urejata 

smernici (Krašek 2001, 14): 

– 89/665/EEC, z dne 21. decembra 1989, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega 

naroĉanja na podroĉju blaga, storitev in gradenj, 

– 92/13/EEC, z dne 25. februarja 1992, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega 

naroĉanja na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem podroĉju. 

V pravu Evropske unije so smernice pravni akti, ki se ne uporabljajo neposredno, temveĉ 

posredno z zavezovanjem drţav ĉlanic, da v svoj pravni red vkljuĉijo cilje in zahteve smernic. 

Popolnoma jim je prepušĉeno, da same izberejo oblike in naĉine za dosego teh ciljev in 

zahtev (Kranjc 2001, 11). Vsaka drţava ĉlanica uredi svojo zakonodajo na podroĉju javnega 

naroĉanja v smislu smernic za to podroĉje. Ureditev podroĉja javnega naroĉanja med 

posameznimi ĉlanicami se torej razlikuje, vendar je skladna z zahtevami smernic. 

Zaradi visokih stroškov objavljanja in predpisanih postopkov se enotna pravila, zapisana v 

direktivah, uporabljajo le pri veĉjih vrednostih nabav, medtem ko manjša javna naroĉila 

ostajajo pod predpisanim pragom. Za ta naroĉila se uporabljajo predpisi, katere doloĉa drţava 

ĉlanica. Ob tem ostaja pogoj, da morajo biti nacionalni zakoni ali pravila o javnih naroĉilih za 

naroĉila pod evropskimi vrednostnimi pragovi v skladu s temeljnimi naĉeli Pogodbe o 
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ustanovitvi Evropskih skupnosti, kot jih tolmaĉi Evropsko sodišĉe glede enakopravnosti, 

javne razvidnosti, sorazmernosti in vzajemnosti priznavanja (Šoltes 2003, 4). 

2.3 Temeljna načela javnega naročanja in faze javnega naročanja 

Naĉela javnega naroĉanja so vrednostno merilo, ki pove, kako mora naroĉnik ravnati v 

pravnih razmerjih, da bo poraba sredstev gospodarna. Javna naroĉila namreĉ predstavljajo 

mnoţico razliĉnih situacij, zato obstaja velika verjetnost, da se naroĉnik znajde v situaciji, ki z 

zakonom ni predvidena. Naĉela namreĉ niso nikoli neposredno uporabljiva, zakonska doloĉila 

pa vedno. Za naroĉnika je tako vodilo, da odgovore na vprašanja v postopku naroĉanja najprej 

poišĉe v zakonodaji, ĉe jih ne najde, pa upošteva naĉela. Kadar pravilo podrobneje ureja 

posamezno vprašanje, je treba upoštevati pravilo, ĉetudi postavlja vsebinsko drugaĉno rešitev 

kot naĉelo. Tak primer je na primer kršenje naĉela gospodarnosti, ko naroĉnik zavrne 

ponudbo, ki ima neobiĉajno nizko ceno (Kranjc 2001, 38). Naĉela javnega naroĉanja torej 

usmerjajo naroĉnikovo ravnanje, ko v zakonu ni natanĉno doloĉeno ravnanje naroĉnika. Ĉe 

naĉela naroĉnika vodijo pri sprejemanju odloĉitev o ravnanju, ponudnikom pomagajo pri 

presoji njihovih pravic v postopkih oddaje javnih naroĉil. Naĉela zakonodajalcu predstavljajo 

tudi pomembno vodilo pri urejanju pravnih razmerij. 

Slovenska zakonodaja je na podroĉju javnih naroĉil implementirala veljavne direktive 

Evropske unije ter upoštevala generalno pogodbo o javnem naroĉanju Svetovne trgovinske 

organizacije (WTO) (Kranjc 2007, 279–299).  

Naroĉnikom morata biti pomen in namen temeljnih naĉel vodilo pri naĉrtovanju in izvedbi 

postopka javnega naroĉanja, podpisu in spremljanju izvršitve pogodbe, ponudnikom pa 

razumevanje naĉel omogoĉa vedenje o njihovih upraviĉenih priĉakovanjih glede ravnanj 

naroĉnikov. Zaradi tega je ustrezno pojmovanje vsakega temeljnega naĉela posebej (Ĉampa 

idr. 2007, 50). 

Naĉelo gospodarnosti, uĉinkovitosti in uspešnosti pravi (ZJN-2, 6. ĉl.): 

– Naroĉnik mora izvesti javno naroĉanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in uĉinkovito 

porabo javnih sredstev in uspešno doseţe cilje svojega delovanja, doloĉene skladno s 

predpisi, ki urejajo porabo proraĉunskih in drugih javnih sredstev. 

– Ĉe predmet javnega naroĉila dopušĉa in ĉe to prispeva k veĉji gospodarnosti in 

uĉinkovitosti izvedbe javnega naroĉila, mora naroĉnik oblikovati razpisno dokumentacijo 

tako, da je mogoĉe ponudbo oddati po sklopih. Pri tem mora zagotoviti 

nediskriminatorno obravnavo in s tem veĉjo dostopnost javnega naroĉila gospodarskim 

subjektom. 

To naĉelo obvezuje naroĉnika, da mora z izvedbo javnega naroĉila in izborom ponudnika 

zagotoviti, da je poraba sredstev za naroĉnika najbolj gospodarna glede na razmerje med 
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vloţenimi sredstvi in pridobljeno koristjo. Vsak naroĉnik se mora zavedati odgovornosti pri 

ravnanju z javnimi sredstvi, ki jih porablja v postopku javnega naroĉanja (Ĉampa idr. 2007, 

53). 

Načelo gospodarnosti 

Naĉelo gospodarnosti pomeni doseganje ţelenega uĉinka z minimalnim obsegom sredstev. 

Zahteva, da naj bodo viri, ki jih uporablja organizacija za opravljanje svojih dejavnosti, na 

voljo ob pravem ĉasu, v ustrezni koliĉini in kakovosti ter po najboljši ceni (Coombs in 

Jenkins 2002, 2). 

Načelo učinkovitosti 

Naĉelo uĉinkovitosti zahteva porabo danih sredstev na tak naĉin, da se doseţejo maksimalni 

uĉinki, zato se to naĉelo ukvarja z najboljšim razmerjem med uporabljenimi vloţki in 

doseţenimi uĉinki (Ĉampa idr. 2007, 54). 

Načelo uspešnosti 

Pojem uspešnosti se nanaša na uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev, na uĉinke oziroma na 

stopnjo doseganja zastavljenih ciljev, to je izidov oziroma uĉinkov razliĉnih programov in 

aktivnosti, ki so bili izvajani v posameznem obdobju. Mera uspešnosti je redkokdaj absolutna, 

ampak je relativna, saj je razliĉnost ciljev v javnem sektorju zelo velika in ni mogoĉe doloĉiti 

en sam sintetiĉni kazalnik, ki bi kazal celotno uspešnost (Lah 2007, 13). 

Naĉelo zagotavljanja konkurence med ponudniki pravi (ZJN-2, 7. ĉl.): 

– Naroĉnik v postopku javnega naroĉanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, 

zlasti ne sme omejevati moţnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v 

nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naroĉanja pa mora ravnati v skladu s 

predpisi o varstvu oziroma prepreĉevanju omejevanja konkurence. 

– Naroĉnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naroĉila zaposli doloĉene 

podizvajalce, ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz doloĉenega blaga ali 

storitev, ĉe s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni doloĉeno drugaĉe. 

Cilj uveljavitve tega naĉela je odpraviti omejitve pri sodelovanju v postopkih javnih naroĉil. 

Naĉelo zagotavljanja konkurence med ponudniki je po svoji vsebini prepoved takšnih ravnanj 

naroĉnikov, katerih uĉinek ali posledica je omejitev podjetniške svobode ponudnikov na 

podroĉju oddaje javnih naroĉil. Zaradi takšnih omejitev ponudniki niso v pravno 

enakopravnih izhodišĉnih poloţajih, ker nekateri nimajo moţnosti sodelovanja v postopkih. 

To naĉelo pomeni, da mora biti vsem zainteresiranim in usposobljenim ponudnikom 
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omogoĉeno poslovanje z javnim sektorjem pod enakimi pogoji. Pri tem morajo biti odloĉilni 

le vnaprej doloĉeni pogoji in merila (Ĉampa idr. 2007, 60). 

Naroĉniki so avtonomni pri doloĉitvi pogojev, vse dokler ne postavljajo neupraviĉeno 

diskriminatornih pogojev (Kranjc 2006a, 752). Zakon o javnem naroĉanju izrecno ne doloĉa, 

da pogoji ne smejo biti diskriminatorni, kot to doloĉa za merila (ZJN-2, 48. ĉl.). Nesporno je, 

da tudi pogoji ne smejo biti diskriminatorni. Pogoji so neupraviĉeno diskriminatorni, ĉe 

omejujejo konkurenco med ponudniki, predvsem pa ĉe niso smiselno povezani s predmetom 

javnega naroĉila, ali ĉe niso objektivno opraviĉljivi. Ĉe niso smiselno povezani s predmetom 

javnega naroĉila ali ĉe niso objektivno opraviĉljivi, je mogoĉe naroĉniku oĉitati, da jih je 

postavil zato, da bi doloĉenemu ali doloĉenim konkurenĉnim ponudnikom onemogoĉil 

pridobitev javnega naroĉila (Krajnc 2006a, 752). 

Naĉelo transparentnosti javnega naroĉanja pravi (ZJN-2, 8. ĉl.): 

– Ponudnik mora biti izbran na pregleden naĉin in po predpisanem postopku. 

– Postopki naroĉanja po tem zakonu so javni, kar se zagotavlja z brezplaĉnimi objavami 

javnih naroĉil glede na vrednosti tako v Uradnem listu Evropske unije kot tudi na portalu 

javnih naroĉil. 

Cilj transparentnosti je zagotoviti najveĉjo moţno preglednost naroĉnikovih ravnanj. 

Transparentnost zagotavlja nadzor nad naĉinom porabe javnih financ in upoštevanjem ostalih 

temeljnih naĉel javnega naroĉanja ter pomeni vir za oblikovanje ponudnikovih odloĉitev o 

moţnostih sodelovanja v postopkih javnega naroĉanja. S tem naĉelom bi se naj dosegla 

enakost oziroma enakovrednost informacij za vse potencialne ponudnike brez razlikovanja, 

kar za naroĉila, ki jih ni treba javno objavljati, ne drţi (Ĉampa idr. 2007, 63–64). 

Poglavitna funkcija transparentnosti je omogoĉiti nadzor in spremljati ravnanja naroĉnikov pri 

izvedbi razliĉnih faz postopkov, pri ĉemer je najpomembnejši del procesa transparentnosti 

objava naroĉila v uradnih glasilih. S tem dobijo ponudniki prvo informacijo o namerah 

naroĉnikov. Pri tem pa je pomemben vrednostni prag, od katerega dalje je potrebna objava 

javnega naroĉila. Za naroĉila nad vrednostnimi pragovi mora biti javnost zagotovljena v vseh 

fazah postopka, vendar v posameznih fazah in za posamezne udeleţence razliĉno intenzivna 

(Primec 2004, 1664). Tudi za javno objavljena naroĉila velja, da so doloĉeni dokumenti, ko 

naroĉnik pripravlja razpis, tudi sklep o zaĉetku postopka, interne narave in o njih naroĉnik ni 

dolţan obvešĉati javnosti. Mora pa javnost obvestiti o tem, da bo postopek naroĉila izvedel, s 

ĉimer doseţe, da bo k oddaji ponudbe pritegnil kar najširši krog ponudnikov. Javnost je 

doseţena tudi z javnim odpiranjem ponudb, s ĉimer naroĉnik pridobi zaupanje predvsem tistih 

ponudnikov, ki so oddali ponudbo, da bo njegova izbira dejansko temeljila na oceni meril, ki 

jih je skupaj s ponderji opredelil v razpisni dokumentaciji. Tudi institut predhodne objave ali 

predhodnega informativnega obvestila, ki pomeni vnaprejšnjo najavo javnega naroĉila, je 

predvsem namenjen uresniĉevanju naĉela transparentnosti v obdobju pred zaĉetkom 
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konkretnih aktivnosti pri oddaji javnega naroĉila (Ĉampa idr. 2007, 64–65). Glede na naĉelo 

transparentnosti mora biti potek postopka oddaje javnega naroĉila napovedan in odprt. Z 

namenom, da se zagotovijo enaki pogoji za ponudnike, mora biti razpisna dokumentacija 

jasna in nedvoumna. Vsebovati mora vse zahtevane elemente za nabavo (Alyanak 2007, 245). 

Naĉelo enakopravne obravnave ponudnikov pravi (ZJN-2, 9. ĉl.): 

– Naroĉnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naroĉanja in 

glede vseh elementov ni razlikovanja, ter upoštevati vzajemno priznavanje in 

sorazmernost zahtev naroĉnika glede na predmet naroĉila. 

– Naroĉnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okolišĉin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali 

osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki 

jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. 

V primeru javnega naroĉanja, ki vkljuĉuje projektiranje, izbrani projektant ne sme sodelovati 

na razpisu za izvedbo naroĉila, ki ga je projektiral, razen ĉe pridobi pisno soglasje ministra, 

pristojnega za finance. Pisno soglasje pa minister izda v primeru, ko projektant, ki je hkrati 

ponudnik za izvedbo naroĉila, razpolaga s svojo specifiĉno tehnološko oziroma 

konstrukcijsko rešitvijo za izvedbo projekta, ki zaradi niţje cene ali višje kakovosti izvedbe 

projekta predstavlja njegovo konkurenĉno prednost pred drugimi ponudniki. Minister, 

pristojen za finance, mora izdati soglasje v roku osem dni od prejema vloge projektanta. 

Naĉelo enakopravne obravnave ponudnikov doloĉa zahtevo po enakopravni obravnavi vseh 

ponudnikov, ki se izraţa v vseh stopnjah oddaje javnega naroĉila, od oblikovanja in doloĉitve 

meril, pogojev in kriterijev do ocenjevanja ponudb na podlagi meril. Zahteva po vnaprejšnji 

doloĉenosti meril in pogojev je smiselna zato, da ne bi naroĉnik pozneje, po prejemu ponudb, 

prilagajal pogojev doloĉenemu ponudniku in neupraviĉeno omogoĉil drugih ponudnikov. Pri 

oblikovanju meril in pogojev v praksi postopkov javnega naroĉanja se lahko pojavijo primeri, 

ko so naroĉniki doloĉili merila in pogoje na naĉin, ki je izkljuĉeval moţnost udeleţbe 

ponudnikov pri naroĉanju ali je bila moţnost uspeha zaradi diskriminatornih meril niĉna 

(Kranjc 2007, 280).  

Naĉelo sorazmernosti javnega naroĉanja pravi (ZJN-2, 10. ĉl.): 

– Javno naroĉanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naroĉanja, predvsem 

glede izbire, doloĉitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s 

predmetom javnega naroĉila. 

– Pri naĉelu sorazmernosti je poudarek na pomembnosti ustreznega oblikovanja pogojev in 

meril. Oblikovanje sorazmernih pogojev in meril spada med bistvene elemente razpisne 

dokumentacije. Naroĉnik mora o merilih in pogojih seznaniti potencialne ponudnike ţe v 

objavi javnega naroĉila in/oziroma v razpisni dokumentaciji, kar izkljuĉuje moţnost 

sprotnega prilagajanja meril in pogojev glede na prispele ponudbe. V skladu s tem, ali 

ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, se presojata tudi pravilnost in 

ustreznost ponudb (Avbreht idr. 2008, 181). Merila in pogoji morajo biti vezani na 
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predmet naroĉila, in ne na konkretnega ponudnika. Vezanost pogojev in meril na predmet 

pa pomeni, da jih je treba oblikovati glede na konkretne potrebe z upoštevanjem 

informacij o relevantnem trgu ponudnikov glede na predmet javnega naroĉila (Ĉampa idr. 

2007, 75). 

Uveljavitev naĉela sorazmernosti bi lahko pomenila, da naroĉnik postavi pogoje na tako 

raven, ki mu zagotavlja, da bi lahko vsak ponudnik, ki doseţe to raven, izpolnil vsebino 

predmeta javnega naroĉila in ustrezno izvedel posel. Vendar je treba med ponudniki izbrati 

najugodnejšega, zato naroĉnik izvede ocenjevanje na podlagi meril, ki so povezana s 

predmetom javnega naroĉila. Pri tem pa pogoji ali merila niso postavljeni prezahtevno, 

izkljuĉujoĉe ali omejevalno glede na potencialno konkurenco. 

2.4 Postopki naročanja 

Zakon o javnem naroĉanju (Uradni list RS, št. 128/2006; ZJN-2) doloĉa veĉ vrst postopkov, 

ki jih lahko uporabijo naroĉniki pri naroĉanju blaga, storitev in gradenj. Pri tem lahko 

naroĉniki praviloma izberejo odprti postopek in postopek s predhodnim ugotavljanjem 

sposobnosti, druge postopke pa le, ĉe so za to izpolnjeni zakonski pogoji. ZJN-2 doloĉa tudi 

razliĉno uporabo postopkov (naroĉila male vrednosti in naroĉila velike vrednosti) glede na 

vrednost javnega naroĉil oz. ali gre za javna naroĉila, ko je potrebna objava v Uradnem listu 

Evropske unije ali domaĉa javna naroĉila, ko je potrebna samo objava na Portalu za javna 

naroĉila oz. za naroĉila, ko objava ni zahtevana za tako imenovana naroĉila malih vrednosti 

(NMV). 

Postopek oddaje naroĉila male vrednosti je poenostavljen postopek javnega naroĉanja, v 

katerem naroĉnik z namenom pridobitve ponudb, na Portalu javnih naroĉil objavi Obvestilo o 

naroĉilu male vrednosti (28. toĉka 1. odstavka 2. ĉlena ZJN-2). Naroĉnik objavi naroĉilo male 

vrednosti na Portalu javnih naroĉil le v primeru: 

– kadar je ocenjena vrednost naroĉanja blaga ali storitev enaka ali višja od 20.000 evrov in 

niţja od 40.000 evrov; 

– kadar je ocenjena vrednost naroĉanja gradenj enaka ali višja od 40.000 evrov in niţja od 

80.000 evrov. 

V nasprotnem primeru, na podlagi zgoraj navedenih vrednosti, ki so niţje, pa mora naroĉnik 

izvesti obiĉajen postopek zbiranja ponudb (ZJN-2, 2006, 24. ĉlen). Naroĉnik k predloţitvi 

ponudb pozove najmanj tri ponudnike, pod pogojem, da je na relevantnem trgu zadostno 

število ponudnikov. Naroĉnik mora pisno obrazloţiti in dokumentirati izbiro najugodnejšega 

ponudnika. Prednost takšnih postopkov naroĉil je predvsem v hitrosti oddaje, in to da 

naroĉniku ni treba objaviti takšnega naroĉila na Portalu javnih naroĉil. Ĉe je vrednost javnega 

naroĉila višja od 20.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve ter 40.000,00 EUR brez DDV 

za gradnje, mora naroĉnik izvesti naroĉilo po enem izmed v nadaljevanju navedenih 
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postopkov. Takrat govorimo o naroĉilih velike vrednosti. Naroĉnik lahko izvede javno 

naroĉanje po enem izmed sedmih postopkov. Podroben opis postopkov presega prostor, 

predviden za priĉujoĉe poglavje, zato v nadaljevanju navajam le tabelariĉen prikaz postopkov 

glede na vrednost predmeta javnega naroĉila za blago in storitve ter gradnje (preglednici 1 in 

2). 

Preglednica 1: Pregled uporabe postopkov glede na vrednost predmeta javnega 

naročila in način objave – blago in storitve 

Vrednost javnega 

naroĉila v evrih 

Vrsta postopka, ki ga je dovoljeno uporabiti Objava na 

portalu 

Objava v 

U. l. EU 

Vrednost je niţja od 

20.000  

Evidenca o njihovi oddaji, ki zajema navedbo 

predmeta in vrednosti javnega naroĉila 

Ne Ne 

Vrednost je enaka ali 

višja od 20.000 in 

niţja od 40.000 

Naroĉila naroĉniki oddajo po postopku oddaje 

naroĉil male vrednosti ali kateremkoli drugem 

postopku iz 1. do 6. toĉke prvega odstavka 24. 

ĉlena ZJN-2 

Da Ne 

Vrednost je enaka ali 

višja od 40.000 in 

niţja od 125.000 

Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 

ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 5. 

toĉke prvega odstavka 24. ĉlena ZJN-2 

Da Ne 

Vrednost je enaka ali 

višja od 125.000 in 

niţja od 274.000 

Naroĉila naroĉniki oddajo po postopku iz 1. do 

5. toĉke prvega odstavka 24. ĉlena ZJN-2 

Da Da 

Vir: Ĉeriĉ in Ţeleznik 2010, 5. 

Preglednica 2: Pregled uporabe postopkov glede na vrednost predmeta javnega 

naročila in način objave – gradnje 

Vrednost javnega 

naroĉila v evrih 

Vrsta postopka, ki ga je dovoljeno uporabiti Objava na 

portalu 

Objava v 

U. l. EU 

Vrednost je niţja od 

40.000 

Evidenca o njihovi  oddaji, ki zajema navedbo 

predmeta in vrednosti javnega naroĉila 

Ne Ne 

Vrednost je enaka ali 

višja od 40.000 in 

niţja od 80.000 

Naroĉila naroĉniki oddajo po postopku oddaje 

naroĉil male vrednosti ali kateremkoli drugem 

postopku iz 1. do 6. Toĉke prvega odstavka 24. 

ĉlena ZJN-2 

Da Ne 

Vrednost je enaka ali 

višja od 80.000 in 

niţja od 274.000 

Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 

ali kateremkoli drugem postopku iz 1. do 5. 

toĉke prvega odstavka 24. ĉlena ZJN-2 

Da Ne 

Vir: Ĉeriĉ in Ţeleznik 2010, 5. 

Javno naroĉanje je obvezno za vse, ki dela, blago ali storitve v celoti ali delno, neposredno ali 

posredno financirajo iz proraĉunskih sredstev. Skupek dejanj, ki jih obsega sistem javnega 

naroĉanja, je prikazan na sliki 2. 
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Slika 2: Poenostavljena shema poteka javnih naročil v Republiki Sloveniji 

Vir: Potoĉnik 2002, 328. 

2.5 Nabavna funkcija in njen pomen povezan s cilji nabave v javnem sektorju 

V teoriji obstaja kar nekaj opredelitev nabavne funkcije, ki so si precej podobne, a se avtorji 

kljub temu ponekod razhajajo. Potoĉnik (2002, 7 in 9) pojmuje nabavo oţje in širše. V oţjem 

smislu jo razlaga kot nakup materiala po dogovorjeni ceni na doloĉenem trgu, širše pa nabava 

po njegovih trditvah obsega še raziskavo nabavnega trga, naĉrtovanje nabave, oblikovanje 

nabavne politike, sklepanje nabavnih dogovorov, koliĉinski in kakovostni prevzem materiala, 

skladišĉenje, analiziranje in evidentiranje nabavnih poslov. Na podlagi tega lahko reĉemo, da 

je nabava poslovna funkcija, ki v potrebni koliĉini, primerni ceni in ustrezni kakovosti 

oskrbuje proizvodna podjetja s surovinami, materiali in energijo, trgovska podjetja pa z 

blagom za nadaljnjo prodajo. 

Nabavna funkcija je odgovorna za opravila, katerih namen je (van Weele 1998, 29): 

– opredelitev specifikacije za potrebno sredstvo ali storitev, 

– izbira najprimernejšega oziroma najugodnejšega dobavitelja, 

– priprava in izvedba pogajanj z dobaviteljem, 

– naroĉanje, 

– spremljanje in kontrola izpolnitve naroĉila in 

– kasnejše spremljanje in ocena opravljene dobave.  
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Van Weele (1998, 29) k svoji definiciji doda, da je iz nje jasno razvidna razlika med 

nabavnim oddelkom in nabavno funkcijo. Slednja je namreĉ širša, saj nabava vkljuĉuje vse 

aktivnosti, za katere podjetje prejme raĉun od zunanjih dobaviteljev. Rushton (2000, 216) je 

naslednjega mnenja glede nabave: “Nabava je med kljuĉnimi ĉleni oskrbne verige in lahko 

ima pomemben vpliv na uspeh celotne organizacije. Zagotovitev zadostne koliĉine blaga na 

pravem mestu, ob pravem ĉasu in v zahtevani koliĉini je odloĉilnega pomena za vsako 

poslovno organizacijo.” Leenders, Fearon in England (1989, 3) kot najoţje pojmovanje 

nabave opredeljujejo pojem purchasing (nabava) in sicer kot proces, ki obsega spoznavanje 

potreb, izbor dobavitelja cenovnih pogajanj in ostalih nabavnih pogojev do same realizacije 

nabave. Podobno definicijo poda Lysons (2000, 526), ki opozarja med oskrbo in nabavo. Ta 

dva termina se pogosto uporabljata kot sinonima, a ima oskrba širši pomen, saj pomeni 

pridobitev potrebnih surovin na vsakršen naĉin, tudi s silo. Nabavo pa razume kot funkcijo, ki 

je odgovorna z nakupom, najemom ali drugim pravnim sredstvom pridobiti opremo, material 

in storitve.  

Pri navajanju ciljev nabave lahko definiramo naslednje cilje (Završnik 1996, 54–57): 

– preskrba vseh porabnikov v organizaciji s potrebnimi koliĉinami in ustrezno kakovostjo 

materiala ob predvidenem ĉasu, 

– konkurenĉni in pametni nakupi (pametni nakupi pomenijo stalno iskanje boljšega 

materiala, ki prinaša najboljšo kombinacijo med ceno, kakovostjo in storitvijo, 

konkurenĉni nakupi pa vzdrţevanje moĉi ponudbe in povpraševanja, ki regulirajo cene in 

razpoloţljivost materiala), 

– doseĉi najboljšo kombinacijo med dejavniki, ki vplivajo na naroĉilo: ceno, ĉas dobave in 

kakovost, 

– minimiziranje izgub, ki se nanašajo na zaloge, 

– dobri odnosi z dobavitelji, 

– razvijanje alternativnih virov nabave, 

– izkorišĉanje prednosti standardizacije in specifikacije posameznih delov, 

– spremljanje trţnih trendov in ohranjanje tekmovalnega vzdušja v organizaciji, 

– dobri delovni in medsebojni odnosi z drugimi sluţbami v podjetju, 

– izobraţevanje, razvijanje in motiviranje profesionalnega nabavnega osebja. 

Pomen nabavne funkcije v poslovnem sistemu se je skozi zgodovino poveĉeval, Baily idr. 

(1998, 3) pa so razloge našli v: konceptu odloĉilne moĉi, napredku tehnologij, vladi in politiki 

Evropske unije, ki predpisuje veliko obveznosti nabavnemu sektorju, omejenosti sredstev, kar 

zahteva natanĉno naĉrtovanje porabe, pri ĉemer pomembno vlogo odigra prav nabavna 

funkcija, ki sodeluje pri naĉrtovanju in odgovorni porabi naravnih in drugih omejenih virov za 

to pa je potrebnega veliko znanja, da se zagotovi uveljavljanje in upoštevanje vseh predpisov; 

poveĉevanju deleţa dohodka, ki se porablja zunaj podjetja: podjetja, ki ţelijo biti 

uĉinkovitejša, vedno veĉ storitev v obliki t. i. “outsourcinga” prenašajo na druga podjetja, 

sama pa se veĉ ukvarjajo s svojo osnovno dejavnostjo. Nabavni proces zajema stopnje ali tudi 
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dejavnosti, ki so opredeljene v doloĉenem zaporedju in so med seboj tesno povezane. Glede 

stopenj nabavnega procesa si avtorji niso povsem enotni. Van Weele (1998) opredeljuje šest 

stopenj nabavnega procesa, Potoĉnik (2002) poudarja devet postopkov, medtem ko Završnik 

zagovarja dvanajststopenjski nabavni proces (slika 3). 

 

Slika 3: Shema nabavnega procesa 

Vir: Završnik 1996, 57. 

2.6 Prekrškovni organ javnega naročanja 

Drţavna revizijska komisija je poseben, samostojen in neodvisen drţavni organ, ki zagotavlja 

pravno varstvo ponudnikov na vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naroĉil (4. ĉl. ZRPJN). 

Pristojna je za nadzor nad izvajanjem doloĉb omenjenega zakona, ki se nanašajo na 

naroĉnika, ponudnika in podizvajalca ter odloĉa kot prekrškovni organ o prekrških za kršitve 

ZRPJN. Glede na zakonsko opredelitev odloĉa o pravnem varstvu in presoja zakonitost 

odloĉitve naroĉnika. Poleg tega je tudi pritoţbeni organ, ki je bil ustanovljen z namenom, da 

odloĉa o zakonitosti aktov naroĉnikov v postopku javnega naroĉanja in ima oblastvena 

pooblastila. 

Drţavna revizijska komisija lahko zahtevek za revizijo s sklepom zavrţe, zavrne kot 

neutemeljen, zahtevku za revizijo ugodi, ali pa postopek za revizijo ustavi. Pri odloĉanju o 

revizijskem zahtevku vlagateljev je zgolj kasatoriĉna (razveljavitvena), nima pa 

reformatoriĉnih pooblastil, kar pomeni, da na podlagi ZRPJN o revizijskem zahtevku lahko 

odloĉi zgolj tako, da zahtevek za revizijo zavrţe, zavrne ali pa mu ugodi tako, da postopek 

oddaje javnega naroĉila v celoti ali delno razveljavi, ne more pa spreminjati javnega naroĉila. 

Drţavna revizijska komisija z izdajo svojega sklepa ne more nadomestiti naroĉnikove 

odloĉitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge njegove odloĉitve v postopku oddaje 

javnega naroĉila. Revizija postopka namreĉ zgolj prepreĉuje nezakonito izbiro pogodbene 
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stranke, medtem ko je odloĉitev o izbiri še vedno v rokah naroĉnika. Komisija lahko 

razveljavi obvestilo o izbiri, to pa pomeni, da mora naroĉnik postopek sam razveljaviti ali pa 

izbrati drugega po vrstnem redu. 

Z vidika dostopnosti sodnega varstva je pomembno, da imajo vsi udeleţenci v postopku 

javnega naroĉanja pravico, da jih naroĉnik obvesti o odloĉitvi o oddaji javnega naroĉila ali 

zavrnitvi le tega. Takšna ureditev je sprejeta tudi v pravu Evropske skupnosti. Sodišĉe ES je v 

sodbi C-212/02 odloĉilo, da je pravica do revizije neodvisna od moţnosti uveljavljanja 

odškodninske sankcije po sklenitvi pogodbe. 

V letu 2008 je bilo najveĉ vloţenih zahtevkov za revizijo pri naroĉnikih kot so Ministrstvo za 

promet, DARS, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo; pojavljajo se tudi 

obĉine in javni zavodi. Eden izmed ponavljajoĉih se javnih zavodov je Univerzitetni kliniĉni 

center Ljubljana, prav tako Elektro Maribor, d. d. 

Na podlagi edinega verodostojnega poroĉila Drţavne revizijske komisije o kršenju doloĉil 

Zakona o javnem naroĉanju vidimo, da prihaja v postopkih javnih naroĉil do prekrškov. 

Zakonodajalec je v noveli zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naroĉanju 

ţelel odpraviti nepravilnosti iz preteklosti, obenem pa odprl trg javnih naroĉil za mala in 

srednje velika podjetja (Jerebiĉ 2010, 15). 

Podobno kot velja za druge veje prava, je tudi podroĉje nadzora javnega naroĉanja v primarni 

domeni drţav ĉlanic. Zmotno je zato prepriĉanje, da lahko zaradi neugodno rešenih postopkov 

na nacionalni ravni razoĉarane stranke svojo pravico glede postopkov javnega naroĉanja 

išĉejo pri instituciji Evropske unije. Velja splošno naĉelo, da se zasebni interesi v primeru 

pritoţb v postopkih javnega naroĉanja rešujejo na nacionalni ravni, institucije Evropske unije 

pa varujejo širše, to je javne interese (Ilešiĉ 2006, 1483). 

2.7 Problemi javnih naročil v splošnem 

Problemi pri javnih naroĉilih se pojavljajo povsod, kjer poznajo postopke javnih naroĉil. V 

splošnem se povsod izpostavlja problem oz. moţnost korupcije (Corruption and Anti-

corruption Policy 2002, 607), ni pa to edini problem. Probleme, do katerih v splošnem prihaja 

pri javnih naroĉilih, lahko razdelimo v: 

– probleme naroĉnikov in  

– probleme prijaviteljev. 

Šoltes (2006, 13), predsednik raĉunskega sodišĉa, navaja, da se zapleti pri javnih naroĉilih ne 

pojavljajo zgolj zaradi zakonodaje. Zakonodaja je resda, to je treba priznati, relativno 

zapletena, predvsem zato, ker so bile doloĉbe evropskih direktiv v naš pravni red prenesene 

tudi pod evropskimi vrednostnimi pragovi. S tem smo podroĉje javnih naroĉil naredili bolj 
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komplicirano, kot bi bilo potrebno. Še zdaleĉ pa to ni edini ali glavni razlog za nepravilnosti 

in zaplete pri javnih naroĉilih. 

Pri naročniku prihaja do problemov oziroma do izvajanja negospodarnih, neuĉinkovitih in 

nezakonitih postopkov javnega naroĉanja, in sicer v naslednjih primerih: 

– Naroĉnik ne izpelje postopka javnega naroĉila, ki ga je po zakonu o javnih naroĉilih 

dolţan izvesti, ampak odda naroĉilo neposredno izvajalcu, ki ga je izbral na podlagi 

lastnih interesov (s tem lahko naroĉnik plaĉa v bistvu višjo ceno od trţne). 

– Naroĉnik deli naroĉilo na manjša naroĉila (oddaja naroĉila neposredno preko naroĉilnice 

ali uporaba enostavnega postopka), namesto da bi izpeljal postopek zbiranja ponudb 

oziroma javnega razpisa (s tem plaĉa višjo ceno, kot bi jo lahko dosegel na javnem 

razpisu, ki se mu je izognil). 

– Zloraba pri javnih naroĉilih je postala zadnje ĉase še bolj dovršena: namesto da bi 

naroĉnik oĉitno kršil doloĉbe predpisa, se osredotoĉi na pripravo razpisne dokumentacije, 

ki jo napiše na koţo izbranemu izvajalcu (npr. nakup avtomobilov, nakup operacijskih 

miz, gradbena dela …). 

– V razpisni dokumentaciji ni opredeljen razumljiv naĉin ocenjevanja ponudb, kar 

poslediĉno pripelje do tega, da naroĉnik zopet po lastnem interesu izbere ponudnika. 

– S sklenjenim aneksom k pogodbi naroĉnik bistveno preseţe vrednost del iz osnovne 

pogodbe. Vrednost del preseţe mejo 50 % vrednosti glavnega naroĉila – osnovne 

pogodbe. Namesto da bi izpeljal novo javno naroĉilo – javni razpis, naroĉnik brez 

pomislekov napiše aneks k pogodbi in izdelovalec nadaljuje z delom. Vzrok temu je 

njegov interes, da obdrţi obstojeĉega izvajalca ali da se izogne delu – na novo izpeljati 

postopek javnega naroĉanja. 

– Naroĉnik se dogovori s ponudnikom zaradi osebnih koristi. Posel je tako ţe vnaprej 

dogovorjen. Poslediĉno sledijo provizije ali v drugaĉni obliki izkazane bonitete 

naroĉniku. 

Problemi se pojavljajo tudi pri ponudnikih, ki pripravljajo ponudbo: 

– Ponudniki poskušajo podkupiti naroĉnika s tem, da mu ponujajo doloĉeno provizijo ali 

kakšne druge ugodnosti (pri zasebnih nakupih, plaĉilo turistiĉnih aranţmajev ipd.), vse 

izkljuĉno z namenom, da pridobijo posel – javno naroĉilo. 

– Ponudniki se sploh ne odzivajo in ne oddajo ponudbe, ker so pridobili informacije, da gre 

za manjši posel, ki ni vreden truda. Poslediĉno se zgodi, da naroĉnik ostane brez ene 

same ponudbe. 

– Ponudnik ponuja za javno naroĉilo neobiĉajno nizko ceno. Naroĉnik je dolţan pred 

zavrnitvijo ponudbe zahtevati pojasnilo ponudnika. Ponudnik vztraja pri nizki ceni, ker 

ima pri tem poslu druge interese, npr. pridobivanje referenc, ki mu dvignejo ugled in se 

tako odpove zasluţku ter sprejme ceno niţjo od trţne. 

– Ponudnik je izbran na podlagi najniţje cene, ki ni primerljiva s kakovostjo. 
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– Pomanjkanje znanja o postopkih oddaje javnih naroĉil, kar ima za posledico nepravilne, 

neprimerne in nesprejemljive ponudbe, ki jih naroĉnik zavrne. 

– Povezovanje konkurenĉnih ponudnikov in ustvarjanje monopola na trgu. Visoko ceno 

doloĉi ponudnik sam, ker nima konkurence. 

– Povezovanje konkurenĉnih ponudnikov v kartelne sporazume, ki dirigirajo ceno 

naroĉniku. 

Pri nabavi blaga in prenašanju izvajanja javnih storitev na zasebni sektor nastopajo številni 

dejavniki, ki vzpodbujajo nastajanje korupcije. Obseg denarja je v teh primerih velik in 

pogosto tudi pomemben za drugo stran. Korupcija na podroĉju javnega naroĉanja poveĉuje 

stroške projektov, vodi k slabemu izvajanju nalog in neuĉinkovitosti ter slabi izvedbi 

projektov. Njen pojav negativno vpliva na etiĉne standarde v druţbi in vodi v izgubo javnega 

zaupanja oziroma zaupanja javnosti do izvajalcev javnih storitev in do drţavne uprave. V 

primerih korupcije pogosto manjkajo dokazi in tehniĉna sredstva za odkrivanje in 

dokumentiranje primerov ponujanja in dajanja podkupnin. Kadar na javni sektor vplivajo 

osebni interesi zaposlenih, prihaja do nasprotij interesov. Osebe, ki so kakorkoli povezane s 

ponudniki ali dobavitelji, ne bi smele biti vkljuĉene v postopke javnega naroĉanja in 

sprejemanja odloĉitev. 

Mediji velikokrat poroĉajo o negospodarni rabi javnih sredstev pri javnih naroĉilih, vendar so 

zaradi pomanjkanja dokazov specifiĉne obtoţbe korupcije zelo redke. Pojavljajo se tudi 

problemi razmerij med konkurenco in javnimi naroĉili. Posebne konkurenĉno pravne 

probleme v sistemu javnih naroĉil predstavljajo primarno (Plahutnik 2004, 31): 

– bid-rigging (vnaprejšnje dogovarjanje o doloĉitvi cen in delitvi javnih naroĉil (trga) med 

ponudniki, torej konkurenti, ki to ne ţelijo biti), ki predstavljajo klasiĉen kartel; 

– vertikalne (posredne) omejitve, ki glede uĉinkov praviloma niso milejše od t. i. klasiĉnih 

kartelov; 

– skupne (konzorcijske) ponudbe, ki se vĉasih zaradi obsega javnega naroĉila potrebne, 

sicer pa lahko pomenijo izkljuĉevanje konkurence; 

– vloga javnih podjetij, ki se kot ponudniki pojavljajo v sistemu javnih naroĉil pri t. i. 

klasiĉnih trţnih dejavnostih. 

Kot vsak zakljuĉen sistem, kot je npr. drţava, je tudi sistem javnih naroĉil postavljen v 

doloĉen pravni okvir, kjer so prisotni posebni organi za t. i. tehniĉno asistenco oziroma 

strokovno pomoĉ in nadzor. V Sloveniji bi v takšnih vlogah lahko opredelili bivši Urad za 

javna naroĉila (sedaj Strokovna sluţba za javna naroĉila, ki spada v Ministrstvo za finance) in 

Drţavno revizijsko komisijo. Presoja o konkurenĉno-pravnih vprašanjih je v pristojnosti 

organov za varstvo konkurence, ki pri presoji paĉ ne loĉijo med tem, ali je posamezna kršitev 

rezultat nastopanja v sistemu javnih naroĉil ali drugih omejevalnih dogovorov. 
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Razmerje med sistemom javnih naroĉil in varstvom konkurence (njeno politiko in regulacijo) 

je jasno postavljeno. Sistem javnih naroĉil je namenjen dodatnemu uvajanju konkurence, zato 

pravila konkurence pri obravnavi posameznih dejanj v sistemu javnih naroĉil nesporno 

veljajo. 

Konec leta 2006 je bil sprejet nov Zakon o javnem naroĉanju (ZNJ-2 in ZJNVETPS), 

uporabljati pa se je zaĉel 1. 7. 2007. Sprejeti zakon naj bi poenostavil postopke oddaje javnih 

naroĉil in celovito uskladil podroĉje oddaje javnih naroĉil s pravili Evropske skupnosti. 

Vprašanje je, ali je temu tako? Novela zakona ima iz terminološkega vidika veliko 

nedoreĉenega, kot npr.: uporaba termina “gospodarski subjekt”, ki se pojavlja skozi veĉino 

njenih ĉlenov, povzroĉa kar nekaj teţav pri pripravi razpisne dokumentacije, saj ni doreĉeno, 

kdaj se uporablja oz. kdaj se uporablja termin “ponudnik” (npr. 41. ĉlen prvi, drugi in tretji 

odstavek); nerazumno je doloĉilo iz 2. ĉlena “formalno nepopolna ponudba”, v povezavi z 78. 

ĉlenom, ki bo po mojem mnenju v praksi naroĉnikom prinašala velike preglavice, medtem ko 

je za ponudnike izredno ugodna. Ta institut bodo lahko v praksi veĉkrat ponudniki tudi 

izrabljali, poslediĉno pa bo prihajalo do zavlaĉevanja postopkov. 

Temeljne novosti so vrste postopkov (konkurenĉni dialog in postopek zbiranja ponudb po 

predhodni objavi) in posebni naĉini javnega naroĉanja s poudarkom na elektronski draţbi in 

okvirnem sporazumu. Gre za enega temeljnih ciljev, ki jih je iskala novela zakona, saj je od 

postopkov in naĉinov izbiranja ponudnikov za prevzem naroĉil odvisna smotrnost in 

gospodarnost trošenja velikega dela drţavnih in lokalnih javnih sredstev. 

Besedilo 5. odstavka 24. ĉlena v povezavi z 28. toĉko 2. ĉlena te novele prinaša bistveno 

sistemsko spremembo na podroĉju javnih naroĉil malih vrednosti. Ne gre zanemariti, da 

novela zakona prinaša tudi prenehanje veljave Uredbe o skupnih osnovah za pripravo 

notranjega akta za oddajo javnih naroĉil male vrednosti ter na njeni osnovi sprejeti interni akt 

oz. navodilo za oddajo naroĉil malih vrednosti. To za naroĉnike pomeni, da bodo naroĉila nad 

10.000 EUR (blago, storitve) oz. 20.000 EUR (gradnje) oddajali direktno na podlagi sprejete 

novele zakona. 

Ni dvoma, da bo nov postopek, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, v praksi 

najbolj uporabljiv predvsem za “domaĉa javna naroĉila”. Gre za postopek, kjer bodo lahko 

naroĉniki oddali javno naroĉilo po eno-, dvo- ali veĉfaznem postopku s sklenitvijo pogodbe 

ali okvirnega sporazuma. V zvezi s termini, ki jih novela 30. ĉlena uvaja, je treba poudariti, da 

tudi tukaj niso najbolj obdelani in da pripravljavcu razpisne dokumentacije povzroĉajo 

nemalo preglavic, saj zakonodajalec nerazumljivo prehaja iz uporabe enega termina 

(gospodarski subjekt) v uporabo drugega termina (prijavitelj, ponudnik). 

Pogoji, ki jih ZJN-2 doloĉa za priznanje sposobnosti, so bistveno spremenjeni in razdeljeni v 

štiri toĉke. Fakultativni pogoji, ki jih doloĉi naroĉnik sam in so vezani na konkretno javno 

naroĉilo, so predstavljeni v 43., 44., 45., 46. in 47. ĉlenu ZJN-2. Bistvena novost in prednost 
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za ponudnike je ta, da si mora podatke iz uradnih evidenc pridobiti naroĉnik sam, za 

pridobitev osebnih podatkov pa bo moral pridobiti soglasje subjekta, na katerega se podatki 

nanašajo. Nobenega dvoma ni, da je naĉelo gospodarnosti, uĉinkovitosti in uspešnosti vzrok, 

da je zakonodajalec v 48. ĉlenu novele posegel v podroĉje ponderiranja meril, kjer naroĉniku 

v primeru izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo razliĉnih meril eksplicitno 

doloĉa, da merilo cene ne sme biti manj kot 60 % vseh meril.  

Praksa je pokazala, da ZJN-2 ni izpolnil priĉakovanj naroĉnikov in ponudnikov, pa tudi 

strokovne javnosti in pristojnih institucij. Iz navedenih razlogov je bila v letu 2008 sprejeta 

novela ZJN-2A in v letu 2010 novela ZJN-2B. Z novelo ZJN-2A ni prišlo do bistvenih 

sprememb zakona, veĉji poseg v zakon je prinesla novela ZJN-2. Ta novela prinaša kar nekaj 

novosti, za katere se je v praksi ţe izkazalo, da povzroĉajo veĉje teţave, kot so njegove 

koristi. Tak problem so doloĉbe o neposrednih plaĉilih podizvajalcem, ki so bolj 

administrativna ovira kot ureditev podroĉja neplaĉevanja podizvajalcev. Tudi ureditev naroĉil 

malih vrednosti in doloĉitev posebnega postopka za naroĉila malih vrednosti ni prinesla 

bistvenega izboljšanja stanja, temveĉ veliko problemov za številne male naroĉnike. Ugotoviti 

bi morali, ali sedanja ureditev je ali ni ekonomsko upraviĉena. Tako pa so bile vse spremembe 

na tem podroĉju bolj izraz politiĉnih teţenj kot temeljite analize, ki bi bila podlaga za 

potrebne spremembe. Zakonodaja o javnem naroĉanju je doţivela veĉ temeljitih sprememb, 

vendar so bile vse spremembe narejene pod pretvezo, da je treba zakonodajo prilagoditi 

evropskim predpisom. To je sicer res, vendar to ne velja za tista doloĉila, ki se nanašajo na 

“domaĉa javna naroĉila”, saj v to podroĉje evropski predpisi ne posegajo. Najveĉ sprememb 

se je pri sprejemanju sprememb in dopolnitev zakona vedno nanašalo na naroĉila malih 

vrednosti in domaĉa javna naroĉila. Tako je se je skoraj vsaka sprememba zakona nanašala 

tudi na to podroĉje. 

Kaj bi bilo treba v zakonodaji spremeniti? 

1. Na podroĉju javnega naroĉanja moramo upoštevati dejstvo, da mora biti naš zakon 

usklajen z direktivami EU. Tako je nujno, da je zakon usklajen z Direktivo št. 2004/18/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo 

javnih naroĉil gradenj, blaga in storitev (Uradni list RS, št. 134 z dne 30. 4. 2004, 114), 

nazadnje spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2009/81/ES z dne 

13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naroĉil gradenj, blaga in 

storitev, ki jih oddajo naroĉniki na podroĉju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 

2004/17/ES in 2004/18/ES (Uradni list št. 216 z dne 20. 8. 2009, 76), razen v delu, ki se 

nanaša na javna naroĉila na podroĉju obrambe in varnosti, in z delom Direktive Sveta št. 

89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi 

revizijskih postopkov oddaje javnih naroĉil za preskrbo in javnih naroĉil za gradnje 

(Uradni list RS št. 395 z dne 30. 12. 1989, 33), nazadnje spremenjeno z Direktivo 

Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. 12. 2007 o spremembi direktiv 
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Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja uĉinkovitosti revizijskih 

postopkov oddaje javnih naroĉil (Uradni list RS št. 335 z dne 20. 12. 2007, 31). Za ta 

javna naroĉila bi lahko imeli poseben zakon, ki bi urejal samo javna naroĉila, ki se 

objavljajo v Uradnem listu EU. V tem delu bi moral biti naš zakon usklajen z EU 

direktivami. V tem pogledu gre za velika javna naroĉila, kjer je smiselnost vodenja 

zahtevnih in dolgotrajnih postopkov ekonomsko utemeljena. Ta naroĉila zadevajo 

bistveno manjši krog naroĉnikov, zlasti drţavne organe in velika drţavna podjetja (DARS, 

d. d., DDC, d. d.), le v manjši meri pa lokalne skupnosti in druge javne naroĉnike. 

2. Smiselno in racionalno bi bilo, da se za domaĉa javna naroĉila sprejme poseben zakon, ki 

bolj poenostavljeno ureja postopke javnega naroĉanja. Sedanji zakon vsebuje za domaĉa 

javna naroĉila dva postopka, postopek za naroĉila malih vrednosti in postopek zbiranja 

ponudb po predhodni objavi. Na tem podroĉju so ĉlanice EU samostojne in niso vezane na 

evropske predpise. Tako ima Francija poseben predpis za javna naroĉila lokalnih 

skupnosti: ni potrebna objava v Uradnem listu EU. Dejstvo je, da je z veljavno ureditvijo 

treba objaviti na portalu domaĉih javnih naroĉil vse vrste javnih naroĉil, ĉe vrednost 

presega 20 000 evrov za blago in storitve in 40.000 evrov za gradnje, ta naroĉila zajemajo 

širok krog naroĉnikov, med njimi tudi tiste, ki nimajo ustreznih strokovnih sluţb za 

izvajanje javnih naroĉil. Med te naroĉnike sodijo uprave veĉine malih obĉin, šole, vrtci, 

kulturni zavodi, knjiţnice, lekarne itd. Te javne sluţbe, ki so naroĉniki po zakonu, 

obiĉajno nimajo ustreznega strokovnega kadra za izvajanje zahtevnega postopka javnega 

naroĉanja. Iz navedenih razlogov bi bilo smiselno in utemeljeno, da se za ta javna naroĉila 

sprejme poseben zakon, ki doloĉi enoten postopek za tovrstna javna naroĉila. Ta postopek 

naj bo enostavnejši, hitrejši in preglednejši. Doloĉila, ki se nanašajo na domaĉa javna 

naroĉila, se prepletajo ĉez celotni zakon; samo dober strokovnjak lahko ugotovi, katera 

doloĉila se nanašajo na javna naroĉila, ko je potrebna objava v Uradnem listu EU, katera 

na domaĉa javna naroĉila. Druga moţnost je tudi ta, da se domaĉa javna naroĉila posebej 

doloĉijo v posebnem poglavju enotnega zakona. Poleg navedenega je nesmiselno, da 

imamo za domaĉa javna naroĉila dva postopka, postopek za naroĉila malih vrednosti (to 

so naroĉila blaga in storitev od 20 do 40.000 evrov in za gradnje od 40 evrov do 80.000 

evrov) in postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi (to je za naroĉila od 40 do 

125.000 evrov za blago in storitve in od 80 000 evrov do 274 000 evrov za gradnje). Pri 

tem je nerazumljivo še tudi to, da je treba za gradnje v vrednosti med 274.000 evrov in 

4.845.000 evrov uporabiti ali odprti ali drug postopek, ĉeprav objava v Uradnem listu EU 

ni potrebna in gre za domaĉa javna naroĉila. Z zaĉetno ureditvijo domaĉih javnih naroĉil 

bi bistveno prispevali k enotnosti in transparentnosti javnega naroĉanja. Tak sistem bi bil 

enostavnejši tako za naroĉnike kot ponudnike. Vedeti je treba, da se manjši ponudniki v 

veĉini primerov prijavljajo prav na domaĉa javna naroĉila, saj za velika javna naroĉila 

nimajo v veĉini primerov kadrovskih in tehniĉnih pogojev. Pri velikih javnih naroĉilih, ki 

presegajo zneske, ko je potrebna objava v Uradnem listu EU, lahko sodelujejo le v 

skupnih ponudbah ali kot podizvajalci. 
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3. Naš zakon o javnem naroĉanju je v veĉ primerih stroţji, kot zahtevajo direktive EU. 

Direktive EU doloĉajo, da je moţno uporabiti postopek s pogajanji brez predhodne objave 

za dodatne gradnje in storitve, ĉe vrednost teh dodatnih del ne presega 50 % vrednosti 

osnovne pogodbe, naš zakon pa doloĉa, da ta vrednost ne sme presegati 30 % osnovne 

vrednosti pogodbe. To doloĉilo ni smiselno zlasti v primerih, ko gre za zahtevne 

adaptacije ali veĉja vzdrţevalna dela, kjer vseh del ni moţno natanĉno doloĉiti in 

velikokrat ta dodatna dela iz upraviĉenih razlogov presegajo 30 % osnovne vrednosti 

pogodbe. Normalno bi bilo, da bi naš zakon doloĉil enak znesek, kot ga doloĉa direktiva. 

4. Ureditev neposrednih plaĉil podizvajalcem kot jo doloĉa 71. ĉlen ZJN-2 (oz. 28. ĉlen 

ZJN-2B) je neustrezna, neizvedljiva in nesmiselna. Po svoji vsebini ta doloĉba sploh ne 

sodi v zakon. Ni primera med ĉlanicami EU, da bi katera drţava na ta naĉin urejala 

problematiko podizvajalcev. Dejstvo je, da podizvajalec ni v nobenem odnosu z 

naroĉnikom, da ni pogodbena stranka z naroĉnikom, da naroĉniku ne odgovarja za 

izvedbo del in da naroĉnik od podizvajalca ne more terjati nobene izpolnitve. Neposredno 

lahko naroĉnik poravna obveznost iz pogodbe podizvajalcu, ĉe s tem soglaša izvajalec in 

zato naroĉnik, podizvajalec in izvajalec sklenejo pogodbo, ki takšno plaĉilo omogoĉa. V 

praksi podizvajalci še vedno niso poplaĉani, ĉe izvajalec s tem ne soglaša. Druga 

neustrezna ureditev na tem podroĉju je tudi ta, da zakon dopušĉa, da lahko izvajalec 

zamenja podizvajalca brez soglasja naroĉnika. V praksi se dogaja, da izvajalec po 

sklenitvi pogodbe obvesti naroĉnika, da bo podizvajalca zamenjal z drugim 

podizvajalcem, to je firmo, katere ustanovitelj je izvajalec, ta firma pa delo opravi z 

zamenjanim podizvajalcem. Nezašĉiteni so v tem primeru tudi podizvajalci podizvajalcev. 

Bolje bi bilo, da te problematike zakon ne bi urejal, ker omogoĉa številna izigravanja. Ĉe 

pa je zakonodajalec, iz politiĉnih razlogov, uredil to podroĉje, bi bilo bolj uĉinkovito, da 

bi doloĉil, da mora izvajalec k zaĉasni situaciji in konĉni situaciji predloţiti podpisano 

izjavo podizvajalca, da mu je poravnal vse zapadle obveznosti, ali da predloţi 

asignacijsko pogodbo, na osnovi katere bo naroĉnik poravnal obveznost direktno 

podizvajalcu. Poleg tega bi morala v zakonu biti doloĉba, da izvajalec brez soglasja 

naroĉnika ne sme zamenjati podizvajalca, ki ga je navedel v ponudbi, in da podizvajalec 

ne sme opraviti dela s podizvajalci. Šele ob takšni doloĉbi ne bi prihajalo do zlorab. 

Postavlja pa se vprašanje, ali so te doloĉbe sploh v praksi izvedljive pri velikih gradnjah, 

ko naroĉnik najame podizvajalca samo zato, ker z lastnimi kapacitetami ne more opraviti 

dela v pogodbenem roku. To je verjetno treba dopustiti, ĉe naroĉnik ţeli, da izvedejo delo 

v pogodbenem roku. Ker gre za pogodbeno nedisciplino, je malo verjetnosti, da bi lahko 

zakon razrešil to vprašanje. 

5. Zakon doloĉa veĉ naĉinov javnega naroĉanja, kot so okvirni sporazumi, dinamiĉni 

nabavni sistem in elektronska draţba. Ta doloĉila so, razen okvirnih sporazumov, mrtva 

ĉrka na papirju, saj v praksi niso izvedljiva, ker drţava ni zagotovila tehniĉnih in 

strokovnih podlag za izvedbo javnih draţb in dinamiĉnega nabavnega sistema, ki bi pa 
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lahko v marsiĉem poenostavila in zagotovila uĉinkovito javno naroĉanje na podroĉju 

naroĉanja blaga in storitev. 

6. Veliko teţav v praksi povzroĉajo doloĉbe glede ugotovitve popolnosti ponudbe. Ponudba 

je popolna, ĉe je formalno popolna, sprejemljiva, primerna in pravilna. Toliko definicij za 

ponudbo pri naroĉnikih povzroĉa veliko teţav in sporov pred Drţavno revizijsko 

komisijo. Tako se naroĉniki preveĉ ukvarjajo s formalnimi zahtevami in premalo z 

vsebino javnega naroĉila. Najenostavneje bi bilo, da se doloĉi samo en termin, to je 

popolna ponudba, to je tista ponudba, ki je v okviru sredstev, ki jih ima naroĉnik na 

razpolago za izvedbo javnega naroĉila in izpolnjuje pogoje doloĉene z zakonom in 

razpisno dokumentacijo.  

7. Zakon bi moral doloĉiti bistvene kršitve postopka tako, kot je to doloĉeno v Zakonu o 

splošnem upravnem postopku in drugih postopkih. Ĉe bi Drţavna revizijska komisija 

ugotovila, da je prišlo do takšnih kršitev, bi javno naroĉilo razveljavila. Tako pa se tako 

naroĉniki kot Drţavna revizijska komisija velikokrat ukvarjajo s formalnimi 

pomanjkljivostmi, ki na vsebino javnega naroĉila in izid postopka nimajo vpliva. To 

prispeva k neuĉinkovitosti javnega naroĉanja.  

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naroĉanju (Uradni list RS št. 

19/2010) je v 26. ĉlenu doloĉil neko posebno in zanimivo novost. To je tako imenovano 

prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost: 63.b ĉlen Zakona o javnem 

naroĉanju: 

(1) Kadar naroĉnik oddaja posamezno naroĉilo v skladu s šestim odstavkom 32. ĉlena ali 

33. ĉlenom tega zakona, mora na Portalu javnih naroĉil in, ĉe je to primerno, v Uradnem 

listu Evropske unije objaviti prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. 

Naroĉnik posreduje prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost v objavo isti 

dan, ko posreduje ponudnikom odloĉitev iz prvega odstavka 79. ĉlena tega zakona. 

Naroĉnik mora v roku iz prejšnjega stavka objaviti prostovoljno obvestilo za predhodno 

transparentnost tudi, kadar oddaja javno naroĉilo po postopku s pogajanji brez predhodne 

objave.  

(2) Naroĉnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno 

transparentnost objavi tudi v drugih postopkih javnega naroĉanja in v primeru javnega 

naroĉila storitev iz Seznama storitev B. Obvestilo se objavi na Portalu javnih naroĉil in, 

ĉe je to primerno, v Uradnem listu Evropske unije.  

(3) S tem obvestilom se v zvezi z odloĉitvijo o oddaji naroĉila še pred njeno 

pravnomoĉnostjo zagotavlja veĉja transparentnost v postopkih javnih naroĉil. 

Ĉe prvi odstavek tega ĉlena, ki nosi naslov Prostovoljno obvestilo za predhodno 

transparentnost, prevedemo v razumljiv jezik potem prvi odstavek doloĉa, da mora 

naroĉnik, kadar oddaja posamiĉno naroĉilo na osnovi okvirnega sporazuma z veĉ 
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ponudniki, v katerem pa vsi pogoji niso doloĉeni, istoĉasno z izdajo obvestila o izbiri tudi 

objaviti prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost. Prav tako mora takšno 

obvestilo objaviti naroĉnik tudi v primeru, ko oddaja javno naroĉilo po postopku s 

pogajanji brez predhodne objave. Gre za zanimiv besedni konstrukt, ki se imenuje 

prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, v bistvu pa je to, Obvezno obvestilo 

o naknadni transparentnosti. Imenuje se prostovoljno, obvestilo pa moraš objaviti. Drugi 

odstavek tega ĉlena je še bolj nesmiseln, saj doloĉa, da naroĉnik lahko to obvestilo objavi 

tudi v drugih primerih javnega naroĉanja in v primeru naroĉil storitev iz seznama B. 

Vprašujemo se, zakaj bi naroĉnik nekaj objavljal, kar ni obvezno, in zakaj bi bil tako 

neumen. To so nesmiselne doloĉbe, saj ţe sam zakon v 1. ĉlenu doloĉa, da ZJN doloĉa 

obvezna ravnanja naroĉnikov in ponudnikov pri javnem naroĉanju. Nesmiselno je torej 

doloĉati neobvezna ravnanja, saj je to v neskladju s tem, zakaj je zakon sploh potreben. 

Tretji odstavek tega ĉlena pa je posebne vrste unikum, saj to sploh ni pravna norma, 

ampak pojasnilo ĉlena, ki spada v obrazloţitev. Takšne norme, ki po svoji vsebini niso 

norme, so nepotrebne in nesmiselne. Sluţba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je 

izdala tehniĉne smernice, koncem leta pa je Drţavni zbor sprejel tudi Resolucijo o 

normativni dejavnosti, zato ni jasno, kako lahko Drţavni zbor sprejema zakone, pri tem 

pa ne upošteva resolucije, ki jo je sam sprejel. Takšne doloĉbe samo obremenjujejo 

zakonsko besedilo, zato bi jih bilo smiselno ĉrtati ali vsaj spremeniti v razumljiv pravni 

jezik. 

9. ZJN-2B v 15. ĉlenu doloĉa, da mora naroĉnik v primeru, da sklene okvirni sporazum z 

veĉjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, v postopku 

oddaje posameznega naroĉila na podlagi tega sporazuma zagotoviti pravno varstvo 

ponudnikom, ki so oddali ponudbo, v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v 

postopkih javnega naroĉanja. Naroĉnik v obdobju mirovanja ne sme skleniti pogodbe o 

izvedbi posameznega naroĉila na osnovi okvirnega sporazuma. Takšna doloĉba posega v 

pogodbena doloĉila. Okvirni sporazum je posebne vrste pogodba in ga v praksi 

imenujemo tudi okvirna pogodba. Ta doloĉba tako prinaša novost, da je moţna revizija 

postopka tudi v ĉasu trajanja pogodbe. Javno naroĉanje je posebne vrste postopek, ki ureja 

postopek do sklenitve pogodbe. Po sklenitvi pogodbe veljajo pogodbena doloĉila, v katera 

zakon ne more posegati. Postavlja se vprašanje, ali je takšna ureditev sploh pravno 

dopustna. To doloĉilo je treba iz zakona izloĉiti in urediti pravno varstvo pred rednim 

sodišĉem, kot to velja za vse druge pogodbe. 

10. ZJN-2B v 8. ĉlenu doloĉa, ali lahko naroĉnik za svetovanje v postopku ali v zvezi s 

postopkom javnega naroĉanja najame osebo zasebnega prava ali posameznika in pri tem 

zahteva, da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloţi garancijo za dobro izvedbo del. V 

pogodbi za svetovanje, ki jo sklene s to osebo, mora doloĉiti, da se plaĉilo po tej pogodbi 

izvede po zakljuĉku postopka javnega naroĉanja. Šteje se, da je postopek javnega 

naroĉanja zakljuĉen, ko postane odloĉitev pravnomoĉna. To doloĉilo v zakonu je moteĉe 
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in nesmiselno, še zlasti, ĉe vemo, da so prav naroĉniki, ki nimajo ustreznih strokovnjakov 

za izvajanje javnih naroĉil, naroĉali te storitve na trgu. Ĉe lahko zunanji izvajalec samo 

svetuje pri postopku javnega naroĉanja, sam pa ne sme izvajati postopka, potem ni moţno 

zahtevati, da bo dobil plaĉilo šele, ĉe bo postala odloĉitev o oddaji javnega naroĉila 

pravnomoĉna. Smiselno bi bilo, da zakon dopusti moţnost, da naroĉniki za izvedbo 

postopka najamejo strokovnjaka, odloĉitev o javnem naroĉilu pa mora sprejeti naroĉnik. 

Takšna doloĉba je bila v vseh zakonih o javnem naroĉanju in ni nobene utemeljene 

potrebe, da jo je zakonodajalec spremenil. 

2.8 Ocena spoznanih značilnosti v luči zakona o zadostni in potrebni celovitosti iz 

dialektične teorije sistemov 

Dialektiĉna teorija sistemov (v nadaljevanju DTS) je ena izmed variant teorije sistemov (v 

nadaljevanju TS). TS je veda o doseganju celovitosti razmišljanja in delovanja. DTS se 

razlikuje od TS v tem, da ji ne gre za opis pojavov, ampak za metodologijo razmišljanja 

celovite in sodelovalno ustvarjalne usmeritve. Sistem kot pojem izraţa teţnjo k celovitosti 

(Mulej 2000, 12). Po DTS celovitost zajema celoto (sistemskost, kompleksnost), dele 

(sistematiĉnost, kompliciranost), odnose (soodvisnost, dialektiĉnost, interdependenco) in 

realistiĉnost (bliţino stvarnosti, materialistiĉnost) kot dialektiĉni sistem, kar pomeni vse 

bistveno hkrati, prepleteno, soodvisno in z medsebojnimi vplivi (Mulej idr. 2003, 203). Eden 

izmed zaĉetnikov splošne sistemske teorije (von Bertalanffy 1979) je zahteval popolno 

celovitost. Vendar je dejstvo, da ljudje nismo sposobni popolnoma celovitega razmišljanja, saj 

bi potrebovali preobširno znanje. Ravno zaradi te pomanjkljivosti prvotne teorije je nastal 

Mulej/Kajzerjev zakon potrebne in zadostne celovitosti (Mulej, Likar in Potoĉan 2005, 496–

495, Treven in Mulej 2006, 816). 

Za javno upravo je znaĉilna birokratska organiziranost z veĉ nivoji hierarhije, ki ima poleg 

drugih negativnih lastnosti tudi izredno funkcionalno neprilagodljivost, brez ustvarjalnega 

razmišljanja. Ustrezno birokratski organizaciji je tudi organiziranost procesov neracionalna, ni 

optimalna, je nejasna ter v veĉini primerov neuĉinkovita in manj uspešna. Redko se upošteva 

naĉelo, da je treba narediti veĉ za manj denarja, kot je to nemalokrat praksa in nuja v 

zasebnem sektorju. Lahko opredelimo finanĉno poslovanje, ki spodbuja neuĉinkovitost 

administracije in omogoĉa neracionalno porabo denarja. 

Izvajanje dela temelji na naĉelu natanĉnega izpolnjevanja navodil in pravil za izvedbo nalog, 

kar narekuje uradnikom narediti ĉim manj napak, ne glede na to, v kolikšni meri je treba 

uresniĉiti zahteve in potrebe strank. Z uvajanjem preveĉ pravil se porabi veĉ ĉasa in energije 

za dosledno izvedbo doloĉenega in predpisanega procesa oziroma naloge, kot pa za doseganje 

priĉakovanih rezultatov teh procesov. Kontrola je (napaĉno) usmerjena k izpolnjevanju pravil 

za izvajanje dela, medtem ko skoraj ni nadzora nad rezultati dela. Splošno je najveĉja kontrola 

v javni upravi namenjena porabi finanĉnih sredstev, in to ne glede na upraviĉenost 
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posameznih izdatkov, temveĉ predvsem njihovi evidenci in izpolnjevanju vseh potrebnih in 

nepotrebnih formalnosti. 

V javni upravi ni izvedena ustrezna loĉitev med nivojem politiĉnih funkcij in uradniških 

delovnih mest oziroma poloţajev, zato se politiĉne in strokovne funkcije prepletajo oziroma 

se prepletata odgovornost za sprejemanje in izvajanje (politiĉnih) odloĉitev. Zraven prevelike 

porabe sredstev, je kakovost storitev/izdelkov javne uprave postala glavna tarĉa kritike 

javnosti. Javnost zahteva vedno višjo kakovost storitev za porabljeni denar davkoplaĉevalcev 

po naĉelu “delati veĉ in bolje za manj denarja”, splošna praksa pa je ravno obratna. Merilo za 

kakovost storitev predstavlja koliĉina porabljenih sredstev: veĉ kot je porabljenih sredstev, 

boljša in uĉinkovitejša naj bi bila storitev (Stanonik 1999, 35). Seznam problemov je še 

nekoliko obširnejši in daljši. Pri vsem tem ne gre zgolj za višino prispevkov in davkov, ki jih 

drţavljani prispevajo v drţavno blagajno, temveĉ za to, da v zameno javna uprava svojim 

strankam ponuja vse manj razvojnih programov in inovativnih rešitev problemov. Javna 

uprava naj bi postala v sodobni druţbi vse bolj tisti dejavnik, ki odloĉno posega in vpliva na 

celotno druţbeno ţivljenje ter ţivljenje in poloţaj ĉloveka kot posameznika. 

Eden izmed kljuĉnih dejavnikov za uspeh je inovativnost. Podjetja oz. organizacije, v katerih 

še vedno prevladuje rutina, v takšnem okolju ne morejo preţiveti. Morajo se prilagoditi 

spremembam in postati inovativna, ĉe ţelijo obstati na trgu. V podjetju in organizaciji se mora 

izoblikovati okolje, ki podpira nastajanje novih idej, kreativnost in inovativnost zaposlenih. 

Izoblikovati se mora torej takšna kultura, ki bo podpirala in spodbujala inovativnost vseh 

zaposlenih. Poleg zahteve po inovativnosti se podjetja sreĉujejo tudi z vedno veĉjo 

prisotnostjo raznolikosti med svojimi zaposlenimi. Uspešna podjetja namenoma uvajajo 

raznolikost med svoje zaposlene, saj so ţe spoznala prednosti, ki jih lahko tako raznolika 

delovna sila podjetju prinese. Vsega tega pa v javnem sektorju ni zaslediti. 

Kot najbolj primerna organizacijska struktura, ki bi jo bilo mogoĉe uporabiti pri izvedbi 

javnih naroĉil, se izkaţe projektno matriĉna organizacija, kjer sta izraba sredstev in 

sodelovanje zaposlenih najboljše in ki jo je mogoĉe najhitreje uporabiti v kolektivu. V taki 

organizacijski strukturi tako lahko zaposleni delajo na projektu in uporabljajo znanja, ki so 

zbrana v kolektivu. Po opravljenem projektu se vsi udeleţenci lahko vrnejo na svoja stara 

delovna mesta, ĉe so jih morali zaradi obilice dela na projektu zapustiti. Tudi s tega vidika 

ima podjetje tako najmanj stroškov z organizacijo takega projekta. Projekt je zakljuĉen proces 

oblikovanja in izvajanja doloĉenih dejavnosti, ki so med seboj logiĉno povezane, da bi laţje 

dosegli interne in eksterne namenske cilje ter ustrezne interne in eksterne objektne cilje (Hauc 

1982, 43). Po Rusjanu pa projekt opredelimo kot enkratno, kompleksno, zaokroţeno celoto, 

sestavljeno iz vrste med seboj povezanih dejavnosti (Rusjan 2002, 127). Podobno opredelitev 

projekta nam opredeli Solina, ki pravi, da je projekt enkratna, praviloma zahtevna in 

kompleksna skupina nalog, ki mora biti konĉana v doloĉenem roku in mora doseĉi vnaprej 
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doloĉene in morebitne kasneje odkrite cilje ter upoštevati vse podane in kasneje odkrite 

omejitve (Solina 1997, 23). 

Tudi opredelitve projekta pri drugih tujih avtorjih se med seboj preveĉ ne razlikujejo. Projekt 

je lahko edinstvena in enkratna operacija, ki je oblikovana za doseganje toĉno doloĉenega 

sklopa ciljev v omejenem ĉasovnem okvirju (Stevenson 1993, 776). 

Projekt je treba v posameznih fazah razliĉno zaĉeti. V zaĉetni fazi naj bi bil projektni vodja 

sposoben konceptualnega razmišljanja, v fazi razvoja mora narediti naĉrt, v izvedbeni fazi naj 

bi uveljavil naĉrtovani projekt, v zakljuĉni fazi pa mora izpeljati zakljuĉno kontrolo in izroĉiti 

rezultat projekta naroĉniku (Dinsmore 1993, 24). Tudi ta avtor opredeljuje štiri faze: zaĉetek 

oziroma izdelavo koncepta projekta, razvoj projekta, izvedbo projekta in zakljuĉek projekta 

(Dinsmore 1993, 8). 

Celotno poglavje lahko skrĉimo v nekaj bistvenih ugotovitev (Burke 2006, 4): “Postopki 

javnega naroĉanja so ena izmed najpomembnejših dejavnosti v javnem sektorju, predvsem 

zaradi porabe javnih financ, ki izhaja iz predmetov javnega naroĉanja. Zakonodaja na 

podroĉju javnih naroĉil se ne ukvarja toliko s tem, katere predmete javnih naroĉil naroĉniki 

naroĉajo, ampak s tem na kašen naĉin jih naroĉajo, saj se namen pravil javnega naroĉanja 

kaţe v smotrni porabi javnih financ. Ureditev trga javnih naroĉil krepi zaupanje javnosti v 

delo drţave in njenih organov ter smotrnost uporabe sredstev, ki jih prispevajo 

davkoplaĉevalci. Posreden cilj urejanja javnih naroĉil je prepreĉevanje korupcije, zaradi 

prepletanja javnega in zasebnega sektorja v preteklosti. Sistem javnih naroĉil ni sam sebi 

namen, temveĉ je podrejen širšemu cilju zagotavljati ekonomski razvoj, prvenstveno z 

uvajanjem konkurence v javni sektor. Konkurenca je paĉ najboljši regulator trga, vendar se ne 

razvija sama od sebe, temveĉ jo je treba intenzivno uvajati, varovati in razvijati, po naĉelu 

decentralizirane odgovornosti managementa.” 

Velika veĉina javnih naroĉil se financira in plaĉuje iz proraĉuna Republike Slovenije, kar pa 

je pogosto glavni vir problemov ob koncu projektnega javnega naroĉanja, ko je na vrsti 

plaĉilo dela ali storitve, ki jo je opravil izbrani izvajalec. V drţavi se lahko in se je ţe zgodilo 

vrsta naravnih in drugih nesreĉ, ki so zahtevale takojšnje ukrepanje in velike vsote denarja, 

obiĉajno proraĉunskega, ki so ga vzeli iz rezerv in virov, ki so bili namenjeni financiranju, 

med drugim tudi javnih naroĉil. Tako so izvajalci ostali brez dela morebitnega plaĉila ali pa se 

je to delo zavleklo. Ĉe vse skupaj povzamemo, vidimo, da so uĉinkovito planiranje, kontrola 

in celovito razmišljanje zelo pomembni v vseh fazah oz. prvinah poslovnih procesov. 

2.9 Povzetek spoznanj in ugotovitev 

Postopki javnega naroĉanja so ena izmed najpomembnejših dejavnosti v javnem sektorju, 

predvsem zaradi porabe javnih financ, ki izhaja iz predmetov javnega naroĉanja.  
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Zakonodaja na podroĉju javnih naroĉil se ne ukvarja toliko s tem, katere predmete javnih 

naroĉil naroĉniki naroĉajo, ampak s tem na kašen naĉin jih naroĉajo, saj se namen pravil 

javnega naroĉanja kaţe v smotrni porabi javnih financ. 

Ureditev trga javnih naroĉil krepi zaupanje javnosti v delo drţave in njenih organov ter 

smotrnost uporabe sredstev, ki jih prispevajo davkoplaĉevalci. Posreden cilj urejanja javnih 

naroĉil je prepreĉevanje korupcije, zaradi prepletanja javnega in zasebnega sektorja v 

preteklosti.  

Sistem javnih naroĉil ni sam sebi namen, temveĉ je podrejen širšemu cilju zagotavljati 

ekonomski razvoj, prvenstveno z uvajanjem konkurence v javni sektor. Konkurenca je paĉ 

najboljši regulator trga, vendar se ne razvija sama od sebe, temveĉ jo je treba intenzivno 

uvajati, varovati in razvijati. 

Velika veĉina javnih naroĉil se financira in plaĉuje iz proraĉuna (npr. Republike Slovenije), 

kar pa je pogosto glavni vir problemov ob koncu projektnega javnega naroĉanja, ko je na vrsti 

plaĉilo dela ali storitve, ki jo je opravil izbrani izvajalec. V drţavi se lahko in se je ţe zgodilo 

vrsta naravnih in drugih nesreĉ, ki so zahtevale takojšnje ukrepanje in velike vsote denarja, 

obiĉajno proraĉunskega, ki so ga vzeli iz rezerv in virov, ki so bili namenjeni financiranju, 

med drugim tudi javnih naroĉil. Tako so izvajalci ostali brez dela morebitnega plaĉila ali pa se 

je to delo in plaĉilo zavleklo. Ĉe vse skupaj povzamemo, vidimo, da so uĉinkovito planiranje, 

kontrola in celovito razmišljanje zelo pomembni v vseh fazah oz. prvinah poslovnih procesov. 

Sedanji predpisi za segment javnega naroĉanja, katerega obravnavamo v tej raziskavi, ne 

omogoĉajo dovolj uĉinkovitosti in uspešnosti, vsaj ne v Sloveniji. Zato v nadaljevanju 

poskušajmo spoznati tuje izkušnje. 
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3 IZKUŠNJE EVROPSKIH DRŢAV IN ZDRUŢENIH NARODOV Z JAVNIMI 

NAROČILI 

3.1 Kratka zgodovina javnega naročanja na evropski ravni 

Urejanje javnega naroĉanja na evropski ravni se je zaĉelo leta 1957, šest let po podpisu 

Pariškega sporazuma, s katerim je bila ustanovljena Evropska skupnost, da bi poenotili trg 

premoga in jekla, in sicer s podpisom Rimskega sporazuma. Dokument je pomenil 

ustanovitev Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za jedrsko energijo 

(Euratom). Temeljna pravila javnega naroĉanja je posredno vsebovala ţe Rimska pogodba o 

ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti z dne 25. marca 1957, ĉeprav se izrecno ni 

sklicevala nanje. Gre za pogodbo o doseganju carinske unije, poslediĉno je prišlo do doseţkov 

tudi na drugih podroĉjih. Njena bistvena naloga pa je bila postopno oblikovati skupni trg med 

drţavami ĉlanicami. 

Vsebovala je štiri osnovna naĉela skupnega trga, ki so se nanašala tudi na javna naroĉila 

(Kostanjevec 2000, 28): 

– prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi nacionalnosti, 

– svoboden pretok blaga in prepoved koliĉinskih omejitev pri uvozu in izvozu ter drugih 

ukrepov, ki bi utegnili imeti enak uĉinek, 

– svobodno ustanavljanje podjetij drţav ĉlanic na ozemlju katerekoli druge drţave ĉlanice, 

– svobodno opravljanje storitev pod enakimi pogoji v vseh drţavah ĉlanicah, ne glede na 

to, v kateri drţavi je sedeţ podjetja. 

Rimska pogodba (Treaty of Rome) je torej uresniĉila zaĉetna pravila javnega naroĉanja, ki 

prepovedujejo kakršnokoli diskriminacijo na osnovi nacionalnosti in kakršnekoli omejitve pri 

izbiri blaga ali storitev. Vendar so bile te zahteve preveĉ splošne in nenatanĉne, da bi bila v 

praksi uporabna brez problemov. Bolj specifiĉen okvir za uporabo so zagotovile prve sprejete 

smernice Evropske komisije glede javnih naroĉil, ohranjajoĉ osnovna pravila, ki se nanašajo 

na postopke javnega naroĉanja (European Commission 1997, 4–5). 

Leta 1987 je stopila v veljavo tako imenovana Evropska listina, ki je skupino takrat 

dvanajstih drţav obvezala, da sprejme ukrep s konĉnim ciljem postopno oblikovati notranji 

trg. Z Maastrichtskim sporazumom je bila leta 1992 ustanovljena Evropska unija, po tem 

datumu pa se je zaĉelo javno naroĉanje med drţavami ĉlanicami še bolj naĉrtno urejati, in 

sicer z namenom poenotiti pogoje za sodelovanje gospodarskih subjektov tudi pri naroĉilih 

javnega sektorja. 

Med pravnimi viri javnega naroĉanja velja omeniti tudi Sporazum o vladnih nabavah 

(Governmental Procurement Agreement), sprejet leta 1994 v okviru Svetovne trgovinske 

organizacije (WTO), katerega podpisnica je bila Evropska unija in vse drţave ĉlanice.  
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Pravila tega sporazuma so bila v evropsko pravo povzeta z Direktivama 97/52/EEC in 

98/4/EEC, katerih namen je bila uskladitev postopkov pri dodelitvi javnih naroĉil za blago, 

storitve in gradnje na klasiĉnem in vodnem, energetskem, transportnem in 

telekomunikacijskem podroĉju (Muţina in Vesel 2004, 23). 

Leta 1997 so Maastrichtski sporazum dopolnili z Amsterdamsko pogodbo, s ĉimer so temeljna 

naĉela javnega naroĉanja še dopolnili. Glavni cilji Amsterdamske pogodbe, povezani z javnim 

naroĉanjem, so (Evropomoĉnik 2007): 

– postaviti zaposlovanje in pravice drţavljanov v samo osrĉje Evropske unije. Nova 

pogodba je potrdila, da nosijo drţave ĉlanice primarno odgovornost za zaposlovanje, 

obenem pa je v središĉe postavila potrebo po tem, da drţave ĉlanice med seboj sodelujejo 

pri iskanju rešitev v boju proti brezposelnosti, ki je danes v Evropi najhujši problem; 

– dokonĉno odpraviti še zadnje ovire svobodi gibanja ter krepiti varnost s konsolidacijo in 

sodelovanjem drţav ĉlanic Evropske unije na podroĉju pravosodja in notranjih zadev; 

– doseĉi veĉjo uĉinkovitost institucionalne strukture v luĉi širitve Evropske unije, še 

posebno proti drţavam vzhodne Evrope. 

Podpisi sporazumov, še posebej Rimske pogodbe, na nek naĉin uvajajo temeljna naĉela 

javnega naroĉanja za pridobivanje poslov v javnem sektorju. Vendar pa podpisi navedenih 

sporazumov niso omogoĉili harmonizacije trga javnih naroĉil na evropski ravni, zato so 

sprejeli direktive, ki natanĉneje doloĉajo ureditev oddaje javnih naroĉil med drţavami 

ĉlanicami. Pomen javnega naroĉanja v Evropski uniji je velik, saj trţni deleţ javnih 

naroĉnikov, merjeno z oddanimi naroĉili, presega 16 odstotkov celotnega bruto druţbenega 

proizvoda njenih ĉlanic, število javnih naroĉnikov pa presega številko 100.000 (Ţigon 2006, 

3). 

Vrste postopkov za javno naroĉanje v Evropski uniji so (Krašek 2001, 18): 

– odprti postopek (open tender), 

– omejeni postopek (restricted tender), 

– postopek s pogajanji s predhodno objavo (negotiated procedure with prior notification), 

– postopek s pogajanji brez predhodne objave (negotiated procedure without prior 

notification), 

– v direktivi 92/50 EEC obstaja za nekatere posebne storitve tudi postopek oddaje naroĉila 

z nateĉajem (design contest). 

Podroben opis postopkov javnega naroĉanja presega prostor, predviden v magistrski nalogi, 

zato se mu odrekam. Na tem mestu poudarjam samo dejstvo, da se enotna pravila pri 

postopkih javnega naroĉanja zaradi visokih stroškov objavljanja in predpisanih postopkov, 

uporabljajo samo pri sorazmerno visokih vrednostih nabav. Veĉina manjših javnih naroĉil 

ostaja pod predpisanim vrednostnim pragom (value threshold); zanje se uporabljajo predpisi, 

ki jih doloĉajo drţave ĉlanice same. Veĉina drţav ĉlanic pa v svojem notranjem pravu 
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predpisuje postopke, ki za zelo nizke zneske naroĉil postopek bistveno olajšajo in skrajšajo 

(Krašek 2001, 14). 

Vsako javno naroĉilo, opravljeno v okviru Evropske unije, lahko uvrstimo v eno od 

naslednjih kategorij: v primeru, ko je ocenjena vrednost nad vrednostnim pragom, doloĉenim 

s smernicami Evropske unije, mora biti zakonodaja posameznih drţav ĉlanic na podroĉju 

javnih naroĉil usklajena s smernicami; ĉe je ocenjena vrednost pod tem pragom, hkrati pa nad 

vrednostnim pragom, ki je doloĉen z nacionalnimi predpisi za javna naroĉila v posamezni 

drţavi ĉlanici, zahteve smernic Evropske unije niso obvezujoĉe in se uporabljajo izkljuĉno 

drţavni predpisi o javnem naroĉanju; kadar pa je ocenjena vrednost pod vrednostnim pragom, 

ki ga doloĉa notranja zakonodaja drţave s podroĉja javnih naroĉil, javno naroĉanje sploh ni 

pravno formalizirano ali pa so postopki za oddajo javnih naroĉil skrajno poenostavljeni 

(Kostanjevec 2000, 29). 

Za postopek izbora najugodnejšega ponudnika na javnem nateĉaju v EU lahko reĉemo, da 

poteka po enakih naĉelih, ki jih s sprejetjem zadnjega zakona o javnih naroĉilih poznamo v 

Sloveniji. Govorimo predvsem o nediskriminatornosti in enakopravnosti ponudnikov. Vendar 

pa je treba poudariti, da EU daje zelo velik poudarek na ponudnikovo osebnostno, 

ekonomsko, gospodarsko in tehniĉno sposobnost, ki mora biti vseskozi na vpogled. Naroĉnik 

mora po direktivah, ki veljajo za omejen postopek ali postopek s pogajanji, vedno povabiti k 

naroĉilu predstavnike podjetij iz drugih drţav, ĉlanic EU. Merili, ki se uporabljata za izbiro 

najugodnejšega ponudnika, sta: 

– najniţja cena ali 

– najboljša ponudba z vidika gospodarnosti. 

Najbolj gospodarna ponudba se nanaša na rok dobave, servisiranje, ceno, kakovost, 

inovativnost, funkcionalnost, ekonomiko ipd. Pri teh ponudbah je izbor seveda bolj podroben 

in natanĉen, ker je treba vzeti pod drobnogled veĉje število podatkov, ki so vezani na 

ponudbo, in jih ovrednotiti ter nato izbrati najugodnejšo ponudbo. 

Javno naroĉilo ali “tender”, kot v Evropi ţe vrsto let poimenujejo naroĉilo, za katerim v veĉini 

primerov stojijo drţava in zelo velike organizacije, je ena od poglavitnih vej pridobivanja 

naroĉil za podjetja v Evropski skupnosti. Prav tako kot naša vlada, tudi vlade drţav ĉlanic EU 

z naroĉili pomembno delujejo na trgu investicijskih del in nakupov, spodbujajo gospodarstvo 

na podroĉjih, kjer je ĉutiti krizo, in skrbijo za obstojeĉa delovna mesta in pridobivanje novih.  

Trg javnih naroĉil v Evropski uniji ocenjujejo na 11 odstotkov celotnega BDP oziroma na 720 

milijard evrov, kar je pribliţno toliko, kot znaša polovica BDP Nemĉije (Krašek 2001, 5). 

Poglejmo si na tem mestu nekoliko podrobneje uspešnost tujih ponudnikov na javnih razpisih 

v Sloveniji. Kot obiĉajno, je bilo tudi v letu 2009 najveĉ javnih naroĉil oddanih slovenskim 

ponudnikom, in sicer 6.481 sklopov, v skupni vrednosti 1,93 mrd EUR. Med tujimi ponudniki 
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so bili v letu 2009 na slovenskem trgu, glede na vrednost dodeljenih naroĉil, najuspešnejši 

ponudniki iz Avstrije, katerim je bilo oddanih 17 sklopov, v skupni vrednosti 91,64 mio EUR. 

Glede na vrednost sledijo ponudniki iz Madţarske, katerim so bila oddana javna naroĉila v 

vrednosti 9,69 mio EUR, tem pa sledijo ponudniki iz Nemĉije, z vrednostjo dodeljenih naroĉil 

v višini 9,65 mio EUR. Zaradi izredne uspešnosti podjetij iz Avstrije na prijave na slovenske 

razpise, se avstrijski pravni red na podroĉju javnih razpisov podrobneje prikazuje. 

3.2 Javno naročanje v Avstriji 

Avstrijski Zakon o javnem naroĉanju je pridobil na vrednosti in doţivel korenite spremembe 

leta 2002 z t. i. Bundesvergabegesetz (BVergG). Ta zakon doloĉa, da so naroĉniki javnega 

naroĉanja vse pravne in fiziĉne osebe, ki s pogodbo doloĉijo izvedbo in stroške doloĉenih 

storitev ponudnikov. Naroĉniki so razdeljeni v tri podskupine (Gast in Czernich 2004, 28): 

– javni naroĉniki: zvezna deţela, obĉina itd.; 

– naroĉniki doloĉenega sektorja: energija, promet, voda; 

– drugi naroĉniki: ki izpolnjujejo doloĉene pogoje subvencij. 

Obmoĉje veljavnosti zakona o javnih naroĉilih zajema naslednje storitve: dostava, 

gradbeništvo, gradbeno-koncesijske pogodbe, storitvene in storitveno-koncesijske pogodbe. 

(Gast in Czernich 2004, 36–37). 

Mejne vrednosti za objave po Zakonu o javnem naroĉanju za javne naroĉnike (Gast in 

Czernich 2004, 48): 

– naroĉanje blaga in dostava – znotraj drţave: 154.014 EUR, 

– ostala dostava: 200.000 EUR, 

– gradbeništvo: 5.000.000 EUR, 

– storitve – centrala: 154.014 EUR, 

– ostale storitve: 200.000 EUR, 

– nateĉaj – centrala: 154.014 EUR, 

– ostali nateĉaji: 200.000 EUR. 

Mejne vrednosti za objave po Zakonu o javnem naroĉanju za naroĉnike doloĉenega sektorja 

(Gast in Czernich 2004, 50): 

– dostava in storitve: 400.000 EUR, 

– gradbeništvo: 5.000.000 EUR, 

– nateĉaji: 400.000 EUR. 

Postopek javnega naroĉanja v Avstriji poteka v naslednjih fazah: 

1. predhodne informacije o predvidenem javnem naroĉilu, 

2. oddaja javnega naroĉila na Uradu za javna naroĉila, 

3. objava v medijih, 
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4. uradna objava urada za javna naroĉila, 

5. zahteva po razpisni dokumentaciji, 

6. pošiljanje razpisne dokumentacije, 

7. rok za oddajo (ne pred 52. dnevom, 22 pri pospešenem postopku izbire), 

8. popravek razpisa: podaljšanje roka za oddajo, 

9. pregled sprejetih ponudb, 

10. preverjanje ponudb, 

11. doba mirovanja – 14 dni, 

12. obvestilo neizbranim kandidatom, 

13. objava izbranega kandidata, 

14. dodelitev javnega naroĉila, 

15. obvestilo o oddaji javnega naroĉila, 

16. obvestilo poslati na urad za obvešĉanje javnosti. 

Po vstopu Avstrije v Evropsko unijo sta naroĉnikom in ponudnikom zagotovljena pravno 

varstvo in pravica do izbire pravnih sredstev za nadzor zakonitosti postopkov oddaje javnih 

naroĉil. Zvezno ministrstvo za gospodarstvo financira dve upravni telesi, ki sta jih ustanovili 

na zvezni ravni: Komisija za nadzor oddaje javnih naroĉil (die Bundes-

Vergabekontrollkommission, B-VKK) in Urad za javna naroĉila (Das Bundesvergabeamt, 

BVA). Naloga in namen Komisije za nadzor je posredovanje mnenj in svetovanje 

naroĉnikom, s ĉimer jim pomaga pri zakonitosti obstojeĉih praks pri oddaji javnih naroĉil in 

jih usmerja pri prihodnjih praksah oddaje javnih naroĉil. Deluje zgolj kot posrednik med 

naroĉniki in ponudniki v nesporazumu, vendar ne more sprejemati pravno zavezujoĉih 

odloĉitev. Po prejemu pritoţbe senat najkasneje v dveh tednih zagotovi poravnavo postopka 

javnega naroĉanja in pisno obvesti udeleţence. Komisija lahko zahtevo odkloni ali priporoĉa 

uporabo pravnih sredstev. Posredovanje Komisije je brezplaĉno (Gast in Czernich 2004, 191–

192). 

Urad za javna naroĉila je odgovoren za izvedbo revizije. Vloga se lahko vloţi pisno ali ustno 

in mora vsebovati postopek javnega naroĉila, naroĉnika, dejstva, vkljuĉno z interesom 

pritoţnika za oddajo, nastalo ali neizbeţno škodo, razloge za domnevno nezakonitost in 

zahtevano pravno sredstvo. Med postopkom oddaje lahko Urad razveljavi odloĉitve naroĉnika 

in izda zaĉasne ukrepe, ali po oddaji javnega naroĉila na zahtevo oškodovanega ponudnika 

odloĉi, ali je naroĉnik v nasprotju z zakonom oddal javno naroĉilo ponudniku, ki ni bil 

najugodnejši. Stroški posredovanja Urada znašajo od 200,00 EUR do 5.000,00 EUR. Urad 

lahko pritoţbo zavrne, ĉe je rešitev podala Komisija ali ĉe domnevna kršitev ni imela vpliva 

na potek izbire dodelitve naroĉila. Kljub doloĉenim nalogam upravnih teles, pridobiva vedno 

veĉjo funkcijo Komisija za nadzor oddaje javnih naroĉil (Gast in Czernich 2004, 193–194).  

Na zvezni ravni so ustanovili dve upravni telesi za obravnavo pritoţb glede javnih naroĉil: 

Vergabekontrollkommission (Komisija za nadzor postopkov oddaje javnih naroĉil) in 
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Bundesvergabeamt (Agencija za javna naroĉila). Ti telesi financira Zvezno ministrstvo za 

gospodarstvo, vendar sta pravno neodvisni od Ministrstva in ju pri odloĉitvah o javnih 

naroĉilih ne zavezujejo nobene vladne odloĉbe. Komisija za nadzor deluje kot posrednik, 

medtem ko je Agencija za javna naroĉila pooblašĉena za odloĉanje in deluje kot sodišĉe v 

smislu ĉlena 234 Pogodbe o ES, ki zadevo napoti na Sodišĉe Evropskih skupnosti za 

predhodno odloĉanje. Predsednik in podpredsednik Agencije za javna naroĉila morata biti 

sodnika. Po drugi strani pa ni treba, da sta predsednik in podpredsednik Komisije za nadzor 

sodnika, vendar ne smeta biti nikakor povezana z naroĉniki ali ponudniki. Mandat vseh 

ĉlanov Komisije za nadzor in Agencije za javna naroĉila je pet let. 

Locus standi na zvezni ravni se dodeli ponudniku (podjetju ali osebi, ki vloţi ponudbo) ali 

kandidatu (nekomu, ki je zaprosil za povabilo za sodelovanje v omejenih postopkih ali 

postopkih s pogajanj), ki lahko vloţi pritoţbo na Komisijo za nadzor. Tudi Gospodarska 

zbornica in druga zdruţenja (Interessenvertretungen) imajo locus standi, da lahko pri 

Komisiji za nadzor sproţijo postopke posredovanja v imenu doloĉenih podjetij. Vendar ti 

organi ne smejo vloţiti predloga za postopek presoje na Agenciji za javna naroĉila. Naroĉnik 

lahko Komisijo za nadzor zaprosi za pravno mnenje o veljavnosti zakona o javnih naroĉilih.  

Vlogo lahko na Agencijo za javna naroĉila naslovijo samo zainteresirani kandidati ali 

ponudniki, ki menijo, da so bile njihove pravice kršene, in so pred tem ţe poskusili doseĉi 

sporazumno rešitev zadeve pred Komisijo za nadzor. Ĉe je bila rešitev dogovorjena, ali pa 

oĉitana kršitev ni imela vpliva na oddajo javnega naroĉila, Agencija za javna naroĉila 

pritoţbo zavrne. Civilna odškodninska toţba se lahko vloţi samo, ĉe je Agencija za javna 

naroĉila razsodila v prid pritoţbi.  

Avstrijska Agencija za javna naroĉila je pristojna za dve nalogi. Prviĉ, med postopkom oddaje 

lahko razveljavi odloĉitve naroĉnika in izda zaĉasne ukrepe. Drugiĉ, po oddaji javnega 

naroĉila lahko na zahtevo oškodovanega ponudnika odloĉi, ali je naroĉnik v nasprotju z 

zakonom oddal javno naroĉilo ponudniku, ki ni bil najugodnejši, in na zahtevo naroĉnika 

odloĉi, ali bi pritoţnik ne imel realne moţnosti dobiti naroĉilo, ĉe bi naroĉnik ravnal v skladu 

z zakonom.  

Pritoţba se lahko vloţi pri Agenciji pred oddajo javnega naroĉila samo, ĉe je pred tem potekal 

postopek posredovanja pri Komisiji za nadzor ali ĉe Komisija za nadzor ni ukrepala v dveh 

tednih ali je razglasila, da ni pristojna za odloĉanje v tej zadevi. Z drugimi besedami, 

pritoţnik mora poskusiti doseĉi sporazumno rešitev pred Komisijo za nadzor. Ĉe je ponudba 

zavrnjena in pritoţnik trdi, da je bila zavrnjena nezakonito, se šteje, da postopek oddaje še 

poteka.  

Pritoţbo pri Agenciji za javna naroĉila je treba vloţiti v dveh tednih od dneva, ko Komisija za 

nadzor poda priporoĉilo. Toda pritoţba je nedopustna, ĉe je bila doseţena sporazumna rešitev 

pred Komisijo za nadzor. Takšna rešitev prepreĉuje Agenciji, da bi odloĉila o pritoţbi, razen 
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ĉe pritoţnik dokaţe, da naroĉnik ni spoštoval rešitve. V primeru pritoţb, vloţenih pri Agenciji 

za javna naroĉila po oddaji zadevnega naroĉila, je ĉasovni rok šest tednov in zaĉne teĉi od 

dneva, ko je pritoţnik seznanjen z oddajo. 

Postopek pred Agencijo za javna naroĉila se vodi skladno z Zakonikom o splošnem upravnem 

postopku.
1
 Agencijo za javna naroĉila zavezujejo naĉela dolţnega postopanja, praviĉnosti, 

enakosti in zakonitosti. Vloga se lahko vloţi pisno ali ustno pri Agenciji za javna naroĉila. V 

njej mora biti naveden zadevni postopek javnega naroĉila, naroĉnik, dejstva, vkljuĉno z 

interesom pritoţnika za oddajo, nastala ali neizbeţna škoda, razlogi za domnevno 

nezakonitost in zahtevano pravno sredstvo. Ĉe se vloga vloţi pred oddajo javnega naroĉila, je 

treba predloţiti tudi priporoĉilo Komisije za nadzor ali dokaz, da je le-ta navedla, da ni 

pristojna, ali da ni ukrepala v dveh tednih. Enake postopkovne zahteve veljajo za vloge za 

zaĉasne ukrepe. Zaĉasni ukrep se lahko izda v splošnem postopku presoje. Izdan mora biti v 

petih dneh. 

Agencija za javna naroĉila mora ugotoviti zadevna dejstva in zbrati dokaze. Naroĉnik mora 

predati ustrezne zapise in Agenciji za javna naroĉila posredovati vse potrebne dodatne 

informacije. Ĉe naroĉnik ne predloţi zahtevanih informacij, lahko Agencija sprejme zanj 

neugodne sklepe. Izpolnjevanje obveznosti javnih naroĉnikov, kar zadeva predloţitev 

zahtevanih informacij, je zagotovljeno s posebnimi vladnimi uredbami in disciplinskimi 

ukrepi, ki veljajo za javne organe. Poleg tega se lahko naroĉnike iz komunalnih sektorjev po 

loĉenem upravnem postopku kaznuje z globo, ĉe ne predloţijo zahtevanih informacij.  

Pritoţba se lahko pri Agenciji za javna naroĉila vloţi pred oddajo javnega naroĉila, in sicer v 

dveh tednih od dneva, ko je pritoţnik seznanjen z odloĉitvijo Komisije za nadzor.
2
 Ĉe se 

pritoţba vloţi po oddaji naroĉila, je ĉasovni rok šest tednov in zaĉne teĉi z dnem, ko je 

pritoţnik seznanjen o oddaji.
3
 Pred oddajo naroĉila ima Agencija za javna naroĉila dva 

meseca, v katerih mora podati razsodbo o vlogi za razveljavitev. Ĉe pritoţnik zahteva zaĉasno 

odredbo, mora Agencija svojo odloĉitev sprejeti v petih dneh. Ko je pogodba o oddaji javnega 

naroĉila sklenjena, je rok za odloĉitev Komisije pet mesecev. Sodnik mora spoštovati te 

predloge in ugotovitve ter od njih ne sme odstopati. 

                                                 

1
 Glejte ĉlen II § 2(c) Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen, Zvezni uradni list 

1992/121. 
2
 Glejte § 115(2) Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz geändert wird Act, Zvezni uradni 

list 1996/776. 
3
 Glejte § 115(4) Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz geändert wird Act, Zvezni uradni 

list 1996/776. 
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Pritoţbe proti odloĉitvam, ki jih je izdala Agencija za javna naroĉila, niso dovoljene,
4
 saj so 

odloĉitve Agencije sprejete na prvi in konĉni stopnji. Ker je Agencija za javna naroĉila 

znanstvena agencija sodne narave, pritoţbe proti njenim odloĉitvam na Upravnem sodišĉu 

niso dovoljene skladno z naĉeli ustavnega prava. Pritoţba na Ustavnem sodišĉu je mogoĉa 

samo, ĉe je Agencija za javna naroĉila kršila avstrijsko ustavo, na primer s tem, ko je kršila 

naĉela dolţnega pravnega postopanja ali enakosti. Avstrijski zakonik o izvajanju upravnih 

aktov (Verwaltungsvollstreckungsgesetz) velja za odloĉitve Agencije za javna naroĉila, 

vkljuĉno z zaĉasnimi odredbami. Ĉe naroĉnik takšne razsodbe krši, se lahko te razsodbe 

nemudoma izvršijo z globo ali kaznijo. 

3.3 Javno naročanje v Zdruţenih narodih (ZN) 

Zdruţeni narodi (ZN) so sistem programov, organizacij, komisij, uradov, kot WFP (World 

Food Program), WHO (World Health Organization), ECA (Economic Commission for 

Africa), UNOV (United Nations Office in Vienna), toda ko se omenijo ZN, se najprej pomisli 

na New York, zgradbo ob East River in na generalnega sekretarja ZN, to je na Sekretariat ZN, 

ki pa je le eden od ĉlanov sistema. 

Aktivnosti ĉlanov ZN so zelo raznolike, zelo specifiĉne, zato ima vsak ĉlan svojo sluţbo, 

kateri je poverjeno naroĉanje, prilagojeno njihovim posebnostim in obsegu delovanja. Eden 

najveĉjih porabnikov sredstev, namenjenih ZN, je Sekretariat ZN, pribliţno 3.500 mrd USD v 

letu 2009, in sicer v glavnem za potrebe mirovnih operacij (v Sloveniji naj bi bilo v istem 

ĉasu za javno naroĉanje porabljeno 4.400 mrd evrov oziroma pribliţno 5.600 mrd USD). 

Naroĉanje za mirovne operacije opravljajo geografsko razporejene enote nabave, 

(Procurement Section/PS), katerih število in lokacije delovanja variirajo, in enota v New 

Yorku.  

Slednja ima poleg naroĉanja za potrebe samega Sekretariata še nalogo podpreti mirovne 

operacije, povezane z: 

– standardizacijo (informacijska in komunikacijska oprema, vozni park …), 

– naroĉili (System Contracts) na osnovi konsolidiranega letnega/veĉletnega naĉrta potreb 

po blagu in uslugah vseh mirovnih operacij (montaţni objekti, prehrana vojaške 

komponente mirovnih operacij ...), 

– posebnimi storitvami (letalski prevozi, ladijski charter ...). 

Proces naroĉanja blaga, storitev in gradenj je v Sekretariatu urejen z dvema dokumentoma. 

Prvega, United Nations Financial Rules and Regulations (UNFRR), bi lahko oznaĉili kot 

direktivo, ki vsebuje osnovne smernice. Drugega, Procurement Manual (PM), pa bi lahko 

                                                 

4
 Glejte § 99(2) Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz geändert wird Act, Zvezni uradni 

list 1996/776. 
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oznaĉili kot dokument, ki vsebuje uredbe, predpise, metodologijo in podobno. Procurement 

Manual se periodiĉno aktualizira in zadnji popravek je bil narejen marca 2010. 

Osnovne smernice v procesu naroĉanja za doseg najugodnejšega ekonomskega uĉinka so: 

– vrednost za denar (best value for money), 

– pošten, celovit in pregleden postopek, 

– uspešen mednarodni nateĉaj, 

– interes organizacije. 

Under Secretary General for Management (eden od generalnih podsekretarjev ZN) je s 

sklepom Generalna skupšĉina ZN edini pooblašĉenec za odobritev porabe sredstev javnega 

naroĉanja. Podsekretar to pravico delegira dalje vodjem PS, to je Chief Procurement Officer – 

jem (CPO). V sistemu Sekretariata ZN ne more noben usluţbenec, ne glede na hierarhijo, 

razen CPO, odobriti (podpisati) naroĉila/pogodbe za blago, storitev ali gradnjo. 

Ne glede na to, da ima CPO pooblastilo za oddajo naroĉila, je v proces naroĉanja vgrajena 

kontrola, da ne bi bilo potencialnih nenamernih deviacij in bi zagotovili udeleţencem 

licitacije, da je bil ves postopek korektno izpeljan. Kontrolo procesa dodelitve posla izvajajo 

revizijske komisije pred podpisom pogodbe.  

Vrsta kontrole je odvisna od višine pogodbene vsote: 

– CPO lahko odobri brez revizije postopka naroĉila do vrednosti 75.000 USD; 

– CPO lahko odobri na osnovi revizije postopka prve stopnje (vsak PS ima dodeljeno 

revizijsko komisijo prve stopnje) naroĉilo od 75.000 USD do 1,0 mrd USD; 

– CPO lahko odobri na osnovi dodatne revizije druge stopnje (revizijski odbor druge 

stopnje je le eden) naroĉilo nad USD 1,0 mrd USD. 

Koraki v procesu naroĉanja so naslednji: 

– priprava tehniĉne dokumentacije in ocena vrednosti naroĉila, 

– rezervacija finanĉnih sredstev, 

– identifikacija potencialnih dobaviteljev, 

– razpis javnega naroĉila, 

– izbor ponudnika. 

3.3.1 Priprava tehnične dokumentacije in ocena vrednosti naročila 

Priprava tehniĉne dokumentacije razpisa se ne priĉne z neko trenutno ugotovitvijo, da je treba 

nabaviti blago, poiskati storitev ali izvesti gradnjo. Vse potrebe po blagu, storitvah in 

gradnjah so opredeljene v podrobnem letnem naĉrtu. Letni naĉrti nabav so objavljeni na 

spletnih straneh PS v informacijo potencialnim dobaviteljem o vrsti in ĉasovnih okvirih 

planiranih naroĉil. 
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Tehniĉni oddelki, kot so gradbeni, logistiĉni, komunikacijski, pripravijo specifikacijo blaga, 

opis storitev in popis del, ki pa morajo biti splošni, to se pravi, tako pripravljeni, da ni moţna 

nobena pripomba, da so “pisani na koţo” oziroma da prikrito dajejo prednost nekemu 

proizvodu ali firmi. Istoĉasno tehniĉni oddelek izvaja raziskavo trga po tehnološki strani, da 

zagotovi najbolj ustrezno tehniĉno rešitev predmeta razpisa. Poleg tega z raziskavo trga tudi 

oceni višino potrebnih sredstev. Na koncu doloĉi še ĉasovni okvir dobave blaga oziroma 

izvedbe storitev ali gradenj. 

Ko je tehniĉna dokumentacija razpisa izgotovljena, dokument predajo v PS, kjer preverjajo ali 

ustreza normam razpisnega postopka. Ĉe se ugotovijo bistvena odstopanja, dokumentacijo 

vrnejo tehniĉnemu oddelku v popravo.  

3.3.2 Rezervacija finančnih sredstev 

Še preden razpisno dokumentacijo dostavijo v PS, potrebuje naroĉilo odobritev Certifying 

Officer(s) (imenuje jih Assistant Secretary General, pomoĉnik Generalnega sekretarja za 

finance), da dejansko obstaja potreba po blagu, storitvi ali gradnji, ki bo predmet naroĉanja.  

Odobritev sproţi proces v oddelku proraĉunskega naĉrtovanja, kateri rezervira potrebna 

sredstva. Tako je vsako naroĉilo finanĉno pokrito. 

3.3.3 Identifikacija potencialnih dobaviteljev 

Veĉ je virov za identifikacijo potencialnih dobaviteljev, najveĉkrat pa se uporabijo: 

– prijave dobavitelja na osnovi naĉrta nabav, objavljenega na spletnih straneh PS, 

– povabila za sodelovanje objavljenega na spletni strani PS, New York, 

– KOMPASS, najveĉji svetovni spletni register podjetij, 

– raziskava trga, 

– register podjetij pri PS (Local Vendor Roster), 

– UNGM (United Nations Global Marketplace), centraliziran register podjetij za celotni 

sistem ZN, 

– registri podjetij drugih ĉlanov ZN. 

Pri vsakem PS obstoja odbor (Vendor Roster Team) za ocenjevanje tehnološke in finanĉne 

primernosti potencialnega ponudnika. V primeru pozitivne ocene se potencialni ponudnik 

vnese v register PS, katerega odbor je izvedel ocenjevanje. 

Za ponudnike je izjemno pomembno, da pravilno klasificirajo svojo dejavnost oziroma vrsto 

blaga, katerega lahko ponudijo po UNCCS (United Nations Common Code System).  



 

45 

Razlog je, da ko PS vkljuĉi elektronski iskalnik registriranih dobaviteljev povezano z 

doloĉenim naroĉilom, katerega bodo potencialni dobavitelji na listi samo ĉe so pravilno 

deklarirali svojo dejavnost oziroma vrsto blaga. 

Registracija potencialnih dobaviteljev pozna štiri kategorije z razliĉnimi kriteriji zahtevnosti. 

Vsaka kategorija finanĉno opredeljuje maksimalno vrednost naroĉila, za katerega se lahko 

poteguje potencialni ponudnik iz te kategorije. Finanĉni pragovi v USD so: do 200.000, do 

1,0 mrd, do 5,0 mrd, nad 5,0. mrd. 

Po zakljuĉku vsakega naroĉila pripravi prejemnik blaga oziroma koristnik storitev in gradenj 

oceno dobavitelja/izvajalca, katera sluţi pri periodiĉni analizi ponudnikov. Ta potrdi njegovo 

primernosti, da ga zadrţijo v registru oziroma da ga izbrišejo. Izbris pa se ne izvede samo v 

registru PS, ki je izvedel analizo, temveĉ v vseh ostalih lokalnih registrih in UNGM, ĉe je bil 

ponudnik registriran tudi tam. 

3.3.4 Razpis naročila 

Ko PS prejme tehniĉno dokumentacijo s spremljajoĉimi informacijami, pripravi analizo 

naroĉila, ki naj med drugim ugotovi oziroma doloĉi naslednje: 

– oceno trţišĉa, 

– opredelitev dejavnikov tveganja, 

– izbiro razpisne metode, 

– izbiro postopka identifikacije potencialnih ponudnikov, 

– kriterije vrednotenja ponudb (obvezno vkljuĉiti v razpisno dokumentacijo), 

– predvideno obliko pogodbe (neobvezno vkljuĉiti v razpisno dokumentacijo) in 

– terminski plan. 

3.3.5 Izbira razpisne metode 

PS ima na izbiro štiri razpisne metode z naslednjimi karakteristikami: 

I. Naroĉilo male vrednosti: 

 vrednost naroĉila do 4.000 USD, 

 predmet razpisa je nedvoumno in detajlno opredeljen, 

 najmanj tri ponudbe, katere je moţno pridobiti pisno, telefonsko ali elektronsko, 

 pogodbeni instrument je standardna naroĉilnica ZN (Purchase Order). 

II. Povpraševanje po ponudbi (Request for Quotation – RFQ): 

 vrednost naroĉila od 4.000 do 40.000 USD, 

 predmet razpisa je nedvoumno in detajlno opredeljen, 

 najmanj pet ponudb v zaprti ovojnici ali elektronsko (varovano), 

 samo finanĉna ponudba, ki ni predmet javnega odpiranja, 
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 pogodbeni instrument je standardna naroĉilnica ZN (Purchase Order). 

III. Povabilo za ponudbo (Invitation to Bid – ITB): 

 vrednost naroĉila nad 40.000 USD, 

 predmet razpisa je nedvoumno in detajlno opredeljen, 

 samo finanĉna ponudba, ki je predmet javnega odpiranja, 

 pogodbeni instrument v primeru kompleksnega naroĉila je pogodba, v primeru 

enostavnega naroĉila je standardna naroĉilnica ZN (Purchase Order). 

IV. Poziv za ponudbo (Request for Proposal – RFP): 

 vrednost naroĉila nad 40.000 USD, 

 predmet razpisa je kompleksen in ga ni moţno nedvoumno in detajlno opredeliti, 

 ponudba sestoji iz tehniĉnega dela, ki je predmet javnega odpiranja in finanĉnega 

dela tistih ponudnikov, katerih tehniĉna ponudba je bila sprejemljiva in ni predmet 

javnega odpiranja, 

 pogodbeni instrument je pogodba. 

Tudi zadnja dva razpisa, povabilo za ponudbo in poziv za ponudbo, imata opredeljeno 

minimalno število povabljenih ponudnikov: 

– od 40.000 do 200.000 USD deset (10), 

– od 200.000 do 1.000.000 USD petnajst (15), 

– od 1.000.000 do 5.000.000 USD dvajset (20), 

– nad 5.000.000 USD petindvajset (25).  

Doloĉitev števila maksimalno povabljenih je diskrecijska pravica CPO. 

3.3.6 Izjeme v razpisu 

Poleg oddaje naroĉil na osnovi konkurenĉnosti obstajajo tudi izjeme, za katere ni treba izvesti 

javnega razpisa: 

– ni trţne konkurence oziroma zakonodaja doloĉa ceno, 

– nabava standardizirane opreme, 

– ponudnik trenutno dobavlja identiĉno naroĉilo drugi organizaciji ZN, 

– poveĉanja naroĉila v roku 120 dni od podpisa pogodbe, toda ne veĉ kot za 20 % vrednosti 

pogodbe, 

– predhodni razpis je bil neuspešen, 

– nakup ali najem nepremiĉnine, 

– okolišĉine zahtevajo takojšno dobavo blaga, storitev ali gradnjo (le v omejenem, nujnem 

obsegu / nespremenljivo je slabo planiranje), 

– ni osnove za vrednotenje storitve. 
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3.3.7 Pojasnila potencialnim ponudnikom 

V primeru poziva za ponudbo (RFP) se organizira sestanek z vsemi pozvanimi ponudniki z 

namenom, da se pojasnijo zahteve razpisne dokumentacije in ogleda mesto izvajanja naroĉila, 

ĉe to vpliva na ponudbo. V nobenem primeru sestanek ne odpira moţnosti, da bi bil izhodišĉe 

za naknadno modifikacijo razpisnih pogojev. 

V primeru izjem v razpisu je sestanek z edinim ponudnikom namenjen poskusu doseĉi 

najsprejemljivejše pogoje in roke. 

3.3.8 Izbor ponudnika 

S predhodno analizo naroĉila so doloĉeni kriteriji vrednotenja ponudb, pri ĉemer se 

najpogosteje uporabljajo: 

– za naroĉilo male vrednosti, povpraševanje po ponudbi (RFQ) in povabilo za ponudbo 

(ITB); kriterij sprejemljiv/nesprejemljiv in naroĉilo je dodeljeno najniţjemu ponudniku, 

katerega ponudba popolnoma ustreza razpisnim pogojem, 

– za poziv za ponudbo: variabilni dejavniki so tudi najboljša osnova za ocenjevanja 

najboljše ponudbe v okviru sredstev (best value for money), pri ĉemer mora tehniĉni del 

preseĉi minimalne zahteve (npr. doloĉeno število toĉk),  

– vĉasih se za tehniĉni del uporablja tudi kriterij sprejemljiv/nesprejemljiv. Naroĉilo dobi 

ponudnik, katerega ponudba najbolj ustreza razpisnim pogojem, 

– ĉe analiza prejetih ponudb pokaţe, da bi bila razdelitev naroĉila med veĉ ponudnikov 

stroškovno upraviĉena, ima CPO diskrecijsko pravico, da tako razdelitev naroĉila odobri. 

3.3.9 Najboljše in končne ponudbe (Best and Final Offers) 

Ĉeprav velja pri izboru ponudnika stališĉe, da se naroĉilo dodeli najboljšemu ponudniku, 

izbranemu na osnovi v razpisu opredeljenih kriterijev, obstaja še opcija naknadnega poziva po 

reviziji ponudbe oziroma pridobitvi najboljše in konĉne ponudbe. Povabilo k najboljši in 

konĉni ponudbi velja za vse tehniĉno sprejemljive ponudnike, za katere se upraviĉeno 

domneva, da imajo moţnost pridobiti naroĉilo (najmanj dva). 

Kateri so lahko, med drugim, upraviĉeni vzroki za odloĉitev k pozivu za najboljšo in konĉno 

ponudbo? To so: 

– potrebna so dodatna pojasnila, povezana s tehniĉnim delom ponudb, to pa lahko vpliva na 

komercialni del ponudb (sprejemljivo je samo niţja cena, boljši komercialni pogoji), 

– potrebna so dodatna pojasnila, povezano s tehniĉnim delom razpisa, oziroma je treba 

popraviti napake v razpisni dokumentaciji (velja samo v primeru manjšega obsega, pri 

znatnejšem obsegu je treba razpis razveljaviti), 
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– obstajajo pomanjkljivosti v ponudbah, katere je moţno dopolniti ali popraviti brez 

odstopanja od osnovne ponudbe, 

– komercialne ponudbe so izenaĉene. Opcijo po naknadnem zbiranju najboljših in konĉnih 

ponudb je moţno izvesti samo enkrat in celoten proces sledi vsem pravilom postopka kot 

pri rednem razpisu naroĉila. V ponudbah morajo biti jasno oznaĉene vse spremembe. 

Ponudnikom z najboljšo in konĉno ponudbo je dana moţnost, da izboljšajo ne samo ceno, 

temveĉ tudi doloĉene komercialne dejavnike, kot popust, termin ipd.  

Pri Povabilu za ponudbo (ITB) se lahko dogodi, toda zelo redko, da so najboljše ponudbe 

popolnoma izenaĉene, torej je potreben naslednji korak, poziv za najboljšo in konĉno 

ponudbo. Ĉe tudi najboljše in konĉne ponudbe ne dajo “zmagovalca” in razdelitev naroĉila 

med ponudnike ne bi prinesla nobene ekonomske prednosti, se izvede javno ţrebanje, ki naj 

doloĉi, komu bo naroĉilo oddano. 

Neuspešni ponudniki so obvešĉeni o rezultatu razpisa, v obvestilu pa so podatki: 

– ime ponudnika, kateremu je bilo dodeljeno naroĉilo, 

– pogodbena vsota, 

– ko ponudbena cena ni bila osnovni kriterij za dodelitev naroĉila (poziv za ponudbo – 

RFP). 

Dodano je tudi kratko pojasnilo, zakaj je bila ponudba tehniĉno preslaba v primerjavi z 

zahtevami v razpisni dokumentaciji (neuspešno ponudbo nikoli primerjati s sprejeto 

ponudbo). 

Ko je naroĉilo veĉje od USD 5.000.000, lahko neuspešen ponudnik zahteva naknaden 

sestanek (debriefing) s PS, da skupaj analizirajo dejstva katera so vplivala na neuspešnost 

ponudbe. Sestanek ne odpira moţnosti, da bi se spremenila odloĉitev o izbiri najboljšega 

ponudnika. Ĉe se neuspešni ponudnik še vedno ne strinja z obrazloţitvijo se lahko pritoţi 

odboru za revizijo dodelitve posla (Award Review Board), kateri predstavlja zadnjo in konĉno 

ter neprizivno stopnjo pritoţbe. 

Program v podporo naroĉanju, ki ga uporablja Sekretariat, se imenuje Mercury in je bil razvit 

z namenom pospešiti proces naroĉanja kakor tudi zagotoviti kontrolo procesa. Server s 

programom je lociran v Brindisiju, Italija, prenos podatkov je preko satelitov, nanj pa so 

prikljuĉeni vsi udeleţenci v procesu naroĉanja, toda samo za operacije ki so del njihovega 

dela in nalog v tem procesu. 

Koraki v procesu naroĉanja si sledijo v doloĉenem zaporedju in nobenega naslednjega 

postopka ni mogoĉe priĉeti brez zakljuĉitve predhodnega postopka. Vrstni red je naslednji: 

1. priprava tehniĉne dokumentacije in ocena vrednosti naroĉila (tehniĉni oddelek), 

2. potrditev potreb po blagu, storitvah, gradnjah (Certifying Officer), 

3. rezervacija finanĉnih sredstev (Budget Officer), 
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4. imenovanje vodje projekta za realizacijo naroĉila (CPO), 

5. priprava razpisne dokumentacije in liste ponudnikov (vodja projekta), 

6. odobritev razpisne dokumentacije in liste ponudnikov(CPO), 

7. vnos informacij/podatkov prejetih s ponudbami (vodja projekta), 

8. priprava pogodbenega dokumenta (vodja projekta), 

9. soglasje revizije k naroĉilu, 

10. odobritev pogodbenega dokumenta (CPO).  

Pogodbeni dokument na papirju je moţno izpisati, šele ko ga odobri CPO, ki ga tudi podpiše. 

Istoĉasno z odobritvijo naroĉila pošlje elektronski sistem vsem udeleţencem v procesu 

potrditev o naroĉilu za potrebne naknadne postopke v njihovi pristojnosti. 

Predpisi Sekretariata zahtevajo, da vsi sodelujoĉi v procesu nabave sledijo najvišjim 

moralnim (etiĉnim) standardom in obveznostim, za zašĉito poštenosti, nepristranskosti in 

preglednosti procesa. 

Dokument, ki opredeljuje etiĉni kodeks, med drugim, uveljavlja naslednje standarde (Ţebre 

2010, 43–48): 

– Prisega: Vsi usluţbenci v procesu nabave morajo ob imenovanju na delovno mesto 

podpisati dokument prisege, da bodo pošteno, razsodno in vestno delovali v okviru svojih 

zadolţitev in pooblastil. 

– Navzkrižje interesov: Za navzkriţje interesov se smatra, med drugim, stanja, ko ima 

usluţbenec finanĉni deleţ v firmi, ki naj bi sodelovala na razpisu, oziroma lahko pridobi 

materialno ali nematerialno korist, direktno ali indirektno, preko tretjega, vkljuĉno 

druţine in prijateljev. 

– Prijava premoženjskega stanja: Vsi usluţbenci v nabavnem procesu, katerih odloĉitve 

imajo finanĉni znaĉaj, morajo vsako leto izpolniti prijavo premoţenjskega stanja. 

– Darila in povabila: Uveljavljena je tako imenovana “niĉelna toleranca – zero tolerance”, 

kar pomeni, da ni dovoljeno sprejeti darila ali povabila od zunanjih udeleţencev v 

nabavnem procesu. Ta zahteva je vkljuĉena tudi v “Pravila vedenja za ponudnike – 

Supplier Code of Conduct” in poslediĉno je ponudnik ob kršitvi tega standarda tudi lahko 

izloĉen iz procesa nudenja. 

– Pozaposlitvena omejitev: Usluţbenec v procesu nabave, kateri zapusti organizacijo, se ne 

sme zaposliti pri nobenem podjetju, katero je zadnje tri leta ponujalo ali izvajalo naroĉila 

za Sekretariat. Ravno tako usluţbenec ne sme dve leti po odhodu iz organizacije 

komunicirati z nobenim usluţbencem sekretariata v procesu nabave kot predstavnik 

podjetja, ki zadnja tri leta ponuja ali izvaja naroĉila. V nasprotnem primeru podjetju ne 

bo dovoljeno sodelovati na razpisih. 
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3.4 Ocena moţnosti in nujnosti, da mala in srednje velika podjetja po izbranih 

izkušnjah prakticirajo inovativno poslovanje, ki sega preko meja zgolj tehnoloških 

inovacij 

Razdelitev sveta na inovativni in neinovativni del sega v 19. stoletje, ko so samo v deţelah, ki 

so danes gospodarsko najrazvitejše, prvi sprostili podjetništvo in s tem uvedli konkurenco, 

njen pritisk pa je spremenil inoviranje v nenehno nujo. Temeljna razlika med inovativnimi in 

neinovativnimi gospodarstvi se v osnovi kaţe v njihovi usmerjenosti oz. pogledu na 

zadovoljevanje potreb potrošnikov. Do danes se je proces stopnjeval do veĉ kot petstokratne 

razlike med najbolj inovativno drţavo, zato tudi razvito, in med najbolj zaostalo drţavo sveta, 

obenem pa je ukinil ekonomske meje. Zato tehnološke inovacije ne zadošĉajo veĉ, potrebne 

so postale tudi poslovne (Mulej 2007, 92), organizacijske, v stilu in postopku vodenja, v 

poslovnem predmetu, v vrednotah, lastnih navadah, navadah drugih in poslovnem predmetu 

(Mulej in Hrast 2010, 45).  

Dejstvo je, da Slovenija potrebuje dinamiĉna, hitro rastoĉa podjetja, ĉe ţeli imeti razvoj in 

razmah podjetništva v svoji gospodarski strukturi. Podjetništvo v Sloveniji ţal nima tradicije, 

zato ga je treba vzpodbujati in usmerjati, kolikor je le mogoĉe v smeri svetovnih trendov. 

Samo podjetniško obnašanje v današnjem dinamiĉnem okolju ni veĉ dovolj. Podjetniki 

morajo razmišljati inovativno in globalno, da bi razvili dinamiĉno podjetje, ki bo konkuriralo 

na globalnem trgu današnjega ĉasa. Tisti naprednejši in bolj zavestni bodo strateško naĉrtovali 

inovativen invencijsko-inovacijsko difuzijski proces v podjetju. 

Vahĉiĉ in Prašnikar (2001, 44) ugotavljata, da slovenskim podjetjem manjka globalni pogled 

na trg in pogum za prodor na tuje trge. Slovenija kot majhna ekonomija bi morala spodbujati 

predvsem podjetja, v katerih hitro narašĉa dodana vrednost in je tudi donos višji. Tistim 

podjetjem, ki jim uspe na domaĉem trgu, se v naslednjem koraku zgodi, da dolgoroĉno, ker je 

domaĉa ekonomija majhna, take rasti ne morejo nadaljevati v Sloveniji. Domaĉe podjetje 

lahko doma dela zelo dobro; ko gre na tuje, pa nima poslovnega omreţja, primanjkuje mu 

znanja in strokovnjakov. Zaposlovanje strokovnjakov, zlasti tujih, je ena od kljuĉnih 

pomanjkljivosti malih podjetij, saj je ta kader relativno drag. Vendar se morajo naša podjetja, 

ĉe se ţelijo dalje razvijati, nujno širiti na tuja trţišĉa. Prihodnost vidita v podjetjih, ki ne bodo 

imela nobenega “navadnega” delavca, le strokovnjake, ki omogoĉajo, da se lahko izpeljejo 

veliki projekti, in klimo, ki podpira zdravo tveganje. V Sloveniji je vedno manjkalo hitro 

rastoĉih podjetij. Ta potrebujejo predvsem finance, menedţersko znanje in motivirane 

podjetnike. Teţave, s katerimi se sreĉujejo slovenska mala podjetja in ki posredno ali 

neposredno vplivajo na njihovo rast, so v prvi vrsti vezane na drţavo, ki ne nudi dovolj 

splošne, predvsem pa finanĉne in davĉne podpore malim podjetjem, zraven tega pa jih ovira 

še lokalna administracija. Ovirajo jih tudi majhen trg ter problemi, povezani z oglaševanjem 

in ĉloveškimi viri. Ţelijo si tudi veĉjo podporo v izobraţevanju, svetovanju in informiranosti 

(Glas, Drnovšek in Mirtiĉ 2000, 13). 
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Analize gospodarskih gibanj v svetu in razvojne politike najbolj dinamiĉnih razvitih drţav 

kaţejo, da je inovacijska sposobnost tista, ki omogoĉa hitro prilagajanje spremembam v 

mednarodnem prostoru in edina ponuja moţnosti za izboljšanje konkurenĉnega poloţaja. Le 

visoko inovativna drţava, regija, podjetja bodo lahko na dolgi rok ohranjala prednost pred 

konkurenti ter si zagotavljala konkurenĉnost gospodarstva in ekonomsko rast. Novi gradniki 

konkurenĉnosti so danes inovativnost, znanje, prilagodljivost, strpnost ter povezovanje 

izobraţevanja in podjetništva v nedeljiv sklop (Fatur in Likar 2009, 17). 

Evropska unija (EU) je od Slovenije zahtevala, da naj postane inovativna druţba, vendar je 

pogoj izpolnila bolj z vidika pravnega sprejema institucionalnega reda in predpisov, ki 

omogoĉajo zainteresiranim, da se lotijo invencijsko-inovacijskih procesov in poizkušajo 

uspeti na osnovi inoviranja namesto nekdanje rutine ali celo rutinerstva, manj pa v praksi. 

Makroekonomsko imajo sicer institucije druţbeno-ekonomske in pravne ureditve res kljuĉen 

pomen, a nikakor izkljuĉnega: njihov vpliv je odvisen od ljudi, ki jih oblikujejo, in ljudi, ki jih 

uporabljajo (Mulej 2007, 92). 

Slovenija je vpeljala skoraj vse mehanizme in instrumente, ki so jih imele drţave EU ali pa so 

jih predlagali tuji svetovalci. Najnovejše analize pa izpostavljajo zlasti nizko raven 

inovativnosti ter skromno razvito inoviranje kot poglavitna izziva, s katerima se bo spopadla 

Slovenija v prihodnjem tehnološkem razvoju. Iz mnoţice dokumentov, programov in 

instrumentov bi lahko sklepali, da pripisujejo nosilci politiĉnega odloĉanja v drţavi 

inovacijam velik pomen, vendar ţal ni tako tudi v praksi. Razlogi so razliĉni: od pomanjkanja 

politiĉne volje, pomanjkanja inovacijske kulture na vseh ravneh, neusklajenega delovanja 

razliĉnih nosilcev inovacijske politike do nezadostnosti finanĉnih virov za uresniĉevanje 

sprejetih programov. Iz vsega tega lahko sklepamo, da v Sloveniji zaenkrat ne moremo 

govoriti o celoviti inovacijski politiki, ki bi bila integrirana v razvojno politiko, temveĉ bolj o 

njenih posameznih elementih, ki imajo za cilj poveĉanje inovativnosti slovenskega 

gospodarstva. Zato naj bi oceno inovacijske politike dopolnili s konkretnimi rezultati njenega 

izvajanja: kaţejo se v razvojnih usmeritvah in znaĉilnostih v financiranju R&R, v izobrazbeni 

sestavi in usposobljenosti delovne sile, inovacijski sposobnosti (Buĉar in Stare 2003, 63). 

Sodobno podjetniško vodstvo ne more priĉakovati, da bi ga trgi in drţava posebej silili preiti 

iz rutinerstva v inovativnost. Vodstvo mora biti toliko proaktivno in sistemsko v svojem stilu 

razmišljanja, delovanja in obnašanja, da se usmerja v inovativno poslovanje samo od sebe 

vnaprej. Na zaĉetku mora vodstvo zaĉeti podpirati vse tipe inoviranja (Mulej 2000, 508). V 

gospodarsko razvitih predelih sveta vse bolj prevladuje inovativna druţba, znotraj nje pa 

inovativno poslovanje. Del tega sta tudi povezava RRM (raziskava, razvoj, marketing) in RR 

(tehniĉne raziskave in razvoj) ter MID (mnoţiĉno invencijsko-inovacijsko delo), zlasti ĉe je 

organizirano z uporabo metod za ustvarjalno sodelovanje in manj po SPP (klasiĉna metoda 

mnoţi neinventivne dejavnosti). Razvijati je treba podjetniško-inovacijsko kulturo, ki bo 

inovativnost in podjetnost opredelila kot pomembni, zaţeleni in cenjeni podjetniški vrednoti. 
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To pomeni spodbujanje vseh aktivnosti, ki med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi omogoĉajo 

sprošĉanje in krepitev ustvarjalnega potenciala ter njegovo pretvarjanje v manjše ali veĉje 

podjetniške prijeme. Še posebej je pomemben pristop k razvoju, podjetnosti in ustvarjalnosti 

mlajših sodelavcev, spodbujanje inovacijske dejavnosti v vseh segmentih podjetja. V praksi 

gre za uvajanje inovativnih naĉel poslovanja v vseh procesih, ki se izvajajo v podjetju, tako v 

bistvenih kot podpornih procesih. To pomeni tudi odpravljanje vseh nepotrebnih ovir 

birokracije, ki onemogoĉa hitrejše sprošĉanje ustvarjalnega podjetniškega potenciala v vseh 

podjetniških segmentih (Kovaĉ 2000, 50). Uporaba inovativnih naĉel poslovanja je odvisna 

tudi od podobe podjetja. 

Skratka, brez prenove vseh poslovnih procesov po naĉelih dialektiĉno sistemskega 

razmišljanja z zakonom zadostne in potrebne celovitosti v ospredju ni veliko moţnosti, da bi 

v neki tranzicijski druţbi v vseh bistveno vplivnih organizacijah prevladovalo inovativno 

poslovanje. Brez slednjega pa ni veliko moţnosti za sodobno kakovost ţivljenja pri delu in po 

njem. Zato se odpira vprašanje, kako koncipirati, pripraviti in izvesti prenovo poslovnih 

procesov, tako na podroĉju drţavnih inštitucij kot vseh vrst podjetja tako mikro, malih, 

srednje velikih in velikih podjetij. Naloge in programe za oblikovanje in razvoj inovativnega 

okolja za podjetja izvajajo inštitucije, ki jih prikazuje slika 4. 

Po raziskavi inovativnosti v evropskih in drugih drţavah, ki so jo naredili za Lestvico 

Evropske inovativnosti (EIS), so drţave, ki so sodelovale v raziskavi, razporejene v naslednje 

kategorije (Pro Inno Europe 2008, 3): 

– inovacijski vodje: Danska, Finska, Nemĉija, Izrael, Japonska, Švedska, Švica, Velika 

Britanija in Amerika; 

– inovacijski sledilci: Avstrija, Belgija, Kanada, Francija, Islandija, Irska, Luksemburg in 

Nizozemska; 

– zmerno inovativni: Avstralija, Ciper, Ĉeška, Estonija, Italija, Norveška, Slovenija in 

Španija; 

– inovacijski lovilci: Bolgarija, Hrvaška, Grĉija, Madţarska, Litva, Latvija, Malta, Poljska, 

Portugalska, Romunija in Slovaška. 

Med inovacijsko zelo uspešnimi drţavami najdemo Finsko. Tudi na podroĉju inovacijske in 

R&R politike se Finska po številnih kazalcih uvršĉa v sam vrh razvitih drţav in je zato v 

zadnjih letih pritegnila pozornost številnih analitikov. Zaĉetki sistematskega oblikovanja 

raziskovalnih sposobnosti in nacionalnega inovacijskega sistema segajo v leta po 1960 in 

1970, ko se je zaĉela modernizacija finske druţbe.  

 



 

53 

Pot podjetniške zamisli 

Invention 

Invencija 

Start-up 

Zagon 

Development 

Razvoj 

Adaptation 

Nastop na trgu 

Expansion 

Rast 

Imam zamisel! Ustanavljam podjetje 
Razvijam izdelek / 

storitev 

Podjetje raste –

trţim 

proizvod/storitev 

Prodiram na druga 

trţišĉa in širim 

podjetje 

Kako vem, ali je 

dobra? Kdo mi jo 

lahko pomaga 

izbrusiti? Rad bi 

zašĉitil svojo idejo. 

Potrebujem 

poslovni naĉrt. 

Kaj potrebujem in 

kako nadaljujem? 

Katera oblika 

podjetja je za mene 

najboljša? Raziskava 

trga. 

Kam po dodatno 

pomoĉ? Kako naj 

financiram razvoj? 

S kom se lahko 

poveţem? Kako 

naj financiram 

nastop na trgu? 

Kakšne so znaĉilnosti 

drugih/tujih trgov? 

Kakšna je zakonodaja 

v tujini? 

Podporne institucije 

Vzgojno izobraţevalni 

zavodi 

Osnovne šole, srednje 

šole, fakultete, 

univerze 

 

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije 

Vavĉersko snovanje, Toĉke VEM 

 

Toĉke e-VEM 

Ministrstvo za javno 

upravo 

 

 
Podjetniški centri 

Regionalne razvojne agencije, CEED 

Inkubatorji 

Ljubljanski univerzitetni inkubator, Tovarna podjemov Maribor, Univerzitetni inkubator 

Primorske, Mreţni podjetniški inkubator Savinjske regije, Podjetniški inkubator Seţana, 

Jesenice, Zasavje, Mreţni pomurski podjetniški inkubator, Smart Start inkubator 

 

 
Tehnološki in znanstveni parki 

Znanstveni park Univerze v Mariboru, Tehnološki park Ljubjana, Štajerski 

tehnološki park, Primorski tehnološki park, Tehnopolis Celje 

 
Pisarne za prenos tehnologij 

Pisarna za prenos tehnologij UM, Inštitut Jožef Štefan, IRC 
Slovenija, CIMRS pri Univerzi v Mariboru 

Intelektualna lastnina 

Urad za intelektualno 

lastnino in patentne 

pisarne 

 

Intelektualna lastnina 

Urad za intelektualno 

lastnino in patentne 

pisarne 

 

Finanĉni viri 

Banke, Poslovni angeli, Skladi tveganega kapitala, Slovenski podjetniški 

sklad 

 

Tehnološke mreţe, platforme in grozdi 

Interesna zdruţenja, v katerih se panoţno zdruţujejo podjetja, 

raziskovalni instituti ter druge organizacije s ciljem dosegati veĉjo 

konkurenĉnost 

 
Univerzitetni in drug 

LTFEIJS K, NIB ... 
 

 

Nosilci nacionalnih razpisov za razvojne 

projekte in 

Javna agencija za tehnološki razvoj, Javna 

agencija za raziskovalno dejavnost 

 

Obrtna zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 

 Inovativna podjetja (Know-How) 

Slika 4: Pot podjetniške zamisli in podporne institucije 

Vir: Bukovnik 2008, 80.  



 

54 

Prišlo je do pomembnih premikov na podroĉju znanstveno inovacijsko-tehnološke politike 

(Buĉar in Stare 2003, 23–45): 

– oblikovali so konceptualne osnove znanstveno-tehnološke politike; 

– ustanovili so Svet za znanstveno politiko, ki se je preoblikoval v Svet za znanstveno-

inovacijsko tehnološko politiko; 

– prišlo je do reorganiziranja sistema planiranja, koordinacije in financiranja 

univerzitetnega raziskovanja; 

– za spodbujanje R&R v gospodarstvu so ustanovili SITRA – finski nacionalni sklad za 

R&R; 

– razvoj visokega šolstva je imel osrednjo vlogo v procesu modernizacije, saj se 

visokošolski izobrazbi pripisuje velik pomen za gospodarski razvoj, hkrati pa je bil 

pomemben tudi politiĉni pritisk za ustanavljanje univerz zunaj prestolnice. 

Konec sedemdesetih in v zaĉetku osemdesetih let 20. st. so veĉjo pozornost namenjali 

spodbujanju inoviranja v gospodarstvu in iskanju poti za uĉinkovitost izrab novih moţnosti, 

ki jih ponujajo nove tehnologije. Ustanovili so TEKES (nacionalno tehnološko agencijo) kot 

kljuĉni naĉrtovalec in izvajalec nove inovacijsko tehnološko usmerjene politike. V tem ĉasu 

so ustanovili tudi nacionalno mreţo tehnoloških parkov in centrov znanja, vzpostavili so 

druţbe za prenos tehnologije za boljšo komercializacijo raziskovalnih doseţkov univerz in 

javnih raziskovalnih inštitutov, nastali pa so tudi javni in zasebni skladi tveganega kapitala. 

Številne dejavnosti so potekale na krajevni in regionalni ravni, in sicer na vzpodbudo 

drţavnega financiranja. 

Do konca osemdesetih let 20. stoletja je Finska imela celovito sodobno ureditev za 

spodbujanje R&R tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. V zaĉetku devetdesetih let 20. 

stoletja je bila gospodarska kriza, saj je brezposelnost dosegla rekordno številko 20 odstotkov. 

Sledile so hitre in široko zastavljene reforme, ki naj bi pospešile rast, produktivnost in 

zaposlovanje. R&R in izobraţevanju so predpisali osrednjo vlogo v industrijskem in 

gospodarskem razvoju. Sredi devetdesetih (1990 in naprej) so prešli v druţbo znanja. 

Ugotovili so, da spodbujanje gospodarske rasti z znanjem zahteva razliĉne ukrepe inovacijske 

politike na podroĉju R&R, izobraţevanja, pogojev konkurence, zakonske zašĉite intelektualne 

lastnine, narodnega in mednarodnega R&R sodelovanja ter prenosa in izkorišĉanja 

tehnologije. 

Danes Finski sledijo številne drţave. Finski strokovnjaki izpostavljajo naslednje izkušnje kot 

uporabne za druge drţave (Buĉar in Stare 2003, 23–45): 

– makroekonomski ukrepi: 

 dolgoroĉni razvoj raziskovanja in kontinuirana drţavna podpora; 

 potrebna je paleta primernih institucij, da se zagotovi konkurenca znanja; 
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 bistveni del inovacijske politike je neformalna mreţa tistih, ki sodelujejo pri 

oblikovanju politike; širitev obsega inovacijske politike je dosegljiva z izgradnjo 

neformalne mreţe;  

 zakoni in ureditev morajo zagotoviti ustrezne standarde in spodbude za podporo 

inoviranju. 

– univerze, usmerjene v poslovni svet, so motor rasti v inovacijskem sistemu: 

 inoviranje mora biti vertikalna politika, ki jo vodi podjetniški uspeh in podjetništvo; 

 premik znotraj univerzitetnega sektorja v smeri veĉje interdisciplinarnosti; 

 osredotoĉenje na kakovost raziskovanja ob pomoĉi ustrezne ravni konkurence pri 

financiranju. 

– moĉne lokalne skupnosti (regije) so lahko pomemben generator zaposlovanja z 

uĉinkovitimi inovacijami: 

 promocija druţbenega, gospodarskega in kulturnega razvoja na lokalni ravni; 

 širjenje in razvoj mest znanja na temelju partnerstva med univerzo, javnim in 

poslovnim sektorjem. 

Z mednarodnega vidika je mogoĉe reĉi, da so trgi v Evropski uniji posebej odprti za 

mednarodno konkurenco. To velja tudi za vse veĉje število naroĉil, ki jih financira Evropska 

unija kot razvojno pomoĉ vendar pa odbor obţaluje, da v drţavah ĉlanicah obstaja navada, da 

razvojno pomoĉ povezujejo s sklepanjem pogodb s podjetji iz drţave donatorke. 

Nekatere drţave uveljavljajo raznovrstne sisteme zašĉite (kot sta na primer “kupuj ameriško” 

(Buy American) ali zakon o malem gospodarstvu (Small Business Act) v Zdruţenih drţavah 

Amerike in na široko uporabljajo programe “vezane pomoĉi”. Odpiranje mednarodnih trgov 

javnih naroĉil bi moralo glede Evropske unije veljati za odliĉno priloţnost, saj je v Evropski 

uniji veliko vodilnih podjetij na svetovni ravni, tudi mala in srednje velika podjetja, na 

podroĉjih gradnje, javnih del, alternativnih virov energije, varstva okolja. 

Kar zadeva nova pogajanja o sporazumu o javnih naroĉilih, odbor meni, da je sicer treba 

poudariti naĉelo vzajemnosti, vendar Evropska unija ne sme sprejeti zašĉitnih ukrepov, 

podobnih ukrepom tekmecev, saj to ne bi olajšalo doseganja splošnega cilja odpiranja trgov, 

ki ga mora imeti Evropska unija. Slednji cilj mora veljati ne samo za podpisnice sporazuma o 

javnih naroĉilih, temveĉ tudi za druge drţave, v katerih so postopki za oddajo javnih naroĉil 

še posebej slabo pregledni in evropskim podjetjem obiĉajno nedostopni. Zanimiva je tudi 

zamisel, da bi za podjetja iz drţav, ki ohranjajo nacionalne zašĉitne ukrepe, iz sporazuma o 

javnih naroĉilih zaĉasno izkljuĉili naroĉila, ki se financirajo z evropskimi sredstvi. 

Po ameriškem zgledu je Evropska komisija napovedala, da utegne predlagati evropski Small 

Business Act, ki za mala in srednje velika podjetja sicer ne bi pridrţal doloĉenih kvot javnih 

naroĉil, vendar bi olajšal njihovo sodelovanje v javnih naroĉilih in na splošno predlagal 

konkretne ukrepe v njihovo korist.  
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Vprašanje o uvedbi kvot za mala in srednje velika podjetja se v Evropski uniji namreĉ 

dejansko ne pojavlja, saj pribliţno 42 % vseh oddanih javnih naroĉil prejmejo podjetja, ki po 

terminologiji Evropske unije veljajo za mala in srednje velika podjetja. 

Odbor ob tem še poudarja, da je znotraj Evropske unije, da bi javna sredstva ĉim bolje 

izkoristili, treba razviti evropsko razseţnost javnih razpisov. Kljub obĉutnemu poveĉanju 

oddaje naroĉil podjetjem iz drţav, ki niso ĉlanice Evropske unije, podjetja kritizirajo 

pomanjkanje preglednosti in ustreznih informacij za sodelovanje na ĉezmejnih javnih 

razpisih. Te pritoţbe se nanašajo zlasti na javna naroĉila, ki so pod pragom uporabe evropskih 

direktiv in za katere tako ne velja obveznost objave na evropski ravni. Podjetniki se tudi 

pritoţujejo, da evropske direktive zapletajo postopki prenosa, ki niso vedno pregledni (roki, 

zamude in podobno) ter pogosto povzroĉijo dodajanje specifiĉnih nacionalnih doloĉb. 

Odbor se zaveda, da so potrebne doloĉbe o javnih naroĉilih, vendar se zavzema za veĉjo 

preglednost in pravno varnost, meni, da so pragovi, nad katerimi se uporabljajo naĉela 

odprtosti, preglednosti in objave, najboljši mogoĉi naĉin, da se gospodarskim akterjem, zlasti 

mikro podjetjem, zagotovi moţnost sodelovanja na javnih razpisih. 

V sami Evropski uniji so predmet številnih pritoţb malih in srednje velikih podjetij (zaradi 

neodprtosti) ravno javna naroĉila, ki so pod temi pragovi, pri katerih pa bi vseeno morali 

veljati naĉeli enake obravnave in nediskriminacije glede na drţavljanstvo. Odbor tako tudi 

odloĉno podpira naĉrt v korist evropskih malih in srednje velikih podjetij, ki bi vseboval vrsto 

natanĉnih in obvezujoĉih doloĉb, ĉasovni razpored in naĉrt financiranja. 

Med ukrepi, ki se zdijo najbolj ustrezni, se izpostavljajo (Zupanc 2008, 15): 

1. zakonodajni predlogi s ĉasovnim razporedom sprejetja: 

 kodeks ravnanja javnih naroĉnikov, ki bi razvijal interes za odpiranje moţnosti 

najmanjšim podjetjem za sodelovanje v javnih razpisih in spodbujal dobro prakso 

glede poenostavljanja in dematerializacije postopkov; 

 enotni evropski sistemi, kot je patent Skupnosti ali evropski statut malih in srednje 

velikih podjetij, katerih namen je poenostaviti pravni okvir Evropske unije in razviti 

“evropsko identiteto” podjetij; 

 okrepitev direktive o plaĉilnih rokih; 

2. mehanizmi obvešĉanja o javnih razpisih s ĉasovnim razporedom izvajanja: 

 podpora in razvoj sistemov obvešĉanja in posredovanja glede ĉezmejnih javnih 

razpisov ter mreţno povezovanje podjetij z uĉinkovitim uporabljanjem nove 

evropske mreţe Enterprise Europe Network in s podpiranjem lokalnih pobud 

zdruţenj malih in srednje velikih podjetij; 
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 podpora pilotnim projektom elektronskega oddajanja javnih naroĉil, mreţnega 

povezovanja podjetij, informativnih portalov in kontaktnih toĉk “vse na enem mestu” 

za ĉezmejna javna naroĉila; 

3. ukrepi na evropski ravni z ustreznimi proraĉunskimi sredstvi: 

 oblikovanje sheme finanĉnega inţeniringa za spodbujanje sodelovanja malih in 

srednje velikih podjetij na javnih razpisih v obliki jamstvenih in poroštvenih skladov 

ter kreditnih zavarovanj (v ta namen se uporabijo evropski strukturni skladi); 

 uvedba evropskih programov za usposabljanje in predstavitve za mala in srednje 

velika podjetja, za spodbujanje energetske uĉinkovitosti in varovanja okolja (zlasti v 

gradbenem sektorju). Ta novi ukrep bi lahko prejel neizkorišĉena evropska sredstva, 

ki jih EU vsako leto vrne drţavam ĉlanicam; 

 razširitev mehanizmov za spodbujanje sodelovanja malih in srednje velikih podjetij 

pri raziskovalnih ukrepih in programih Evropske unije (subvencije izvedljivosti, 

kooperativne raziskave) in spodbujanje drţav ĉlanic, da enake ukrepe uvedejo na 

nacionalni ravni, zlasti v sektorjih, povezanih z novimi tehnologijami, vkljuĉno z 

obrambo in zdravjem; 

4. postopki za svetovanje in posredovanje: 

 vnoviĉna preuĉitev postopkov svetovanja in ocenjevanja Evropske komisije, ki se 

pogosto ne menijo za realnost evropskega gospodarskega tkiva, ki ga v veliki meri 

sestavljajo mala in srednje velka podjetja (utrditi je treba ocene vpliva na mala in 

srednje velika podjetja, bolj sistematiĉno uporabljati raziskovalna mnenja odbora in 

se bolj opreti na organizacije civilne druţbe); 

 okrepitev vloge mreţe Enterprise Europe Network, ki jo sestavlja veĉ kot 600 

kontaktnih toĉk v lokalnih strukturah, ki jih priznavajo lokalni gospodarski akterji v 

Evropski uniji, kot tudi obstojeĉe organizacije podjetij, da bi razvili pravo evropsko 

mreţo za opozarjanje, posredovanje in podporo malim in srednje velikim podjetjem. 

3.5 Povzetek spoznanj in ugotovitev 

Javno naroĉanje v EU ima svoje korenine ţe od leta 1957. Iz tega izhaja, da je ta gospodarska 

veja ţe zelo dolgo prisotna na trţišĉu EU. Z vstopom Slovenije v evropsko skupnost, je ta 

veja postala zelo pomemben vir dohodka naše drţave. Trg javnih naroĉil v Evropski uniji 

ocenjujejo na 16 odstotkov celotnega BDP. Evropski sporazum o pridruţitvi med RS na eni 

strani in Evropsko skupnostjo in njenimi ĉlanicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, je 

zaĉel veljati 1. februarja 1999. Sporazum so ratificirale vse drţave ĉlanice, prav tako pa vse 

ĉlanice zavezujejo direktive oz. smernice. Njihov cilj je oblikovanje enotnega trga za javna 

naroĉila in s tem omogoĉanje enakih moţnosti vsem podjetjem drţav ĉlanic, da sodelujejo na 

javnih razpisih brez kakršnekoli diskriminacije.  
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Glede na to, da so bili v letu 2009 v Sloveniji najbolj uspešni ponudniki iz Avstrije, saj smo 

jim oddali za 91,64 mio evrov javnih naroĉil, sem opisala postopek javnega naroĉanja v tej 

drţavi. Zelo zanimivi pa so tudi postopki javnega naroĉanja v Zdruţenih narodih. Z obojnimi 

bi lahko Slovenija odpravila veliko pomanjkljivosti v svoji zakonodaji. Zato si v nadaljevanju 

oglejmo ureditev in prakso v Sloveniji. 
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4 MEHANIZEM OBSTOJEČIH JAVNIH NAROČIL V SLOVENIJI 

Javna naroĉila so skupek dejanj, ki jih naroĉniki opravijo s ciljem gospodarno nabaviti blago, 

storitev ali gradbena dela. K izvajanju javnih naroĉil so zavezani posredni in neposredni 

uporabniki drţavnega proraĉuna in lokalnih proraĉunov. Velik gospodarski pomen javnih 

naroĉil se kaţe v njihovem obsegu. Javna naroĉila v Sloveniji niso veĉ novost, paĉ pa nujen 

spremljevalec poslovanja javnega sektorja z zasebnim sektorjem. 

4.1 Empirični vpogled v izbrane izkušnje 

V prvem delu naloge sem podala podroben opis javnega naroĉanja, v nadaljevanju pa sledi 

splošen pregled nad problematiko javnega naroĉanja, ki jo v svojih delih izpostavljajo številni 

slovenski strokovnjaki s tega podroĉja.  

Ĉeprav se je namreĉ zakonodaja na podroĉju javnega naroĉanja ţe neštetokrat spremenila, 

vseeno ni odpravila petih kljuĉnih problemov, ki so: 

– problem potreb v okviru sredstev, namenjenih za javna naroĉila, 

– problem pravilne priprave razpisne dokumentacije in problem razmerja med naĉeloma 

formalnosti in gospodarnosti, 

– problem izbire napaĉnih pogojev in meril, 

– problem doseganja kakovosti pri merilu “najniţja cena”, 

– problem postavitve vrednostnih kriterijev za merila. 

4.1.1 Problem potreb v okviru namenjenih sredstev za javna naročila 

Del odgovora na problem izrednih potreb, ki se vĉasih pojavijo v organizaciji, se nahaja v 

predrazpisni fazi. Predrazpisna faza se priĉne z ugotavljanjem potreb po nabavi blaga, izvedbe 

doloĉene storitve ali gradnje. Sledijo raziskava trga in naĉrt nabav ter finanĉni naĉrt pri 

posrednih proraĉunskih uporabnikih oziroma proraĉun pri neposrednih proraĉunskih 

uporabnikih. S predrazpisno fazo je mogoĉe prepreĉiti izredne potrebe. Ĉe izpostavimo 

problem javnega naroĉanja na podroĉju proizvodnje, lahko ugotovimo, da se izrednim 

potrebam ni moţno vedno izogniti. Pri naroĉanju proizvodnih potreb, ki se po planu in s 

predvidenim finanĉnim planom oz. sprejetjem proraĉuna ne da vedno predvideti na zaĉetku 

leta in se pojavijo vmes, se zaradi narave proizvodnje poveĉujejo stroški in s tem se 

odmikamo od naĉela gospodarnosti. Drugi nepopolni del odgovora na neizpolnjevanje naĉela 

gospodarnosti v praksi se nanaša na pravno ureditev, ki zahteva izpolnjevanje vseh naĉel 

javnih naroĉil. Ker pa gre v tem primeru za abstraktni primer iz prakse, lahko ugotovimo tudi, 

da se vĉasih katero od naĉel ne more dokonĉno izpeljati. 
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4.1.2 Problem pravilne priprave razpisne dokumentacije in problem razmerja med 

načeloma formalnosti in gospodarnosti 

V praksi se lahko pojavijo primeri, ko je razpisna dokumentacija pripravljena tako, da jo 

razliĉni ponudniki razumejo razliĉno, in je zaradi tega nemogoĉe pripraviti ponudbo na naĉin, 

kot jo je predvidel oz. priĉakoval naroĉnik (Matas, Škufca in Nrzel 2006, 19). Pravilna 

priprava razpisne dokumentacije je izrednega pomena v postopku javnega naroĉanja. Pri njeni 

pripravi je pomembno, da sodeluje veĉ oseb, da razpisno dokumentacijo najprej pregledajo 

strokovne sluţbe in nato še pravna sluţba ter jo konĉno odobri odgovorna oseba.  

Razpisna dokumentacija nedvomno predstavlja enega izmed najpomembnejših in 

najobseţnejših dokumentov v postopku oddaje naroĉila, od katerega je v veliki meri odvisna 

uspešnost oddaje in izvedbe naroĉila. V razpisni dokumentaciji mora naroĉnik predstaviti vse 

svoje zahteve glede predmeta naroĉila, opredeliti pogoje, merila, ki jih morajo ponudniki 

izpolnjevati, kaj bo vplivalo na izbiro najugodnejše ponudbe. 

Dokaj pogosto se dogaja, da se razpisni dokumentaciji nameni premalo pozornosti, posledica 

tega pa so neuspešne oddaje ali izvedba naroĉila. Nemalokrat se, ker manjka ĉasa ali znanje, 

razpisna dokumentacija pripravi na hitro, ne dovolj premišljeno in na podlagi dokumentacije 

drugih, bolj ali manj podobnih naroĉil. Takšna praksa se lahko izkaţe kot slaba, ĉe se razpisna 

dokumentacija ne prilagodi dovolj morebitnim posebnostim predmetnega naroĉila. To pa 

seveda ne pomeni, da se za podobne ali celo enake vrste naroĉil, ki se pogosto ponavljajo, ne 

da dokumentacije zasnovati tako, da jo je z manjšimi spremembami ali dopolnitvami moţno 

uporabljati pri vseh drugih podobnih naroĉilih. Prav nasprotno.  

Zakon o javnem naroĉanju (ZJN-2) v svojem 71. ĉlenu na splošno doloĉa, da razpisno 

dokumentacijo lahko sestavljajo naslednji elementi: 

– povabilo k oddaji ponudbe, 

– navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 

– pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o naĉinu dokazovanja sposobnosti 

ponudnika, 

– splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe, 

– elementi za pripravo predraĉuna z navodilom o izpolnitvi, 

– morebitna finanĉna in druga zavarovanja. 

Po zakonu razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so glede na predmet 

naroĉila potrebne pri izdelavi ponudbe. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi 

informacije, ki jih naroĉnik posreduje gospodarskim subjektom, ki sodelujejo v postopku 

oddaje naroĉila. Iz prej navedenega bi na prvi pogled lahko sklepali, da novi zakon ZJN-2 ne 

predpisuje obveznih sestavin razpisne dokumentacije, kot je bilo to v predhodnih verzijah 

zakonov o javnem naroĉanju. Podane naj bi bile le iztoĉnice za njeno vsebino, naroĉnik pa naj 

bi se sam, glede na predmet naroĉila, odloĉil, kaj bo vanjo vkljuĉil.  
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To naj bi omogoĉilo veĉjo fleksibilnost pri pripravi dokumentacije in dalo moţnosti za 

poenostavitve, vendar pa temu ni povsem tako. Iz marsikaterih ostalih doloĉb zakona namreĉ 

sledi, kaj vse mora razpisna dokumentacija vsebovati. Doloĉene obvezne sestavine 

dokumentacije torej še vedno obstajajo. 

Ne glede na zakonske doloĉbe se je na podlagi izkušenj z javnim naroĉanjem v doloĉeni meri 

izoblikovalo stališĉe, kaj je pravzaprav pri razpisni dokumentaciji najbolj pomembno: 

– natanĉno morata biti opredeljeni vsebina in obseg naroĉila, 

– pogodbena dokumentacija mora natanĉno doloĉati pravice in obveznosti pogodbenih 

strank, 

– navodila, kako pripraviti ponudbo, morajo biti enostavna, kratka in pregledna, z jasnimi 

zahtevami glede sposobnosti ponudnika in vsebine ponudbe. 

Velja poudariti, da je za potencialnega ponudnika zelo pomembno tudi, kako je razpisna 

dokumentacija oblikovana oz. strukturirana. Ta mora biti oblikovana tako, da se lahko hitro in 

nedvoumno ugotovi, kaj je predmet naroĉila, kakšna mora biti usposobljenost ponudnika, 

kako mora izdelati ponudbo ter kakšne so obveznosti in pravice, ĉe posel pridobi.  

Dokumentacija za izdelavo ponudbe za projektiranje in gradnjo je še posebej specifiĉna. V 

pogodbeno dokumentacijo za gradnje so pogosto vkljuĉeni tudi Splošni in posebni pogoji 

pogodb (FIDIC), ki pa zahtevajo še posebno pozorno obravnavo.  

V praksi pa se lahko zgodi, da zaradi naĉela formalnosti iz razpisne dokumentacije ni mogoĉe 

izpolniti naĉela gospodarnosti. Konflikt med obema naĉeloma se lahko pojavi, ko je treba iz 

formalnih razlogov izloĉiti ponudbo, ki je nepravilna zaradi manjkajoĉega dokumenta. Ta 

manjkajoĉi dokument pa v resnici ni bistven za dobro izvedbo posla, vendar ga je naroĉnik 

zahteval v razpisni dokumentaciji, ponudba pa je po merilih iz razpisne dokumentacije 

najugodnejša. Zaradi spoštovanja formalnih pogojev je treba tako ponudbo izloĉiti, ĉeprav bi 

bila odloĉitev zanjo v skladu z naĉelom gospodarnosti. 

V takšnih primerih je treba smiselno prilagoditi predpostavke in temelje za presojo 

dopustnosti omejevanja in izkljuĉevanja enega temeljnega naĉela javnih naroĉil zaradi 

uveljavitve drugega (Ĉampa idr. 2007, 48). 

Presojati bi morali tudi škodljivost posledic kršitve enega naĉela glede na koristi drugega 

naĉela ob upoštevanju zakonskih doloĉb. Tako bi lahko doloĉena formalna pomanjkljivost ali 

kršitev ne pomenila nujno izloĉitve ponudnika iz postopka, ĉe ta pomanjkljivost ali kršitev ne 

bi imela nikakršnih negativnih ali škodljivih posledic za druga naĉela javnega naroĉanja 

(naĉela enakopravnega obravnavanja ponudnikov, nediskriminacije itd.). 

Spregled naĉela formalnosti pa bi omogoĉil izbor ponudbe, ki bi pomenila izpolnitev naĉela 

gospodarnosti zaradi ekonomsko najugodnejših pogojev oziroma ustreznega razmerja med 
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vloţenimi sredstvi in pridobljeno vrednostjo (Ĉampa idr. 2007, 48). Pri reševanju takšnih 

problemov imajo odloĉitve Drţavne revizijske komisije veliko vlogo. 

4.1.3 Problem izbire napačnih pogojev in meril 

Priprava pogojev za udeleţbo in meril za ocenjevanje je poleg priprave tehniĉnih specifikacij 

najpomembnejša naloga naroĉnika. Z izbiro napaĉnih meril in pogojev ponudnik ne more 

pripraviti kakovostne ponudbene dokumentacije. V veliko pomoĉ pri oblikovanju pogojev je 

interdisciplinarno sodelovanje. Sodelovanje v skupini razliĉnih strokovnjakov glede na 

ponudnika in predmet javnega naroĉila omogoĉa hitrejše in bolj kakovostno oblikovanje 

pogojev. Izbor meril je pogojen z vrsto postopka za oddajo javnega naroĉila in njegovim 

predmetom. Pri izbiri in doloĉanju meril sta na tem podroĉju potrebna posebna kreativnost in 

obĉutek naroĉnika, da v merila prenese svoje dejanske potrebe in priĉakovanja, in sicer v 

takšni obliki, da jih bodo ponudniki razumeli. Hkrati pa morajo merila zagotavljati 

medsebojno primerljivost ponudb in spoštovanje temeljnih naĉel javnega naroĉanja. 

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002) je vse do novele ZGO-1B, ki 

so jo priĉeli uporabljati 15. aprila 2008, za drţavo in obĉine doloĉal obvezno pridobivanje 

idejnih rešitev oziroma izbiro projektanta stavbe na javnem arhitekturnem nateĉaju. Ţal niso 

osamljeni primeri – dva sta bila omenjena – v katerih se je izkazalo, da tak naĉin izbire ni 

prispeval niti h kakovostni arhitekturi niti k tehniĉno brezhibni oziroma popolni projektni 

dokumentaciji, kar samo po sebi povzroĉa vse tri vrste obravnavanih tveganj. 

Kakovost projektantskih storitev, dosegljivih na slovenskem trgu, ne glede na naĉin 

naroĉanja, ţal ni jamstvo za izkljuĉitev takih tveganj. Zato tudi zaostrovanje kvalifikacijskih 

pogojev oziroma meril v razpisnih dokumentacijah nima priĉakovanega uĉinka in ne more 

odtehtati najniţje cene. Posebej obĉutljiv del posameznih naĉrtov so neusklajeni oziroma 

nepopolni popisi del, napaĉni izraĉuni koliĉin (predizmere se praviloma ne izdelujejo in 

prilagajo naĉrtom) in zmotne ocene vrednosti – zlasti v idejnih zasnovah in projektih – na 

katerih nato temelji ta investicijska dokumentacija in proraĉunsko naĉrtovanje. Posledica tega 

so napaĉno oziroma nezadostno planirana sredstva v finanĉnih naĉrtih, zamude, dodatna dela, 

spori, spremembe in izniĉenje uĉinkov doloĉila “kljuĉ v roke” v gradbenih pogodbah. 

Sredstvo, ki lahko omili ta del problematike, je zahtevanje predizmer in dokazil o trţnih 

analizah, na katerih temeljijo (o)cene, ter posebno revidiranje predraĉunskih elaboratov, kjer 

pa se spet pojavi vprašanje usposobljenih revidentov. To znatno podaljša ĉas pridobivanja 

projektne dokumentacije, kar pa je zaradi aktualnih in meritornih razlag predpisov o javnem 

naroĉanju in javnih financah, oziroma njihove domnevne nadrejenosti obligacijskim 

predpisom, ţal treba vzeti v zakup. 
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Po teh razlagah namreĉ izvajalec gradnje ne sme izvesti prav nobenega dela, ki mu prej ni, 

oziroma dokler mu ni naroĉena. Ne glede na posest gradbišĉa, obveznost izvedbe vseh del, ki 

so potrebna za izvedbo ter poslovno samostojnost pri organizaciji delovnega procesa, 

izvajalec ne sme zaĉeti z gradnjo, oziroma jo mora prekiniti, ĉe obstaja kaka razlika med vrsto 

in obsegom s pogodbo naroĉenih del in deli, ki so doloĉena s projektom za izvedbo, dokler 

mu v pravilnem postopku javni naroĉnik ne naroĉi morebitnih dodatnih del. 

V vsakem primeru zahteven problem naroĉanja projektne dokumentacije, ki ga morebiti lahko 

olajša primeren naroĉnikov organizacijski okvir, praviloma pa je rešljiv le z ustreznim 

naroĉilom storitev v okviru analiz, projekcij in zasnove iz prve faze zgoraj opisanega 

investicijskega procesa, je priprava popolne projektne naloge za izdelavo projektne 

dokumentacije. To opravilo je še zahtevnejše, kadar imajo, ker ni kriterijev, standardov in 

normativov stvarnega premoţenja, na zasnovo rešitve velik vpliv uporabniki. 

Javno naroĉanje projektne dokumentacije pa je teţavno še iz drugih razlogov. V investicijski 

dokumentaciji mora biti projekt definiran najmanj na ravni idejne zasnove, kar objektivno ne 

zadošĉa za dobro oceno stroškov, oziroma na ravni idejnega projekta, ki bi zadošĉal, ĉe bi 

bilo na njegovi podlagi mogoĉe izdelati oziroma bi vseboval zanesljiv projektantski 

predraĉun. V idejni zasnovi, nedvomno pa vsaj v idejnem projektu, je ţe vzpostavljena 

projektantova avtorska pravica, ki bo prav lahko kršena in zato predmet sodnega varstva, ĉe 

bo poznejše projekte na tej podlagi izdelal drug projektant. To govori zoper loĉeno naroĉanje 

posameznih faz projektne dokumentacije in za vnaprejšnjo izbiro projektanta celote, ne glede 

na negotovosti in zapletenost pogodbenega razmerja, ki jih to prinaša tako investitorju kot 

projektantu. 

Pogoji, ki morajo biti pri javnem naroĉniku zagotovljeni pred zaĉetkom izvajanja investicij v 

graditev objektov, so organizacijski okvir, projektno vodenje investicijska dokumentacija in 

projektna dokumentacija. Velike razlike v kakovosti organizacijskih okvirjev v razliĉnih 

drţavnih organih opraviĉujejo razmišljanja, da bi v Sloveniji, tako kot je to urejeno v 

nekaterih drugih drţavah, vse drţavne investicijske sluţbe zdruţili v enem samem organu. Ĉe 

bi to bila npr. ustrezna agencija, bi lahko prevzela tudi nekatere naloge lokalnih skupnosti, ki 

bi jih zanje izvajala kot storitve. 

Vzpostavitev agencije bi omogoĉila dosledno projektno vodenje, ki ga sedaj ovira nezadostna 

številĉnost in usposobljenost investicijskih sluţb javnih naroĉnikov. Omogoĉala bi tudi bolj 

sistematiĉno in ciljno revidiranje in druge vidike zagotavljanja kakovosti projektne 

dokumentacije, kakor to zmorejo zagotoviti razdrobljene investicijske sluţbe in zunanji 

izvajalci. 

V zvezi s pripravo investicijske dokumentacije je treba odpraviti pogoste zmote, kot je na 

primer ta, da ta v nekaterih primerih ali za nekatere javne naroĉnike ni potrebna, da za 

nekatere projekte zaradi njihove neprofitnosti oziroma neplaĉljivosti ni mogoĉe ali ni treba 
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izraĉunavati kazalnikov uĉinkovitosti, da investicijske subvencije štejejo med pritoke in ne 

med odtoke projekta in podobne nevzdrţnosti. 

Tudi s podroĉno standardizacijo oziroma predpisovanjem nekaterih meril na empiriĉni osnovi 

je treba omejiti neosnovan “optimizem” v napovedih stroškov in koristi, ki preveva 

investicijsko dokumentacijo, in raje zniţati predpisano diskontno stopnjo za neprofitne 

investicije, kakor dopušĉati napaĉne izraĉune kazalnikov uĉinkovitosti. Teţave, ki jih imajo 

nekateri izdelovalci investicijske dokumentacije z metodološkimi pravili in vĉasih celo 

temelji investicijskih izraĉunov, kar naroĉniki med obravnavo teţko prepoznajo ter zato 

sprejemajo tudi napaĉne potrditvene sklepe, bi morale odpraviti ustrezne dopolnitve 

predpisane metodologije. 

4.1.4 Problem doseganja kakovosti pri merilu “najnižja cena” 

Merilo najniţja cena v najveĉji meri izpolnjuje vsebino naĉela gospodarnosti in uĉinkovitosti 

porabe javnih financ kot tudi ostalih temeljnih naĉel zakona, zato je njegova uporaba v praksi 

praviloma najmanj sporna (Ĉampa idr. 2007, 236). Glavni problem, ki se lahko pojavi pri 

merilu najniţje cene, je ta, da je pri najniţji ceni poslediĉno praviloma lahko slabša kakovost. 

V takih primerih je smiselno kot merilo postaviti ekonomsko najugodnejšo ponudbo ali “best 

value for money” oziroma “najboljšo vrednost za denar”. Naroĉniki ne morejo nujno dobiti 

“best value for money” s sprejetjem najniţje cene ali ponudbe.“Best value for money” pomeni, 

da pri nekoliko višji ceni dobimo najboljši moţen izid z upoštevanjem vseh pomembnih 

stroškov in koristi v procesu javnega naroĉanja. Ekonomsko najugodnejša ponudba pomeni 

najugodnejšo kombinacijo med ceno in kakovostjo ponujenega. Je ponudba, ki ustreza 

razliĉnim merilom, odvisno od predmeta javnega naroĉila (A. T. Kearney 2004). 

4.1.5 Problem postavitve vrednostnih kriterijev za merila 

Ponudba ustreza naĉelu gospodarnosti, kadar naroĉnik pravilno postavi vrednostne kriterije za 

merila. Naroĉnik ima na voljo razliĉne matematiĉne modele za ocenjevanje in primerjanje 

ponudb. V nadaljevanju sledi nekaj primerljivih modelov, kjer se spreminja vrednotenje 

ponudbene cene pri merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe. Najbolje ocenjen ponudnik 

prejme najvišje število toĉk (skupaj) (Kovaĉ 2007, 12). 
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4.2 Ocena moţnosti in nujnosti, da mala in srednje velika podjetja po izbranih 

izkušnjah prakticirajo inovativno poslovanje, ki sega preko meja zgolj tehnoloških 

inovacij 

Teţave MSP pri dostopu do javnih naroĉil so veĉinoma povezane s kulturo javnega naroĉanja 

pri pogodbenih organih. Tako zaradi kratkoroĉnega zmanjševanja stroškov pogodbeni organi 

manjše sklope zdruţijo v veĉji razpis, na katerem MSP pogosto ne morejo sodelovati, ali pa je 

za njih enostavno prevelik. Prav tako so merila glede cene prepogosto pomembnejša od 

ostalih meril, kot je denimo pomen inovativnih, okolju prijaznih in trajnostnih izdelkov. Cena, 

ki je ugodna na kratek rok, je le redko ugodna na daljši rok. Evropski kodeks najboljših praks, 

ki MSP zagotavlja laţji dostop do javnih naroĉil in ki so ga pripravili v okviru zakona o malih 

podjetjih v Evropi, je predlagal niz ukrepov za rešitev teţav, s katerimi se sreĉujejo in o 

katerih poroĉajo MSP.  

Razširitev trga ima za mala in srednje velika podjetja pozitivne in negativne vidike. Po eni 

strani ustvarja nove prodajne moţnosti, vendar pa je priĉakovati, da jih ne bodo mogla 

izkoristiti v takšni meri kot velika podjetja. Zaradi manjših obmejnih kontrol bodo MSP imela 

manj teţav pri opravljanju administracije za prodajo lastnih proizvodov na tuja trţišĉa, pa tudi 

pri pridobivanju stroškovno ugodnih resursov. MSP priĉakujejo, da se bodo z odpiranjem 

trgov kapitala odprle poti do ugodnejših virov financiranja, neugodno situacijo pa za MSP 

predstavlja pospešen tehniĉni napredek, saj ga bodo teţko dohajale (Belak 1993, 283). 

Z integracijo drţav ĉlanic Evropske unije in nastajanjem resniĉno enotnega trga se je poveĉala 

konkurenca na domaĉih trgih. Vsa podjetja, torej tudi MSP, morajo ponovno oceniti svojo 

poslovno strategijo in upoštevati zahteve spreminjajoĉih se trţnih razmer. 

Dejstvo je, da je v Sloveniji le pešĉica podjetij takšnih, ki svoje dolgoroĉno financiranje 

postopno usklajujejo tako, kot je to obiĉajno za podjetja v razvitih drţavah. Za veĉino podjetij 

pa velja, da se bodo z odpiranjem slovenskega gospodarstva tujini morala krepko prilagajati. 

Teh podjetij ne upravljajo finanĉno optimalna, ker so premalo ali preveĉ zadolţena in imajo 

zaradi tega višje stroške poslovanja kot konkurenĉna podjetja.  

Zaradi tega prejmejo financerji teh podjetij manj na vloţeni kapital, zlasti lastniški, kot 

drugje. To pa pomeni, da takšna podjetja zelo teţko pridejo do novega kapitala oz. je zelo 

drag, istoĉasno pa je notranje ustvarjeni kapital nizek in onemogoĉa dohajanje konkurenĉnih 

podjetij (Mramor 1999, 234). 

Nevarnosti, problemi in ovire malih in srednje velikih podjetij na trgu Evropske unije so 

(tudi) naslednji: 

– Mikro in mala podjetja imajo zaradi svoje majhnosti revnejše vire in šibkejšo pogajalsko 

moĉ kot srednje velika in velika podjetja. Najveĉjo oviro za boljše poslovanje podjetij 

predstavljajo predvsem pomanjkanje finanĉnih virov, administrativne obremenitve ter 
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pomanjkanje izobraţene in usposobljene delovne sile. Problem dostopa do ugodnih 

finanĉnih sredstev je obiĉajno na najvišjem mestu. Tako v podjetjih drţav EU vsako peto 

podjetje šteje ravno dostop do finanĉnih virov kot eno od ovir za rast podjetja.  

– Problem je tudi v visokih obrestnih merah za (banĉna) posojila, prevelikih zahtevah bank 

po vrednostnih papirjih ali drugih oblikah garancij, pa tudi v pretirano birokratskem 

postopku odobravanja posojil in pomanjkanju informacij bank o raznih oblikah pomoĉi 

(Rebernik 2005, 29). 

– Administrativne obremenitve podjetij lahko definiramo kot administrativne obveznosti, ki 

jih predpisuje zakon in so za podjetja obvezujoĉe. Gre za obveznosti, ki jih podjetja ne bi 

izpolnjevala, ĉe le-teh ne bi doloĉal zakon. Podjetja torej morajo izpolnjevati obveznosti, 

povezane z delovanjem podjetja, vendar pa iz tega naslova nimajo nobenih neposrednih 

koristi. Glavno oviro predstavljajo visoki administrativni stroški, obseţni in zapleteni 

uradniški postopki, pa tudi prepovedi doloĉenih gospodarskih aktivnosti (Ţakelj 2004, 

20).  

– Med administrativnimi opravili vzameta najveĉ ĉasa pridobivanje razliĉnih dovoljenj za 

poslovanje in prenos dejavnosti na drugega lastnika. 

– Oviro, ki prepreĉuje boljše poslovanje podjetij, predstavlja tudi pomanjkanje izobraţene 

in usposobljene delovne sile. Za premagovanje tovrstnih teţav je izredno pomembna 

kakovost in intenzivnost medosebnih odnosov, kultiviranje teh odnosov, preko katerih se 

prelivajo informacije, medsebojna pomoĉ in nove ideje. Tako se ohranja in kroţi znanje 

ter intelektualni in kulturni kapital. Kadar med ljudmi vlada zaupanje, bo zaupanje 

generiralo socialni kapital, v nadaljevanju pa bo socialni kapital oplemenitil finanĉni 

kapital, kar pa bo vplivalo na gospodarsko blaginjo drţave. Ţal so naštete vrednote v 

našem prostoru relativno slabo razvite in jim bo treba v prihodnosti posveĉati precej 

pozornosti na ravni celotnega nacionalnega gospodarstva (Rebernik 2005, 31). 

– Dejstvo je, da podjetja, ki trpijo pomanjkanje izobraţene in usposobljene delovne sile, 

najpogosteje ne skrbijo za razvijanje znanja, izkušenj, vešĉin in spretnosti svojih 

zaposlenih, poleg tega pa obiĉajno tudi nimajo narejenega ustreznega tovrstnega naĉrta.  

– MSP so mogoĉe res bolj fleksibilna pri prilagajanju kupcem, vendar pa imajo teţave pri 

prilagajanju svojim zaposlenim, katerim se ne znajo ali pa se ne zmorejo dovolj dobro 

prilagoditi. Takšna ugotovitev povzroĉa skrb, saj z narašĉanjem mednarodne menjave 

pridobiva na pomenu predvsem necenovna konkurenĉnost. Pri tem imamo v mislih 

ĉloveške dejavnike (sposobnosti, vešĉine, specifiĉni viri), znanje v najširšem pomenu 

(tehnološko, upravljavsko, trţenjsko in organizacijsko) ter tehnološki napredek in 

inovativnost. 

– Pomembno rešitev na tem podroĉju predstavljajo danes razliĉni tipi mreţnih, virtualnih 

organizacij, npr. grozd. Povezovanje omogoĉa podjetjem, da lahko stroškovno ugodno in 

poslovno uĉinkovito opravljajo tiste poslovne storitve, ki bi bile samo zanje predrage in 

neuĉinkovite (Gorišek in Tratnik 2003, 13). 
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– MSP, ki so osvojila tehnološko in poslovno znanje in razvijala moderno proizvodnjo ter 

se vkljuĉevala v kooperacijske posle, se ne bojijo mednarodnega trga, vendar so ta 

podjetja v manjšini. Ovira za razvoj in rast malih podjetij je lahko tudi v napaĉnem 

razmišljanju tistih, ki zasedajo vplivne poloţaje. Nekateri so mnenja, da se s posebnimi 

davĉnimi spodbudami za mala podjetja ustvarja privilegiran poloţaj tega segmenta 

gospodarstva. Takšno razmišljanje je zmotno, saj so mala podjetja ţe tako ali tako v 

slabšem poloţaju zaradi predhodno navedenih ovir. Zato potrebujejo pomoĉ, da bi 

premagala kritiĉno obdobje v rasti in postala uspešna (Krljiĉ Vreg 2004, 23). 

– Financiranje je v enotah malega gospodarstva, tako kot ostalih poslovnih podroĉjih, 

podrejeno podjetniškemu cilju, tj. maksimizaciji dobiĉka. Za malo podjetništvo je 

znaĉilno, da podjetnik potrebuje finance zlasti ob samem nastanku podjetja, ko potrebuje 

denar za nakup strojev, zagonski kapital in za plaĉe delavcem v tistem obdobju, ko 

podjetje še ne ustvarja lastnega prihodka. Ko podjetje z rastjo doseţe optimalno velikost, 

ki naj bi jo ohranilo skozi celotno ţivljenjsko obdobje, se potrebe po finanĉnih virih 

zmanjšajo. V enotah malega gospodarstva se uresniĉujejo preproste podjetniške ideje, ki 

se preteţno uresniĉujejo z lastnimi sredstvi podjetnika, njegove druţine ali partnerja. Ko 

ta vir ne zadostuje, si podjetniki skušajo pridobiti kreditna sredstva, ki jih zavarujejo z 

osebnim premoţenjem (Tajnikar 2000, 340). 

– MSP imajo pogosto teţave pri izbiri najbolj primernega naĉina financiranja, poleg tega pa 

je pomembna tudi cena denarja. Višja ko bo cena denarja, višji bodo stroški financiranja. 

Pomembno oviro predstavlja ţe sama dostopnost do finanĉnih virov. Zaradi tega se 

veĉina malih podjetij financira z zadrţanimi dobiĉki ali prihranki.  

– MSP imajo teţave tudi pri pridobivanju banĉnih posojil. Manjše kot je podjetje, 

praviloma veĉje teţave ima z banĉnimi in drugimi viri financiranja. Glavna ovira za 

pridobitev banĉnih sredstev je tveganje. Banke teţijo k sodelovanju z manj in srednje 

tveganimi podjetji, ker niso sposobne ali pa pripravljene financirati manjših in bolj 

tveganih podjetij. Problem je tudi v tem, da mala in srednje velika podjetja pogosto 

nimajo dovolj sredstev, primernih za zavarovanje posojil. Pomembno je, da se neugodne 

finanĉne situacije zaveda tudi drţava in nudi podporo MSP preko poslovnih bank. Vendar 

pa krivda za teţji dostop do finanĉnih virov ni samo na strani drţave in finanĉnih 

ustanov. Pogosto primanjkuje MSP znanja in informacij pri financiranju, zato ne 

izkoristijo niti danih finanĉnih moţnosti. Pogosto je prisotno nerazumevanje finanĉnikov 

in tudi samih podjetnikov v zvezi z vprašanji, kdo in pod kakšnimi pogoji naj bi dajal 

sredstva. Podjetja v zaĉetni fazi preveĉ priĉakujejo od bank, po drugi strani pa bi morale 

tudi banke podjetjem pomagati prerasti pomanjkljivosti v znanju. Banke bi morale 

podjetjem, katerim odobrijo veĉje zneske posojil, nuditi tudi svetovalno in izobraţevalno 

podporo. Poleg tega pa si podjetja ţelijo, da bi banke ĉim bolj zniţale obrestne mere in 

stroške zavarovanj ter podaljšale roĉnost posojil in odlog zaĉetka vraĉanja posojil 

(Planinc 2004, 21). 
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– Najbolj kritiĉna situacija je v mikro podjetjih, ki imajo zaposlenih do deset ljudi. Ta 

podjetja imajo majhen obratni kapital, nujno potrebni viri so omejeni (kapital, denar, 

znanje). Problemi finanĉne in poslovne nestabilnosti se pojavijo ţe ob vsakem 

podaljšanju plaĉil, ob vsaki daljši bolniški ali drugi odsotnosti. Podobna situacija je 

znaĉilna tudi za podjetja, ki zaposlujejo do petdeset delavcev. Tovrstna podjetja so 

navadno ţe prešla obdobje rasti in dodatnega zaposlovanja ter dosegla priĉakovano 

kakovost proizvodov ali storitev. Vendar pa so ta podjetja moĉno obĉutljiva, ker imajo 

izkušnje samo na domaĉem, ne pa tudi mednarodnem trgu (Krljiĉ Vreg 2004, 22). 

– Dodatni problem predstavlja še nepredvidljiv denarni tok MSP (Ţakelj 2004, 18). 

4.3 Povzetek spoznanj in ugotovitev 

V ĉetrtem poglavju smo obravnavali empiriĉni vpogled v obstojeĉa javna naroĉila (ZJN-2) in 

izpostavili 5 kljuĉnih problemov, in sicer: problem potreb v okviru sredstev namenjenih za 

javna naroĉila, problem pravilne priprave razpisne dokumentacije in problem razmerja med 

naĉeloma formalnosti in gospodarnosti, problem izbire napaĉnih pogojev in meril, problem 

doseganja kakovosti pri merilu “najniţja cena”, problem postavitve vrednostnih kriterijev za 

merila. Na podlagi vseh predlaganih problemov pridemo do spoznanja, da so te probleme 

omenjali tudi številni strokovnjaki in sami ponudniki, pa drţava kljub veĉkratni spremembi 

zakonodaje ni naredila še niĉ, da bi probleme odpravili. Te probleme imajo najveĉkrat mala in 

srednje velika podjetja, najveĉji problem pri vsem tem pa je postavitev merila v razpisni 

dokumentaciji “najniţja cena”; s tem tudi trpi kakovost investicije. V praksi velja pregovor 

“nisem tako bogat, da bi poceni kupoval”. Ta pregovor pa se lepo odraţa tudi na podroĉju 

javnega naroĉanja, saj praksa kaţe, da so naši projekti v drţavi precenjeni oz. morajo 

davkoplaĉevalci plaĉati dodatno njihovo vrednost, zaradi nepopolnega zakona. Razširitev trga 

ima za MSP tako pozitivne kot negativne vidike, saj jim na eni strani ustvarja nove prodajne 

moţnosti, po drugi strani pa ta podjetja zelo teţko dohajajo novo tehnološko, upravljavsko, 

trţenjsko, organizacijsko, finanĉno in inovativno pot, ki vodi ta podjetja k celovitemu 

poslovanju v vseh prvinah poslovnih procesov. 
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5 ANALIZA PROBLEMATIČNIH LASTNOSTI SLOVENSKEGA JAVNEGA 

NAROČNJA ZA MAJHNA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA V GRADBENI 

PROJEKTIVI 

Majhna in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) predstavljajo zelo pomemben del 

celotnega svetovnega gospodarstva. Mnogo ljudi v njih vidi “zdravilo” za svetovne 

ekonomske probleme, saj predstavljajo vodilno gonilno silo gospodarske rasti, glavni vir 

ustvarjanja novih delovnih mest in izvor inovacij. V veĉini drţav se pogosto prav zato 

uresniĉujejo razliĉni programi, ki naj bi ljudi spodbudili k ustanavljanju novih podjetij. Celo 

Evropska unija (EU) posveĉa segmentu MSP veliko pozornost. Obstaja mnogo razliĉnih 

programov, ki so namenjeni MSP, od katerih EU priĉakuje predvsem to, da bodo dvignili 

stopnjo gospodarske rasti. Premajhno število MSP v nekem gospodarstvu predstavlja velik 

problem. 

Omenjeni problem je prisoten predvsem v centralni Evropi. Na zaĉetku prehodnega obdobja 

je bilo prav pomanjkanje sektorja MSP osnovna razlika med vzhodom in zahodom. Zaradi 

odsotnosti ali premajhne moĉi sektorja MSP je spodbujanje rasti novega zasebnega sektorja, v 

mnogih drţavah, postalo drugi steber mikroekonomske politike, enakovreden privatizaciji in 

prestrukturiranju gospodarstva. Nova podjetja predstavljajo temelj nove, uspešno delujoĉe 

trţne ekonomije. MSP naj bi tako zapolnila predvsem vrzel na storitvenem podroĉju in 

ustvarila zdravo industrijsko strukturo, ki temelji na notranji konkurenci in zunanji 

konkurenĉnosti. 

V sredini 20. stoletja so svetovno gospodarstvo zaznamovale velike korporacije, ki so z 

mnoţiĉno proizvodnjo preplavljale trg z velikimi koliĉinami izdelkov niţjega cenovnega 

razreda. V tem obdobju je prevladovalo prepriĉanje, da v svetu velikih podjetij ni prostora za 

ustvarjalna mala podjetja. Vendar se je z razvojem nove generacije tehnologije pokazalo, da 

imajo manjše skupine potrošnikov posebne zahteve, kar je bilo malemu gospodarstvu v prid. 

Tako so zaĉela hitro nastajati številna nova mala podjetja, ki so zapolnila veliko trţnih niš, 

hkrati pa so omogoĉila lastnikom, da so se lahko zaĉeli ukvarjati z dejavnostmi, ki so jim 

bliţje. To pa je bistvo nastajanja novih malih gospodarskih enot. 

5.1 Opredelitev pojma malih, srednje velikih in velikih podjetij 

Podjetništvo je proces ustvarjanja vrednosti, v katerem podjetnik zbere sredstva, potrebna za 

realizacijo poslovne priloţnosti. Z drugimi besedami, podjetništvo je prizadevanje za 

doseganje ĉim veĉjega finanĉnega uspeha ob ĉim manjšem tveganju, ki se kaţe predvsem v 

teţnji po poveĉanju premoţenja (Ivanuša-Bezjak 1996, 5).  
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Podjetniški proces ustvarjanja nove vrednosti je splet treh gonilnih sil: podjetnika – 

ustanovitelja (podjetniški tim), poslovne priloţnosti in sredstev za uresniĉitev poslovne 

priloţnosti (Moţina 1994, 898). 

Prve zaĉetke drobnega gospodarstva najdemo ţe leta 2100 pred našim štetjem. Takrat je 

babilonski kralj izdal zakonik, sestavljen iz tristo zakonov, ki so zašĉitili potrošnike in male 

podjetnike, predvsem pred razliĉnimi prevarami. Skozi stoletja je imelo podjetništvo razliĉen 

status (Siropolis 1995, 6). 

Podjetništvo je bistvenega pomena za delovanje trţnega gospodarstva, še posebej ob 

strukturnih spremembah, znaĉilnih za obdobje prehoda na višjo raven razvoja ali iz enega 

druţbenega sistema v drugega. V obdobjih strukturnih sprememb gospodarska rast, ki temelji 

na obstojeĉi industriji in trgih, praviloma stagnira, rast pa postane še bolj odvisna od 

ustvarjanja novih trgov in dejavnosti, kar pa je ravno znaĉilnost delovanja podjetnikov 

(Davelaar 1991, 1–2). 

V Sloveniji se je podjetniška miselnost zaĉela uveljavljati po letu 1989 s tako imenovanim 

“Markoviĉevim zakonom”, ki je dal pravno podlago in moţnost, da je lahko vsak polnoletni 

drţavljan z minimalnim zneskom ustanovitvenega kapitala ustanovil podjetje. V tem ĉasu so 

se tudi zaĉeli teţki ĉasi za dotedanje, po veĉini velike gospodarske druţbe. Zaĉeli so se 

dolgotrajni steĉajni postopki in masovna odpušĉanja zaposlenih. Veliko ljudi je bilo kot 

tehnološki višek odpušĉenih z delovnih mest. Prisiljeni so bili iskati novo zaposlitev, pravice 

na zavodu za zaposlovanje, moţnost za predĉasno upokojitev in druge oblike reševanja lastne 

eksistence. V tem ĉasu se je zaĉel tudi razcvet podjetništva, ki je trajal do leta 1995. V 

najveĉji meri so ljudje ustanavljali druţbe z omejeno odgovornostjo. 

Mala in srednje velika podjetja delujejo na vseh podroĉjih gospodarstva. Njihova prisotnost v 

razliĉnih panogah je predvsem odvisna od razliĉnih potreb po zaĉetnih vlaganjih v opremo in 

kader. Najštevilĉnejša so na podroĉju trgovine in uslug. Precej manj MSP pa najdemo v 

proizvodnih dejavnostih, predvsem zaradi potreb po velikih vlaganjih v delovna sredstva in 

zgradbe. Rast in razvoj MSP in podjetniške miselnosti so temelji bodoĉega gospodarstva. 

Postala bodo glavni potencial za nove zaposlitve, okolje za rojevanje poslovnih idej, moĉan 

generator inovacij in upanje za prihodnost. Glede na to, da so prav MSP tudi najobĉutljivejša 

za spremembe v okolju, je treba narediti vse, da bi bilo okolje ĉim bolj ugodno za njihov 

razvoj (Mencinger 1997, 7). MSP so fleksibilnejša in se hitreje odzivajo na spremembe na 

trgu. Imajo bolj omejene vire, tako v smislu vodstvenih in finanĉnih zmogljivosti kot tudi v 

smislu delovne sile. Zaradi tega veljajo manjša podjetja za bolj tvegana. MSP imajo tudi 

nekatere prednosti, saj je njihova organiziranost enostavnejša in manj kompleksna, kar olajša 

vsakršno prenašanje informacij in znanj, tako horizontalno kot vertikalno (Gomezelj Omerzel 

2009, 16–17).  
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Z namenom zagotavljati ĉim bolj ugodno okolje za razvoj MSP je EU v letu 2000 sprejela t. i. 

Evropsko listino o malih podjetjih, ki zagovarja naslednja naĉela (Vilfan 2002, 14): 

– malim podjetjem se priznavajo njihove dinamiĉne sposobnosti za prilagajanje potrebam 

novih trgov, 

– poudarja se pomen malih podjetij pri krepitvi socialnega in regionalnega razvoja, 

– podjetništvo se priznava kot vešĉina, 

– uspešna podjetja je treba pohvaliti, 

– neuspeh je ob odgovornem zaĉetku in prevzemu tveganja spremljajoĉ pojav in predvsem 

priloţnost za uĉenje, 

– za izboljšanje poloţaja malih podjetij je treba spodbujati duh inovativnosti, oblikovati 

normativni davĉni in administrativni okvir, zagotoviti in olajšati pot do trgov, zagotoviti 

dostop do najboljših doseţkov znanosti in tehnologije ter izboljšati dostop do finanĉnih 

sredstev skozi vse ţivljenjsko obdobje podjetja. 

Leta 2003 je Evropska komisija (v nadaljevanju EC) objavila nov dokument, poimenovan 

Zelena knjiga o podjetništvu. V njem je predstavila vprašanje nizkega trenda ustanavljanja 

novih podjetij in poĉasnejše rasti podjetij v Evropi v primerjavi s primerjalnimi podjetji v 

ZDA. Stališĉa iz tega dokumenta kaţejo, da je treba oblikovati novo podjetniško politiko, ki 

bo primerno motivirala bodoĉe podjetnike, jih usposobila s primernimi znanji, pozitivno 

vrednotila podjetništvo in ga aktivno podpirala. Posebno pozornost namenja tudi razvoju in 

pripravljenosti okolja na pozitivno sprejemanje podjetniške miselnosti. 

MSP so samostojna podjetja, ki zaposlujejo manj ljudi od doloĉenega števila zaposlenih. To 

število ni enako v vseh nacionalnih statistiĉnih sistemih. Najpogosteje je zgornja meja števila 

zaposlenih 250 ljudi, kot je to tudi v Evropski uniji. Nekatere ĉlanice OECD so mejo doloĉile 

na 200, v ZDA pa med MSP prištevajo podjetja z manj kot 500 zaposlenimi. Poleg števila 

zaposlenih se kot kriterij za doloĉevanje velikosti podjetja najpogosteje uporabljata še letni 

prihodek od prodaje in bilanĉna vsota oz. vrednost aktive podjetij (Small and Medium-sized 

Enterprises 2000, 2). 

Definicija MSP, ki jo doloĉa EC, je namenjena poenotenju standardov, ki doloĉajo 

upraviĉenost do sodelovanja v nacionalnih in EU podpornih shemah za mala in srednje velika 

podjetja. Spremembe v definiciji naj bi skupaj s promocijo sodelovanja in povezovanja 

neodvisnih podjetij v grozde stimulirale podjetništvo, rast, investicije in inovacije. V novi 

definiciji je število zaposlenih ostalo nespremenjeno, glede na definicijo iz leta 1996 pa se je 

dvignila vrednost letnega prometa oziroma bilance stanja. V Sloveniji najbolj uporabljajo 

klasifikacijo podjetij, ki temelji na Zakonu o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 42/06), 

in sicer v skladu z omenjenim zakonom (Zakon o gospodarskih druţbah 2006, 52. ĉlen).  
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Druţbe se glede na doloĉila zakona razvršĉajo na mikro, male, srednje velike in velike druţbe 

z uporabo navedenih meril na bilanĉni preseĉni dan letne bilance stanja, ki so: 

– povpreĉno število delavcev v poslovnem letu, 

– ĉisti prihodki od prodaje, 

– vrednost aktive. 

Mikro druţba je druţba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 

– povpreĉno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, 

– ĉisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR, 

– vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR. 

Mala druţba je druţba, ki ni mikro druţba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve od teh 

meril: 

– povpreĉno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

– ĉisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 EUR, 

– vrednost aktive ne presega 3.650.000 EUR. 

Srednje velika druţba je druţba, ki ni mikro druţba po drugem odstavku tega ĉlena ali majhna 

druţba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve od teh meril: 

– povpreĉno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 

– ĉisti prihodki od prodaje ne presegajo 29.200.000 EUR,  

– vrednost aktive ne presega 14.600.000 EUR. 

Velika druţba je druţba, ki ni mikro druţba ali majhna druţba ali srednje velika druţba. 

Vsaka druţba mora, ne glede na velikost, ob koncu koledarskega leta izdelati letno poroĉilo, 

pri ĉemer pa se vsebina in obseg razlikujeta glede na to, za kako veliko podjetje gre in ali se 

morebiti z delnicami podjetja trguje na trgu vrednostnih papirjev. Vsako poroĉilo mora, ne 

glede na velikost in obliko, vsebovati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. 

Znaĉilnosti majhnega podjetja so (Baumback 1983, 3): 

– podjetje aktivno vodijo njegovi lastniki; 

– podjetje je zelo osebno, lastnik pozna poimensko svoje zaposlene; 

– delovanje podjetja je predvsem lokalno usmerjeno; 

– podjetje je relativno majhno v primerjavi s podjetji v isti panogi; 

– poslovanje podjetja je veĉinoma odvisno od notranjih virov kapitala. 

MSP s svojo inovativnostjo, specializacijo in prilagodljivostjo pomembno prispevajo k 

ekonomskemu razvoju, pomembno vlogo imajo tudi pri pospeševanju regionalnega razvoja, 

še posebej v regijah, ki so ekonomsko manj razvite in z visoko stopnjo brezposelnosti. 
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Pri tem lahko vlogo MSP obravnavamo iz naslednjih vidikov: 

– Vpliv na uĉinkovitost gospodarstva. Razvoj malih in srednje velikih podjetij izboljšuje 

uĉinkovitost gospodarstva. Daje ustrezno fleksibilnost in zaokroţenost ter vodi do 

nastajanja svetovno konkurenĉnih podjetij. Bistvenega pomena je dejstvo, da enote 

malega gospodarstva omogoĉajo prilagajanje velikostne strukture slovenskega 

gospodarstva konkurenĉni evropski in svetovni strukturi. Za MSP so znaĉilni veĉja 

prilagodljivost, razvoj novih tehnologij in novih proizvodov. Uĉinkovitost gospodarstva 

je v veliki meri odvisna od mnoţice malih podjetij, ki vsak dan nastajajo in tudi 

propadajo. Z nastajanjem in odmiranjem zagotavljajo gospodarstvu ustrezno fleksibilnost 

ponudbe naglim spremembam na strani povpraševanja (Tajnikar 2000, 10). 

– Vpliv na zaposlenost. Novoustanovljena in rastoĉa MSP ustvarjajo veliko delovnih mest. 

Veliko jih na ţalost tudi propade, kljub temu pa je njihov prispevek k zaposlovanju 

izrazit. V drţavah, v katerih se je višala stopnja podjetništva, se je obĉutno zmanjšala tudi 

stopnja brezposelnosti (Glas, Drnovšek in Mirtiĉ 2000, 47). Drug del MSP ne kaţe 

ambicije rasti (Rebernik, Tominc in Prašnikar 2010, 46).  

– Prispevek na podroĉju inovacij. MSP so tudi zelo inovativna. Dinamiĉna, visoko 

tehnološka mala podjetja so kljuĉni nosilec inovacij, še posebej v obrtniški dejavnosti. 

Mala podjetja veliko vlagajo v diferenciacijo proizvodov, inovativne oblike distribucije in 

prodaje, v prilaganje proizvodov in storitev povpraševanju. S svojo fleksibilnostjo 

pospešujejo uporabo raznih novosti. Na podroĉju raziskav in razvoja so omejena s 

finanĉnimi sredstvi in kadrovskim potencialom, kar pa zlasti ob drţavnih spodbudah 

premagujejo z mreţnim povezovanjem in ustanavljanjem konzorcijev veĉjega števila 

podjetij (Glas, Drnovšek in Mirtiĉ 2000, 48).  

– Vpliv na regionalno in sektorsko strukturo gospodarstva. MSP so geografsko razpršena in 

veliko prispevajo k enakomernemu regionalnemu razvoju. So pomembno dopolnilo 

ponudbe na regionalnem podroĉju. Pojavljajo se kot (Glas, Drnovšek in Mirtiĉ 2000, 48):  

 dobavitelji veĉjih podjetij, in sicer kot specializirani proizvajalci delov, sklopov, 

proizvodnih storitev z niţjimi fiksnimi stroški kot velika podjetja; povezana skupina 

malih specializiranih podjetij s skupno razvojno in raziskovalno dejavnostjo in s 

trţenjem zagotavljajo tudi zahtevne proizvode na visoki tehnološki ravni ali pa na 

nekem obmoĉju pod skupno marketinško podobo zagotavljajo široko, raznovrstno 

ponudbo; 

 ponudniki proizvodov in storitev, ki niso zanimivi za veĉja podjetja zaradi 

omejenega trga (trţne niše), so pa zato pravo podroĉje delovanja specializiranih 

malih podjetij. 

Prodor MSP na tuje trge je oteţen zaradi pomanjkanja finanĉnih sredstev, znanja, zmoţnosti 

in izkušenj podjetnikov. Pri tem jim lahko drţava nudi uĉinkovito podporo s spodbujanjem 

skupnega nastopa na tujih trgih, z informacijsko podporo, z organizacijo predstavništev in 

poslovnih stikov (Glas, Drnovšek in Mirtiĉ 2000, 48). 
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5.2 Pojem in tipologija inovacij ter umestitev predvidene potencialne inovacije vanjo 

Inovacije ţe od nekdaj predstavljajo bistvo razvoja in napredka ĉloveštva. Danes, v ĉasu 

globalizacije, hitrih sprememb in neprestanega boja za obstanek, postajajo vedno bolj nujna 

podlaga za doseganje konkurenĉnih prednosti. V druţbah, kot so Japonska, Severna Amerika, 

zahodna Evropa, Avstralija, Nova Zelandija, Singapur, Tajvan, Hong Kong in Juţna Koreja, 

se je razširila prevladujoĉa praksa – inovativna druţba, ki zajema 20 odstotkov ĉloveštva 

(Mulej in Ţenko 2004, 13).  

V zadnjem desetletju se je inovativnost pojavila iz sence in postala nova industrijska religija, 

ki jo ĉastijo javne osebnosti, investitorji in poslovneţi (Improving innovation 2008). Povsod 

po svetu inovacijska retorika zdruţuje politike na levi in desni strani. Ĉlani uprav jo vidijo kot 

kljuĉ do poveĉanja dobiĉkov in trţnih deleţev. Vlade vlagajo denar v njih, ko poskušajo 

popraviti pešajoĉa gospodarstva. Ampak kljub temu da je odgovorna za skoraj polovico 

celotne gospodarske rasti in je tema neštetih vladnih študij, inovativnost ostaja ĉrna umetnost 

(angl. black out). 

Podjetnik, ki ţeli biti uspešen, mora drugaĉe kombinirati produkcijske tvorce (Rebernik 1990, 

106). Mora inovirati, ker so inovacije tiste, ki so orodje podjetnika za ustvarjanje novih, 

bogastvo ustvarjajoĉih resursov ali pa morajo obstojeĉe resurse oskrbeti z višjim potencialom 

za ustvarjanje bogastva. Specifiĉno orodje podjetnikov so torej ravno inovacije, z njimi 

izrabljajo spremembe, to pomeni, da je jedro podjetnosti inovativnost. 

Vsaka izboljšava, patent in izum je invencija toliko ĉasa, dokler podjetje ali drug uporabnik 

od nje nima ekonomske koristi. Ko zaradi uvedenih izboljšav nastanejo tudi ekonomske 

koristi, se invencija spremeni v inovacijo. Takrat podjetje pridobi denarne vire za izplaĉilo 

inovatorja. 

Invencije predstavljajo oblikovanje novih idej, proizvodov, strojev, procesov in metod. 

Inovacije pa predstavljajo postopno izboljševanje obstojeĉih proizvodov, strojev, procesov in 

metod. Invencija sama torej predstavlja le del inovacije (Jakliĉ 2002, 117). 

Po Likarju in soavtorjih je invencija s tehniĉnega vidika zamisel nove naprave, proizvodnega 

postopka ali uporaba izdelkov v nove namene; inovacija pa je pojav novih znanj, ki se lahko 

teoretiĉno in praktiĉno dokaţejo. V vsakdanji praksi se sooĉamo z veĉ ali manj znanimi 

strokovnimi pojmi, kot na primer: potencialna inovacija, industrijska inovacija, tehniĉna 

inovacija, izum, znanje, intelektualna lastnina (Likar, Kriţaj in Fatur 2006, 26–34). 

Inovacija je definirana kot nova ideja in implementacija le-te v nov izdelek ali proces, ki vodi 

do rasti druţbenega proizvoda, veĉje zaposlenosti in profita. Inoviranje ni enkratni pojav, 

temveĉ dolg in kontinuiran proces izboljševanja vsakdanjega dela vseh zaposlenih. 
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V literaturi ne obstaja enotna delitev inovacij. V nadaljevanju bomo omenili le nekatere: 

– Damanpour in Evan (1984) razlikujeta dve obliki inovacij – tehnološke in 

administrativne. 

– Tidd, Bessant in Pavitt (1997) loĉijo med proizvodno, storitveno in procesno inovacijo. 

Nekateri drugi (npr. Boer in During 2001) opredelijo tri tipe inovacij, in sicer: inovacije 

izdelkov (razvoj novega izdelka in/ali storitve); procesne inovacije (uvedba nove proizvodne 

oziroma storitvene tehnologije) ter organizacijske inovacije (razvoj nove organizacijske 

oblike ali naĉina upravljanja oziroma management. Abernahty (1978) obravnava samo 

tehnološke inovacije kot posledico razvoja. Deli jih v dve vrsti. Prve so korenite (ali 

radikalne) inovacije, ki so usmerjene v maksimiranje izvedbe v proizvodnji in so vezana le na 

izdelek. Druga oblika so postopne (inkrementalne) inovacije. Radikalne inovacije se kasneje 

lahko nadgrajujejo s postopnimi procesnimi inovacijami. Urabe, Child in Kagono (1988) 

delijo inovacije na tri tipe, in sicer: velike inovacije, ki predstavljajo razpršitev inoviranja in 

so strateškega pomena; srednje inovacije, ki predstavljajo razvoj novih izdelkov in so 

razvojnega pomena; ter majhne inovacije, ki predstavljajo postopne inovacije na proizvodnih 

procesih in so za organizacijo splošnega pomena (Gošnik 2005, 32–33). Zelo razumljivo je 

podajanje problematike po Markiĉu (2004, 27), ki poudarja, da je inoviranje, ustvarjanje, 

sprejem in koristna implementacija novih idej, procesov, izdelkov, storitev. Inoviranje je 

povezano s procesi pridobivanja ĉesar koli novega, kar z reševanjem problemov postane 

koristno. Inoviranje je po Markiĉu generiranje, sprejem in udejanjanje novih idej, procesov, 

izdelkov ali storitev. 

Mulej (2000, 509 in 2002, 6–7) je opredelil naslednje oblike inovacij: 

1. Po vsebini so: 

 Upravljavske inovacije, ki omogoĉajo, da nastajajo druge vrste inovacij in so zato 

najpomembnejše. 

 Tehnično–tehnološke inovacije so posledica sprememb proizvodnih lastnosti 

procesov ali sprememb uporabnosti izdelka. Najpogosteje nastanejo v oddelku 

raziskav in razvoja (R&R); iz njih najlaţje nastanejo programske. 

 Programske inovacije so lahko (vendar ne nujno) rezultat sodelovanja med 

raziskavami in razvojem ter marketingom. Pri tem gre za nov poslovni program, ki 

predstavlja nov vir uspeha. Pomenijo nov uspešen poslovni predmet in s tem 

nadaljnjo moţnost za preţivetje, obstoj in razvoj. 

 Organizacijske inovacije nastajajo zaradi veĉjega obvladovanja procesov. Usmerjene 

so v obvladovanje celotne verige izdelave nekega izdelka, od nabave surovin pa do 

poprodajnih aktivnosti. Obiĉajno so vir novih pocenitev. 

 Metodološke inovacije podpirajo uveljavljanje upravljavskih in ustvarjanje ostalih 

treh vrst inovacij. 
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2. Z vidika razlikovanja njihovih posledic so lahko korenite ali drobne. 

3. Z vidika nastanka so lahko povsem nove ali nove kombinacije starih gradiv in/ali zamisli 

v nove. 

4. Z vidika dolţnosti avtorjev ustvarjati kaj novega gre za invencije in inovacije znotraj 

sluţbene dolţnosti ali izven nje. 

Kar pomeni, da imamo vsaj 5 x 2 x 2 x 2 = 40 tipov inovacij (Mulej in Ţenko 2004a, 11–12). 

Sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti z uvajanjem novih izdelkov na trg, reorganizacijo 

proizvodnega procesa ali organizacijske prakse je kljuĉni dejavnik za doseganje konkurenĉnih 

prednosti in rast podjetij, industrij ter drţav.  

V inovativni organizaciji se celoten proces priĉne z opredelitvijo, koliko inoviranja 

organizacija potrebuje, da bi preţivela. Inovativne organizacije se zavedajo, da je ţivljenjski 

cikel izdelkov/storitev, proizvodnih procesov itd. vedno krajši, kar pomeni, da mora ĉim prej 

zapolniti “luknjo”. Zavedajo se, da je za zapolnitev te “luknje” potreben širši inovacijski 

program, saj se le manjši del predlogov pretvori v dejansko inovacijo. Vedo tudi, kakšna je 

spodnja meja inovacijskega napora ter proraĉuna, pri tem pa ne pozabijo na to, da bodo tudi 

konkurenti naredili vse, da bodo prehiteli tekmece. Zato predvideni proraĉun in napor 

podvojijo. Priznavajo, da so za inoviranje najpomembnejši ljudje. Veĉji pomen ima kakovost 

kot koliĉina. Zavedajo se, da je donos od naloţb v inoviranje drugaĉen od naloţb v tekoĉe 

poslovanje. Inoviranje lahko zelo dolgo ĉasa prinaša le stroške. Vendar bi naj po tem obdobju 

donosi narasli eksponentno. Korenite inovacije bi naj povrnile naloţbo veĉkratno. 

Invencijsko-inovacijski napori se v inovativni organizaciji nadzirajo zelo natanĉno. Kljuĉno v 

inovativni organizaciji je opušĉanje starega, zastarelega, kar veĉ ni donosno (Mulej 1994, 1–

5). 

Na inovativnost vplivajo razliĉni dejavniki (Likar 2001, 15): 

– stroški inovacijske dejavnosti; stroški, ki jih podjetje nameni spodbujanju inovacijske 

dejavnosti; 

– pokritje inovacijske dejavnosti; pomembno je, na kakšen naĉin podjetje pridobi sredstva 

za kritje inovacijske in razvojne dejavnosti. Sredstva je mogoĉe pridobiti od opravljanja 

lastne dejavnosti ali iz subvencij, donacij ... Pridobijo lahko domaĉa sredstva, ki jih 

namenjajo ministrstva, sredstva evropskih skladov, raziskovalnih projektov in drugo. 

Podjetja številnih sredstev iz tujine, ker so birokratski postopki zapleteni, ne ĉrpajo v taki 

meri, kot bi lahko; 

– prihodki inovacijske dejavnosti; znati je treba ovrednotiti, kakšen je realen rezultat 

inovativnosti; 

– strateški vidiki spodbujanja inovativnosti; najvišje vodstvo mora spodbujati inovativnost 

v podjetju; 
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– postavljanje ciljev in merjenje ter spremljanje rezultatov; pomeni sistematiĉno izvajanje 

dejavnosti spodbujanja inovativnosti; inovacijske cilje na ravni podjetja doloĉi najvišje 

vodstvo; 

– ustvarjanje idej za invencije; uporaba tehnik za iskanje novih idej ter ustvarjanje klime, 

kjer ljudje nenehno razmišljajo, kaj bi lahko spremenili; 

– inovacijska kultura in klima; zaposleni morajo biti naklonjeni spremembam v podjetju; 

– usposabljanje in razvoj kadrov; lahko spodbuja ustvarjalnost; 

– organiziranje procesa managementa idej zaposlenih; dati moţnost vsem zaposlenih za 

oddajo inovativnih predlogov. Najboljše inovacije se obiĉajno tudi dodatno nagradijo, kar 

predstavlja nadaljnjo motivacijo za razmišljanje o izboljšavah. Inovativno mora biti 

celotno podjetje. Ĉe ţeli podjetje plasirati na trg nov izdelek/storitev, se morajo, poleg 

razvoja in trţenja, v proces vkljuĉiti še drugi. Prilagoditi se mora proizvodnja, potrebni so 

novi viri surovin, novi dobavitelji, novi partnerji, ki bodo pomagali izdelek razviti, nove 

povezave na inštitutih, fakultetah, novi trgi …; 

– inovacijsko sodelovanje; jasno je treba opredeliti, s kom bo potekalo sodelovanje (lahko 

so to dobavitelji, konkurenti, kupci, zunanji sodelavci); 

– zaviralni dejavniki, kot so preveliko ekonomsko tveganje, previsoki inovacijski stroški, 

pomanjkanje finanĉnih virov, pomanjkanje kvalificiranega kadra; te je treba prepoznati in 

jih preseĉi. 

Ĉe je organizacija osredotoĉena na inoviranje in uĉinkovito razvija nove ideje ter jih tudi 

plasira na trg, to še ni zagotovilo za veĉje dobiĉke. Uspešna izraba novih idej zato vkljuĉuje 

naslednje elemente (Jones 2005, 12): 

– ustvarjati, 

– prepoznati in izkoristiti obetajoĉo priloţnost, 

– imeti potrebne resurse za razvoj nove ideje, 

– uspešno plasirati nov izdelek/storitev na trg, 

– posnemati konkurenco in se uĉiti na njihovih napakah. 

Uspeh v inoviranju ima pozitivne posledice tudi za zunanje okolje organizacije. Inovacije so 

potrebne in nujne za razvoj celotnega gospodarstva. Preko pozitivnega vpliva na odjemalce, 

dobavitelje itd. uspešna inovacija v podjetju ugodno vpliva na nastanek inovacij v drugih 

podjetjih. Vse to poganja gospodarsko rast v celotni regiji. Pokazalo se je celo, da lahko 

inovacije poganjajo celotno narodno gospodarstvo. Res je, da so pogoji za nastanek inovacij 

ugodnejši v ĉasu ekspanzije in gospodarske rasti, vendar so inovacije potrebne tudi v ĉasu 

recesije. Ravno v takšnem obdobju lahko govorimo o “inoviraj ali umri”. Ko podjetja ţe 

zniţajo stroške na minimum in izboljšajo uĉinkovitost, so konkurenĉne prednosti izgubljene 

ter morajo, ĉe ţelijo preţiveti, biti boljši od konkurence. V takšnih razmerah lahko uspejo le 

inovativna podjetja (Jones 2005, 13 in 15–16). Inovativno je lahko le podjetje, ki zaposluje 

inovativne delavce, saj brez zaposlenih o inovacijah in inovativnosti seveda ne bi mogli niti 

govoriti. 
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5.3 Ustvarjalnost, inovativnost in njihovo vzpodbujanje v malih in srednje velikih 

podjetjih nasploh in v slovenskem gradbeništvu 

Inovacije so eden izmed najpomembnejših elementov rasti gospodarstva ter hkrati odgovor na 

reševanje druţbenih in socialnih izzivov. Podjetniki so tisti, ki imajo osrednjo vlogo v 

inovacijskem procesu, saj idejam in znanju dodajajo komercialno vrednost in ustvarjajo 

zaposlitve. Za razvoj konkurenĉnega gospodarstva je izredno pomembna vzpostavitev 

uĉinkovite podjetniško-inovacijske infrastrukture. 

Med podjetniško-inovacijsko infrastrukturo prištevamo vladne izvajalske institucije, subjekte 

podpornega okolja, opredeljene v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) 

(Uradni list RS, št. 102/2007), pa tudi druge javne in zasebne institucije ter finanĉne 

posrednike, ki zagotavljajo podporo podjetnikom in podjetjem pri razvoju njihove poslovne 

ideje. Podjetniško-inovacijska infrastruktura mora podpirati koncept odprtih inovacij s 

partnerstvi znotraj inovativnih sistemov, ki vkljuĉujejo mala, srednje velika in velika podjetja, 

visokošolske zavode, raziskovalne inštitute, razliĉne vladne institucije in druge deleţnike v 

inovacijskem procesu. V sodobnem poslovnem okolju poteka proces inovacij v sodelovanju z 

dobavitelji, kupci, konkurenco, visokošolskim sektorjem, znanstvenoraziskovalnimi 

organizacijami in seveda drugimi podjetji. Ta mreţa omogoĉa vsem, še zlasti pa malim 

inovativnim podjetjem, da lahko premostijo številne ovire in omejitve, vezane na njihovo 

majhnost, omejenost virov ali fazo razvoja, predvsem pa teţave pri dostopu do financiranja, 

partnerstev in trgov, omejene tehnološke zmogljivosti in pomanjkljivo menedţersko znanje. 

Medtem ko so raziskave in razvoj še vedno zelo pomemben del inovacijskega procesa, se 

zaradi spremenjene narave inoviranja in spremenjene vloge deleţnikov v procesu nova 

vrednost v podjetjih prednostno ustvarja s prepletanjem veĉ razliĉnih dejavnosti. Podjetniško-

inovacijska infrastruktura mora zagotavljati podporo ne le tehnološkim inovacijam, ampak 

tudi netehnološkim. To pomeni, da je treba enako pozornost nameniti vodenju, 

organizacijskim spremembam, novim poslovnim modelom, trţenju in na splošno 

neopredmetenim sredstvom. Vse pomembnejšo vlogo v tem procesu dobivata kupec in 

povezovanje, horizontalno in tudi vertikalno. Podjetniško-inovacijska infrastruktura vkljuĉuje 

tudi širše zakonodajno okolje in splošno klimo, ki stimulira ustvarjalnost, inovativnost in 

podjetništvo. 

Slovenija ima razvito široko podjetniško-inovacijsko infrastrukturo z velikim številom 

izvajalskih institucij, katere najveĉje pomanjkljivosti so velika razdrobljenost, nepreglednost 

in premajhna povezanost ter zato tudi manjša kakovost storitev. Ker so akterji premalo 

povezani in usklajeni ter ker se programi in ukrepi pogosto spreminjajo, je sistem 

nepregleden, nepopolno izrabljen in premalo uĉinkovit. 

V Sloveniji je še vedno preveĉ podjetij, ki imajo t. i. zaprti sistem inovacij, v katerih razvoj 

poteka izkljuĉno na notranjih potencialih in kompetencah podjetja. Taka podjetja niso 
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naklonjena povezovanju, širjenju in nadgradnji inovacij. Inovacije morda celo šĉitijo in hkrati 

preveĉ zapirajo v notranji krog podjetja. Treba pa je graditi na podjetniško inovacijski 

infrastrukturi, ki bo omogoĉala in razširjala sistem odprtih inovacij, v katerem podjetja 

medsebojno sodelujejo, se povezujejo, izmenjujejo znanje, izkušnje in izume, licencirajo tuje 

rešitve ter vseskozi spodbujajo ustanavljanje novih podjetij. 

Okolje za inovacije se spreminja. V preteklosti je inovacijska politika poudarjala investicije v 

raziskave in razvoj, zdaj pa je nujno upoštevanje celotnega invencijsko-inovacijskega procesa. 

Inovacije niso le znanost in tehnologija, prav tako obsegajo nove marketinške metode ter 

spremembe v naĉinu organiziranja podjetij in njihovih poslovnih praks in odnosov z 

zunanjimi deleţniki. V tem okviru ustanavljanje novih podjetij s spodbujanjem podjetništva in 

inovacijami dobiva osrednjo vlogo. 

Pomen novih in malih podjetij v inovacijskem procesu se poveĉuje, saj razvijajo in uvajajo 

nove produkte na bolj uĉinkovit naĉin. Nova inovativna podjetja izkorišĉajo tehnološke in 

poslovne priloţnosti, ki jih ţe ustanovljena podjetja pogosto spregledajo. 

Poleg tega se taka podjetja laţe prilagajajo zahtevam na trgu, pokrivajo niše in omogoĉajo 

komercializacijo znanja, ki se ustvarja na visokošolskih in raziskovalnih institucijah. Nova in 

inovativna podjetja sodelujejo v pretoku znanja, hkrati so uporabniki ter vir znanja in 

prodornih poslovnih zamisli. 

V današnjem svetu morajo podjetja neprestano sistematiĉno razvijati ter premišljeno in hitro 

uvajati nove poslovne modele, organizacijske rešitve, inovativne produkte ter obvladovati 

nove poslovne povezave in trge in s tem krepiti svoje inovacijske sposobnosti. Le tako so 

sposobna konkurirati v globalnem okolju ali biti celo korak pred svojo konkurenco. Pri tem 

gre za krepitev menedţerskih, organizacijskih in tehnoloških sposobnosti, s katerimi podjetja 

ohranjajo in poveĉujejo svoje konkurenĉne prednosti (RISS 2010, 24–31). 

5.4 Raziskava obstoječih razmer na področju javnih naročil na področju 

projektiranja cestne infrastrukture v Republiki Sloveniji 

5.4.1 Potek raziskave 

Pri raziskavi obstojeĉih razmer na podroĉju javnih naroĉil na podroĉju projektiranja cestne 

infrastrukture v Republiki Sloveniji sem izvedla empiriĉno raziskavo z analizo naĉinov in 

pogojev izvedbe javnih naroĉil nekaterih institucionalnih subjektov. Konkretno sem raziskavo 

naredila na osnovi pridobljenih podatkov za Ministrstvo za promet, Direkcijo RS za ceste (kot 

telo v sestavi ministrstva) in za DARS, d. d. 
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Podatke sem zbrala iz dveh virov. Prvi vir je predstavljal Portal javnih naroĉil (2010). Iz njega 

sem ugotovila vsebine posameznega naroĉila, zahteve iz naroĉnikove razpisne dokumentacije 

ter pogoje in merila za izbiro. Drugi vir so bili zapisniki iz odpiranja ponudb, iz katerih je bilo 

moţno pridobiti tudi informacijo o številu ponudnikov ter informacijo o izbrani ponudbi oz. 

ponudniku. 

V drugi fazi sem izvedla statistiĉno obdelavo vseh pridobljenih podatkov, pridobljenih s 

portala javnih naroĉil. Statistiĉno obdelala in verificirala sem podatke o predvideni ceni 

naroĉila, kriterijih za oddajo naroĉila, številu oddanih prijav na razpis, ceni oddanega 

naroĉila. Rezultati so razvidni v nadaljevanju. 

Iz statistiĉno obdelanih podatkov je bilo moţno ugotoviti razlike v uspešnosti konkuriranja pri 

javnih naroĉilih med malimi in srednje velikimi podjetji na eni in velikimi na drugi strani. 

Rezultate opravljene analize sem kasneje uporabila tudi pri snovanju predloga za inoviran, 

“poenostavljen” in za MSP bolj “prijazen” postopek izvedbe javnih naroĉil (koliko MSP se 

sploh prijavlja na javne razpise postopkov izvedbe infrastrukturnih projektov, s kakšnimi 

lastnostmi podjetja “zmagujejo” na takšnih razpisih, zaradi kakšnih zahtev iz razpisne 

dokumentacije se MSP ne morejo uvrstiti med izbrane ponudnike, kakšne so razlike med 

predvidenimi cenami in oddanimi, pogodbeno sklenjenimi in realiziranimi cenami ...). Na 

osnovi ugotovitev v nadaljevanju predlagam tudi nekatere spremembe v razpisnih pogojih.  

V duhu iskanja optimalnega postopka za izvedbo javnih naroĉil, ki bo MSP spravljal v bolj 

konkurenĉen poloţaj glede na velika podjetja, v nadaljevanju naloge predstavljam tudi 

izvedeno anonimno anketo med MSP, ki so se v preteklosti ţe prijavljala na navedene razpise 

za javna naroĉila. Z anketiranjem sem pridobila mnenje prijaviteljev na javne razpise o 

vzrokih njihovega neuspeha pri pridobivanju dela. Da ne bi podajala zgolj subjektivnih 

mnenj, so anketirana podjetja svoje odgovore podkrepila tudi z opisom vzrokov, zakaj niso 

pridobili dela oz. vzrokov za izloĉitev njihove ponudbe iz postopka.  

S to anonimno anketo pridobljene podatke sem prav tako statistiĉno obdelala, prikazala in 

analizirala. Prikazala sem tudi rezultate komparativne analize (razpisana cena – velikost 

ponudnika, ki je delo pridobil – vzroki za izloĉitev drugih ponudnikov). 

V raziskovanju, formuliranju in predstavljanju rezultatov raziskovanja sem uporabila 

primerne kombinacije znanstvenih metod. Med najbolj zastopanimi so: 

– deskriptivna in komparativna, 

– metoda postopne analize in konĉne sinteze, 

– glede na specifiĉnost vsebine dela tudi metoda anketiranja. 

Metodo deskripcije sem uporabila pri enostavnem orisovanju pojmov in pogledov razliĉnih 

avtorjev na podroĉju obravnavanja javnih razpisov. Komparativna metoda je sluţila pri 

primerjavi razliĉnih razpisnih pogojev razliĉnih razpisnikov javnih naroĉil, saj je bilo na ta 
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naĉin moţno ugotoviti njihove sorodnosti in razlike. Pri razĉlenjevanju pojmov, pojavov, 

procesov in pogledov sem uporabila metodo analize. S pomoĉjo metode sinteze in dedukcije 

sem povzetke analiz zahtev iz analiziranih javnih razpisov zdruţila v smiselne zakljuĉke. V 

zadnjem delu magistrske naloge sem uporabila empiriĉno metodo, na osnovi katere sem 

zasnovala inovativni model javnega naroĉanja storitev v gradbeništvu.  

Za potrebe magistrske naloge sem izvedla dve loĉeni analizi. Prva analiza obravnava 

“uradno” oz. dejansko analizo razpisov, ki sta ju izvedla dva slovenska najveĉja naroĉnika 

(Direkcija RS za ceste in DARS, d. d.). Drugo analizo sem izvedla neodvisno od prve in ne 

temelji na uradnih podatkih. Predstavlja subjektivno mnenje predstavnikov mikro in majhnih 

podjetij, ki so se v preteklosti, bolj ali manj uspešno, prijavljala na javne razpise. Rezultati 

druge analize ne kaţejo statistiĉnih vrednosti niti numeriĉnih kazalcev, temveĉ osebna mnenja 

prijaviteljev na javne razpise. 

5.4.2 Analiza razpisov javnih naročil Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste 

Za analizo javnih naroĉil, ki jih je izvedlo Ministrstvo za promet, Direkcija Republike 

Slovenije za ceste (v nadaljevanju DRSC), sem uporabila dostopne podatke za dveletno 

obdobje (2008–2009). V tem obdobju je DRSC izvedla skupaj 713 razpisov, ki sem jih 

analizirala v celotnem številu. 

Osnovni podatki o analiziranih razpisih so naslednji: 

– v analizi sem uporabila podatke o razpisih za leti 2008 in 2009, 

– v tem obdobju je bilo izvedeno 713 razpisov, 

– v analizi sem obravnavala vseh 713 razpisov, 

– razpon ocenjenih vrednosti razpisov je znašal od 400 EUR do 835.000 EUR, 

– skupna razpisana vrednost vseh razpisov je znašala 20.009.182,59 EUR, 

– izraĉunana povpreĉna vrednost posameznega razpisa znaša 40.686,09 EUR. 

V nadaljevanju podajam podrobno analizo razpisov, ki jih je izvedla DRSC. Vse komentarje 

in obrazloţitve navajam nad posameznimi grafi, pod grafom dodajam še tabelariĉni prikaz 

vrednosti. 

Lastnosti razpisov DRSC 

Ob razdelitvi poslov v posamezne razrede glede na zneske naroĉil lahko ugotovimo, da je 

veĉina poslov (409 poslov oz. 57 % vseh poslov) bilo v razredu ocenjene razpisane vrednosti 

od 20.000 do 50.000 EUR. 
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Preglednica 3: Razdelitev poslov v posamezne razrede (glede na razpisano vrednost) 

Razred razpisane cene [EUR] Število poslov 

0–20.000  217 

20.000–50.000  409 

50.000–100.000  47 

100.000–500.000  37 

500.000–1.000.000  3 

Skupaj 713 

 

Slika 5: Razdelitev poslov v posamezne razrede (glede na razpisano vrednost) 

Prav tako lahko – glede na skupno vrednost poslov v posameznem cenovnem razredu – 

ugotovimo, da je v razredu od 20.000 do 50.000 EUR kar 48 % (oz. skupno 

13.846.320,94 EUR) celotne (skupne) vrednosti razpisov. 

Preglednica 4: Skupna vrednost poslov v posameznem razredu (glede na razpisano 

vrednost) 

Razred razpisane cene [EUR] Vrednost poslov [EUR] 

0–20.000  2.445.699,57 

20.000–50.000  13.846.320,94 

50.000–100.000  3.284.475,15 

100.000–500.000  7.475.205,53 

500.000–1.000.000  1.957.481,40 

Skupaj 29.009.182,59 

217; 31 % 

409; 57 % 

47; 7 % 
37; 5 % 3; 0 % 

0-20.000

20.000-50.000

50.000-100.000

100.000-500.000

500.000-1.000.000
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Slika 6: Skupna vrednost poslov v posameznem razredu (glede na razpisano vrednost) 

Uspešnost mikro in majhnih podjetij 

Od vseh 713 analiziranih poslov so mikro podjetja dobila 516 poslov (72 %), majhna podjetja 

153 poslov (22 %), srednje velika podjetja osem poslov (1 %) in velika podjetja 36 poslov 

(5 %). 

 

Slika 7: Število pridobljenih poslov glede na velikost podjetja 

Preglednica 5: Število pridobljenih poslov glede na velikost podjetja 

Tip/velikost podjetja Število pridobljenih poslov 

Mikro 516 

Majhno 153 

Srednje veliko 8 

Veliko 36 

Skupaj 713 

2.445.699,57; 
8 % 

13.846.320,94;  
48 % 

3.284.475,15; 
11 % 

7.475.205,53; 
26 % 

1.957.481,40; 
7 % 

0-20.000

20.000-50.000

50.000-100.000

100.000-500.000

500.000-1.000.000

516; 72 % 

153; 22 % 

8; 1 % 
36; 5 % 

Mikro

Majhno

Srednje

Veliko
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Skupna vrednost pridobljenih poslov mikro in majhnih podjetij 

Skupna vrednost poslov, ki so jih dobila mikro podjetja, je znašala 18.529.944,58 EUR, kar 

predstavlja 64 % skupne vrednosti vseh poslov. Skupna vrednost poslov, ki so jih dobila 

majhna podjetja, je znašala 8.432.305,78 EUR, kar predstavlja 29 % skupne vrednosti vseh 

poslov. 

Preglednica 6: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja 

Tip/velikost podjetja Vrednost pridobljenih poslov [EUR] 

Mikro 18.529.944,58 

Majhno 8.432.304,78 

Srednje veliko 215.534,02 

Veliko 1.831.399,21 

Skupaj 29.009.182,59 

 

Slika 8: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja 

Uspešnost podjetij glede na njihovo velikost in glede na velikostni razred razpisanega posla 

V nadaljevanju predstavljam analize loĉeno za posamezen tip (velikost) podjetja ter glede na 

razred cene oz. ocenjene (razpisane) vrednosti. 

Preglednica 7: Število pridobljenih poslov glede na velikost podjetja in glede na 

razred razpisane vrednosti 

Razred razpisane cene [EUR] Mikro Majhno Srednje veliko Veliko Vsota 

0–20.000 148 53 5 11 217 

20.000–50.000 313 74 2 20 409 

50.000–100.000 35 10 1 1 47 

100.000–500.000 20 13 0 4 37 

500.000–1.000.000 0 3 0 0 3 

Vsota 516 153 8 36 713 

18.529.944,58; 
64 % 

8.432.304,78; 
29 % 

215.534,02; 
1 % 

1.831.399,21; 
6 % 

Mikro

Majhno

Srednje

Veliko
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Mikro podjetja so veĉino poslov (313 poslov oz. 60 %) dobila v razredu cene od 20.000 do 

50.000 EUR. 

Preglednica 8: Število pridobljenih poslov glede na razred razpisane cene za mikro 

podjetja 

Razred razpisane cene [EUR] Število poslov 

0–20.000 148 

20.000–50.000 313 

50.000–100.000 35 

100.000–500.000 20 

500.000–1.000.000 0 

Skupaj 516 

 

Slika 9: Število pridobljenih poslov glede na razred razpisane cene za mikro podjetja 

Majhna podjetja so veĉino poslov (74 + 53 poslov oz. skupaj 127 poslov ali 83 %) pridobila v 

razredu cene od 0 do 50.000 EUR. 

Preglednica 9: Število pridobljenih poslov glede na razred razpisane cene za majhna 

podjetja 

Razred razpisane cene [EUR] Število poslov 

0–20.000 53 

20.000–50.000 74 

50.000–100.000 10 

100.000–500.000 13 

500.000–1.000.000 3 

Skupaj 153 

148; 29 % 

313; 60 % 

35; 7 % 20; 4 % 

Mikro 

0-20.000

20.000-50.000

50.000-100.000

100.000-500.000
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Slika 10: Število pridobljenih poslov glede na razred razpisane cene za majhna podjetja 

Srednje velika podjetja so 62 % svojih poslov (dejansko ti predstavljajo le pet od skupno 

osmih poslov) pridobila v cenovnem razredu od 0 do 20.000 EUR. 

Preglednica 10: Število pridobljenih poslov glede na razred razpisane cene za srednje 

velika podjetja 

Razred razpisane cene [EUR] Število poslov 

0–20.000 5 

20.000–50.000 2 

50.000–100.000 1 

100.000–500.000 0 

500.000–1.000.000 0 

Skupaj 8 

 

Slika 11: Število pridobljenih poslov glede na razred razpisane cene za srednje velika 

podjetja 

Velika podjetja so najveĉ del pridobila v velikostnem razredu od 20.000 do 50.000 EUR (20 

poslov oz. 56 % vseh poslov). 

53; 35 % 

74; 48 % 

10; 7 
% 

13; 8 % 

3; 2 % 

Majhno 

0-20.000

20.000-50.000

50.000-100.000

100.000-500.000

500.000-1.000.000

5; 62 % 

2; 25 % 

1; 13 
% 

Srednje 

0-20.000

20.000-50.000

50.000-100.000
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Preglednica 11: Število pridobljenih poslov glede na razred razpisane cene za velika 

podjetja 

Razred razpisane cene [EUR] Število poslov 

0–20.000 11 

20.000–50.000 20 

50.000–100.000 1 

100.000–500.000 4 

500.000–1.000.000 0 

Skupaj 36 

 

Slika 12: Število pridobljenih poslov glede na razred razpisane cene za velika podjetja 

Uspešnost različnih tipov podjetij glede na velikostni razred razpisanega posla 

V nadaljevanju prikazujem analizo po posameznem razredu ponudbene cene.  

V prvem razredu (od 0 do 20.000 EUR) je veĉina poslov (148 oz. 68 %) pripadla mikro 

podjetjem. 

Preglednica 12: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred 

razpisane cene med 0 EUR in 20.000 EUR 

Razred razpisane cene [EUR] Mikro Majhno Srednje veliko Veliko Skupaj 

0–20.000 148 53 5 11 217 

11; 30 % 

20; 56 % 

1; 3 % 
4; 11 

% 

Veliko 

0-20.000

20.000-50.000

50.000-100.000

100.000-500.000
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Slika 13: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred razpisane 

cene med 0 EUR in 20.000 EUR 

Tudi v drugem razredu (20.000 do 50.000 EUR) so veĉino poslov (313 poslov oz. 77 %) 

pridobila mikro podjetja, 18 % pa majhna podjetja. 

Preglednica 13: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred 

razpisane cene med 20.000 EUR in 50.000 EUR 

Razred razpisane cene [EUR] Mikro Majhno Srednje veliko Veliko Skupaj 

20.000–50.000 313 74 2 20 409 

 

Slika 14: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred razpisane 

cene med 20.000 EUR in 50.000 EUR 

Tudi v tretjem razredu (50.000 do 100.000 EUR) so veĉino poslov (35 poslov oz. 75 %) 

pridobila mikro podjetja, majhna podjetja pa 10 poslov oz. 21 %. 

Preglednica 14: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred 

razpisane cene med 50.000 EUR in 100.000 EUR 

Razred razpisane cene [EUR] Mikro Majhno Srednje veliko Veliko Skupaj 

50.000–100.000 35 10 1 1 47 

148; 68 % 

53; 25 % 

5; 2 % 11; 5 % 

0-20.000 € 

Mikro

Majhno

Srednje

Veliko

313; 77 % 

74; 18 % 

2; 0 % 20; 5 % 

20.000-50.000 € 

Mikro

Majhno

Srednje

Veliko
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Slika 15: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred razpisane 

cene med 50.000 EUR in 100.000 EUR 

V velikostnem cenovnem razredu od 100.000 do 500.000 EUR so mikro in majhna podjetja 

skupaj pridobila celo 89 % vseh poslov. 

Preglednica 15: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred 

razpisane cene med 100.000 EUR in 500.000 EUR 

Razred razpisane cene [EUR] Mikro Majhno Srednje veliko Veliko Skupaj 

100.000–500.000 20 13 0 4 37 

 

Slika 16: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred razpisane 

cene med 100.000 EUR in 500.000 EUR 

V najvišjem velikostnem razredu (500.000 do 1.000.000 EUR) so vsa razpisana dela pridobila 

majhna podjetja. 

Preglednica 16: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred 

razpisane cene med 500.000 EUR in 1.000.000 EUR 

Razred razpisane cene [EUR] Mikro Majhno Srednje veliko Veliko Skupaj 

500.000–1.000.000 0 3 0 0 3 

35; 75 % 

10; 21 % 

1; 2 % 1; 2 % 

50.000-100.000 € 

Mikro

Majhno

Srednje

Veliko

20; 54 % 13; 35 % 

4; 11 
% 

100.000-500.000 € 

Mikro

Majhno

Veliko
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Slika 17: Vrednost pridobljenih poslov glede na velikost podjetja za razred razpisane 

cene med 500.000 EUR in 1.000.000 EUR 

Tolmačenje rezultatov analize razpisov DRSC 

Analizo sem izvedla samo za razpise v dvoletnem obdobju (2008 in 2009), saj podatki za 

prejšnja leta niso bili na voljo. Ne glede na to menim, da ţe razpisi za dveletno obdobje nudijo 

dovolj kakovosten prikaz dejanskega stanja. Tej trditvi v prid priĉa število izvedenih razpisov, 

ki je precejšnje. V obravnavanem obdobju je namreĉ bilo izvedeno 713 razpisov, vsi so bili 

tudi predmet analize. 

Razpon ocenjenih vrednosti razpisov je znašal od 400 EUR do 835.000 EUR, skupna 

razpisana vrednost vseh razpisov je znašala 20.009.182,59 EUR, izraĉunana povpreĉna 

vrednost posameznega razpisa pa znaša 40.686,09 EUR.  

Ĉe razdelimo posle v posamezne razrede glede na zneske, lahko ugotovimo, da je veĉina 

poslov (57 %) bila v razredu ocenjene razpisane vrednosti od 20.000 do 50.000 EUR. Tudi 

glede na skupno vrednost poslov v posameznem cenovnem razredu lahko ugotovimo, da je v 

razredu od 20.000 do 50.000 EUR bilo kar 48 % celotne oz. skupne vrednosti razpisov. 

Od vseh poslov so mikro podjetja pridobila kar 72 % vseh poslov, majhna podjetja pa 22 % 

vseh poslov. Skupna vrednost poslov, ki so jih dobila mikro podjetja, predstavlja 64 % skupne 

vrednosti vseh poslov, skupna vrednost poslov, ki so jih dobila majhna podjetja pa predstavlja 

29 % skupne vrednosti vseh poslov. 

Mikro podjetja so veliko veĉino poslov (oz. kar 89 %) dobila v razredu cene od 0 EUR do 

50.000 EUR – tudi majhna podjetja so veliko veĉino svojih poslov (oz. kar 83 %) pridobila v 

razredu cene od 0 EUR do 50.000 EUR. 

V prvem cenovnem razredu od 0 do 20.000 EUR je veĉina poslov oz. 68 % poslov pripadla 

mikro podjetjem. Tudi v razredu od 20.000 do 50.000 EUR so veĉino poslov (kar 77 %) 

pridobila mikro podjetja in 18 % majhna podjetja. Tudi v tretjem razredu, od 50.000 do 

3; 100 % 

500.000-1.000.000 € 

Majhno
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100.000 EUR, so veĉino poslov (75 %) pridobila mikro podjetja, majhna podjetja pa 21 %. V 

cenovnem razredu od 100.000 do 500.000 EUR so mikro in majhna podjetja skupaj pridobila 

celo 89 % vseh poslov, v najvišjem velikostnem razredu od 500.000 do 1.000.000 EUR pa so 

vsa razpisana dela pridobila majhna podjetja. 

Iz prikazanih rezultatov analiz je razvidno, da so mikro in majhna podjetja zelo konkurenĉna 

na razpisih DRSC. Še veĉ, lahko celo zakljuĉimo, da so mikro in majhna podjetja kljuĉni 

izvajalci del in nalog, ki jih razpisuje DRSC. Pri tem pa se je treba zavedati dejstva, da je 

velika veĉina razpisanih del in nalog s podroĉja projektiranja oz. izdelave projektne 

dokumentacije (na razliĉnih nivojih), kar pomeni, da omenjena dela in naloge uĉinkoviteje in 

bolje opravljajo podjetja s sorazmerno majhnim številom zaposlenih. 

Bistveno drugaĉno stanje pa je pri razpisih drugega najveĉjega analiziranega naroĉnika, 

DARS, d. d., ki je prikazano v nadaljevanju. 

5.4.3 Analiza razpisov javnih naročil Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji 

Za analizo javnih razpisov, ki jih je izvedla Druţba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v 

nadaljevanju DARS), sem uporabila dostopne podatke za triletno obdobje (2007–2009). V 

tem obdobju je bilo izvedenih 82 razpisov, v analizo pa sem vkljuĉila 44 razpisov, za katere 

sem pridobila ustrezne podatke, ki so omogoĉali izvedbo analiz. 

Osnovne informacije o analiziranih razpisih so naslednje: 

– v analizi sem uporabila podatke o razpisih za triletno obdobje (2007–2009), 

– v tem obdobju je bilo izvedeno 82 razpisov, 

– analizirala sem 44 razpisov, ki predstavljajo dober vzorec celotne populacije razpisov, 

– razpon konĉnih cen je znašal od 44.880 EUR do 5.830.663,33 EUR, 

– skupna razpisana vrednost vseh razpisov je znašala 38.844.218,55 EUR, 

– izraĉunana povpreĉna vrednost posameznega razpisa znaša 882.823,15 EUR, 

– poleg posameznih tipov podjetij (mikro, majhno ipd.) so v razpisih nastopala tudi t. i. 

“joint-venture” (v nadaljevanju JV) podjetja, v katerih so nastopala dva ali tri podjetja 

skupaj. 

V nadaljevanju podajam podrobno obravnavo analiziranih razpisov, ki jih je izvedel DARS. 

Kot v poglavju 5.5.3 tudi tukaj vse komentarje in obrazloţitve prikazujem nad grafi, pod grafi 

so še tabele s prikazom numeriĉnih vrednosti. 
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Lastnosti razpisov DARS 

Od vseh obravnavanih poslov, zajetih v analizo, so mikro podjetja pridobila 11 poslov (23 % 

vseh poslov), majhna podjetja sedem poslov (16 % vseh poslov), srednje velika podjetja 3 

posle (7 %), velika podjetja 13 poslov (29 %) ter JV podjetja 10 poslov (23 %). 

Na tem mestu je treba izpostaviti dvoje: 

– za razliko od prijav na razpise za dela DRSC, je pri prijavi na razpise DARS moĉ 

ugotoviti velik odstotek razpisov, na katera se je prijavljalo veĉ podjetij, zdruţenih v JV, 

– ĉe se je veĉ podjetij, zdruţenih v JV, prijavljalo na razpise, so bila dokaj uspešna.  

Preglednica 17: Število pridobljenih poslov glede na tip podjetja 

Tip/velikost podjetja Število poslov 

Mikro 11 

Majhno 7 

Srednje veliko 3 

Veliko 13 

JV 10 

Skupaj 44 

 

Slika 18: Število pridobljenih poslov glede na tip podjetja 

V nadaljevanju je prikazana analiza razpisov, ki so jih pridobili razliĉni tipi (po velikosti) 

podjetij, zdruţeni v JV, in ki so obravnavani loĉeno. 

11; 25 % 

7; 16 % 

3; 7 % 

13; 29 % 

10; 23 % 

Mikro

Majhno

Srednje

Veliko

J.V.
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Preglednica 18: Število pridobljenih poslov glede na tip/velikost JV podjetja 

Tip/velikost JV podjetja Število poslov 

JV veliko + veliko 4 

JV veliko + veliko + veliko 1 

JV veliko + mikro 1 

JV majhno + srednje veliko 1 

JV veliko + srednje veliko 2 

JV majhno + majhno 1 

 

Slika 19: Število pridobljenih poslov glede na tip/velikost JV podjetja 

Uspešnost različnih tipov podjetij 

Na zaĉetku je analizirana vrednost oz. deleţ vrednosti poslov, ki so jih dobila podjetja 

doloĉene velikosti. 

Preglednica 19: Vrednost pridobljenih poslov glede na tip/velikost posameznega 

podjetja 

Tip/velikost podjetja Skupen znesek poslov [EUR] 

Srednje veliko 432.577,00 

Majhno 1.428.286,32 

Mikro 4.575.251,10 

Veliko 12.540.697,69 

JV 19.867.406,44 
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Slika 20: Vrednost pridobljenih poslov glede na tip/velikost posameznega podjetja 

Posebej je opravljena tudi analiza vrednosti oz. deleţ vrednosti poslov, ki so jih dobila 

podjetja, zdruţena v JV. 

Preglednica 20: Vrednost pridobljenih poslov glede na tip/velikost posameznega JV 

podjetja 

Tip/velikost JV podjetja Skupen znesek poslov [EUR] 

JV veliko + mikro 82.800,00 

JV majhno + majhno 146.111,76 

JV majhno + srednje veliko 468.000,00 

JV veliko + srednje veliko 2.370.299,92 

JV veliko + veliko + veliko 3.181.258,28 

JV veliko + veliko 13.618.936,48 

 

Slika 21: Vrednost pridobljenih poslov glede na tip/velikost posameznega podjetja 

Zanimiv je tudi podatek o številu oz. deleţu poslov znotraj posameznega razpona konĉne 

cene. Iz prikazanega je razvidno, da je bilo skoraj 20 % poslov v velikostnem razredu od 

100.000 EUR do 500.000 EUR. 

432.577,00; 
1 % 

1.428.286,32; 
4 % 4.575.251,10; 

12 % 

12.540.697,69; 
32 % 

19.867.406,44; 
51 % 

Srednje

Majhno

Mikro

Veliko

J.V.

82.800,00; 0 % 

146.111,76; 
1 % 468.000,00; 

2 % 
2.370.299,92; 

12 % 

3.181.258,28; 
16 % 

13.618.936,48; 
69 % 

J.V.Veliko+Mikro

J.V.Majhno+Majhno

J.V.Majhno+Srednje

J.V.Veliko+Srednje
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Preglednica 21: Število poslov glede na razpon (razred) končne cene 

Razpon konĉne cene [EUR] Število poslov 

0–100.000 10 

100.000–500.000 19 

500.000–1.000.000 3 

1.000.000–5.000.000 11 

5.000.000–10.000.000 1 

Skupaj 44 

 

Slika 22: Število poslov glede na razpon (razred) končne cene 

Dober pokazatelj realnega stanja predstavlja tudi skupna vrednost poslov oz. deleţ vrednosti 

poslov znotraj posameznega razreda konĉne cene. Glede na analizirane podatke je razvidno, 

da dve tretjini poslov, ki jih je razpisala DARS, sodi v velikostni razpon od 1.000.000 EUR 

do 5.000.000 EUR. 

Preglednica 22: Skupna vrednost poslov v posameznem razredu končne cene 

Razred konĉne cene [EUR] Skupna vrednost poslov [EUR] 

0–100.000 705.457,89 

100.000–500.000 4.360.990,40 

500.000–1.000.000 2.015.206,27 

1.000.000–5.000.000 25.931.900,66 

5.000.000–10.000.000 5.830.663,33 

Skupaj 38.844.218,55 

10; 23 % 

19; 43 % 

3; 7 % 

11; 25 % 

1; 2 % 

0-100.000

100.000-500.000

500.000-1.000.000

1.000.000-5.000.000

5.000.000-10.000.000
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Slika 23: Skupna vrednost poslov v posameznem razredu končne cene 

Uspešnost podjetij glede na njihovo velikost in glede na velikostni razred posla 

V nadaljevanju analiziram ter v grafiĉni obliki predstavljam izvedeno analizo za posamezen 

tip podjetja (tudi za JV). Prikazujem, koliko poslov so pridobili znotraj posameznega razreda 

konĉne cene (npr. za »mikro« podjetja: skupaj so dobili enajst poslov, od tega pet v razredu 

konĉne cene od 0 do 100.000 EUR, štiri posle v razredu konĉne cene 100.000 EUR do 

500.000 EUR ipd.). V nadaljevanju prikazujem tudi loĉeno analizo opravljeno samo za JV 

podjetja. 

Preglednica 23: Število poslov v posameznem razredu končne cene glede na tip/velikost 

podjetja 

Razred konĉne cene [EUR] Mikro Majhno Srednje veliko Veliko JV 

0–100.000 5 1 1 2 1 

100.000–500.000 4 6 2 5 2 

500.000–1.000.000 1 0 0 1 1 

1.000.000–5.000.000 1 0 0 5 5 

5.000.000–10.000.000 0 0 0 0 1 

705.457,89; 
2 % 4.360.990,40; 

11 % 

2.015.206,27; 
5 % 

25.931.900,66; 
67 % 

5.830.663,33; 
15 % 

0-100.000

100.000-500.000

500.000-1.000.000

1.000.000-5.000.000

5.000.000-10.000.000
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Slika 24: Število poslov v posameznem razredu končne cene za mikro podjetja 

Preglednica 24: Število poslov v posameznem razredu končne cene za mikro podjetja 

Razred konĉne cene [EUR] Število poslov 

0–100.000 5 

100.000–500.000 4 

500.000–1.000.000 1 

1.000.000–5.000.000 1 

5.000.000–10.000.000 0 

Skupaj 11 

 

Slika 25: Število poslov v posameznem razredu končne cene za majhna podjetja 

Preglednica 25: Število poslov v posameznem razredu končne cene za majhna podjetja 

Razred konĉne cene [EUR] Število poslov 

0–100.000 1 

100.000–500.000 6 

500.000–1.000.000 0 

1.000.000–5.000.000 0 

5.000.000–10.000.000 0 

Skupaj 7 

5; 46 % 

4; 36 % 

1; 9 % 
1; 9 % 

Mikro 

0-100.000

100.000-500.000

500.000-1.000.000

1.000.000-5.000.000

1; 14 % 

6; 86 % 

Majhno 

0-100.000

100.000-500.000
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Slika 26: Število poslov v posameznem razredu končne cene za srednje velika podjetja 

Preglednica 26: Število poslov v posameznem razredu končne cene za srednje velika 

podjetja 

Razred konĉne cene [EUR] Število poslov 

0–100.000 1 

100.000–500.000 2 

500.000–1.000.000 0 

1.000.000–5.000.000 0 

5.000.000–10.000.000 0 

Skupaj 3 

 

Slika 27: Število poslov v posameznem razredu končne cene za velika podjetja 

 

1; 33 % 

2; 67 % 

Srednje 

0-100.000

100.000-500.000

2; 15 % 

5; 39 % 

1; 8 % 

5; 38 % 

Veliko 

0-100.000

100.000-500.000

500.000-1.000.000

1.000.000-5.000.000
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Preglednica 27: Število poslov v posameznem razredu končne cene za velika podjetja 

Razred konĉne cene [EUR] Število poslov 

0–100.000 2 

100.000–500.000 5 

500.000–1.000.000 1 

1.000.000–5.000.000 5 

5.000.000–10.000.000 0 

Skupaj 13 

V nadaljevanju prikazujem še opravljeno analizo za JV podjetja. Zaradi sorazmerno majhnega 

števila poslov za posamezen tip JV podjetja prikazujem analizirane vrednosti zgolj v 

tabelariĉni obliki. 

Preglednica 28: Število poslov v posameznem razredu končne cene za JV podjetja 

Razred konĉne cene 
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0–100.000 1 0 0 1 0 0 0 

100.000–500.000 2 0 0 0 1 0 1 

500.000–1.000.000 1 0 0 0 0 1 0 

1.000.000–5.000.000 5 3 1 0 0 1 0 

5.000.000–10.000.000 1 1 0 0 0 0 0 

Skupaj 10 4 1 1 1 2 1 

 

Slika 28: Število poslov v posameznem razredu končne cene za JV podjetja 

Uspešnost podjetij glede na razred končne cene 

Analizo razpisov DARS-a sem opravila tudi z ozirom na razred konĉne cene. Pri tem sem 

analizirala, koliko poslov doloĉenega tipa podjetja je uvršĉenih v kakšen razred konĉne cene. 

1; 10 % 

2; 20 % 

1; 10 % 

5; 50 % 

1; 10 % 

J.V. 

0-100.000

100.000-500.000

500.000-1.000.000

1.000.000-5.000.000

5.000.000-10.000.000
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Npr., za razred cene od 0 EUR do 100.000 EUR lahko ugotovim, da so 50 % poslov pridobila 

mikro podjetja, 20 % velika podjetja ipd. 

Preglednica 29: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne 

cene od 0 EUR do 100.000 EUR 

Razred konĉne cene [EUR] Mikro Veliko JV veliko + mikro Majhno Srednje veliko Skupaj 

0–100.000 5 2 1 1 1 10 

 

Slika 29: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne cene od 

0 EUR do 100.000 EUR 

 

Preglednica 30: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne 

cene od 100.000 EUR do 500.000 EUR 

Razred konĉne cene 

[EUR] 
Majhno Veliko Mikro 

Srednje 

veliko 

JV majhno + 

majhno 

JV majhno + 

srednje veliko 
Skupaj 

100.000–500.000 6 5 4 2 1 1 19 

 

Slika 30: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne cene od 

100.000 EUR do 500.000 EUR 

5; 50 % 

2; 20 % 

1; 10 
% 

1; 10 % 

1; 10 % 

0-100.000 € 

Mikro

Veliko

J.V.Veliko+Mikro

Majhno

Srednje

6; 32 % 

5; 26 % 

4; 21 % 

2; 11 % 

1; 5 % 1; 5 % 

100.000-500.000 € 

Majhno

Veliko

Mikro

Srednje

J.V.Majhno+Majhno

J.V.Majhno+Srednje
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Preglednica 31: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne 

cene od 500.000 EUR do 1.000.000 EUR 

Razred konĉne cene [EUR] JV veliko + srednje veliko Mikro Veliko Skupaj 

500.000–1.000.000 1 1 1 3 

 

Slika 31: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne cene od 

500.000 EUR do 1.000.000 EUR 

Preglednica 32: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne 

cene od 1.000.000 EUR do 5.000.000 EUR 

Razred konĉne cene 

[EUR] 
Veliko 

JV veliko + 

veliko 

JV veliko + 

srednje veliko 

JV veliko + 

veliko + veliko 
Mikro Skupaj 

1.000.000–5.000.000 5 3 1 1 1 11 

 

Slika 32: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne cene od 

1.000.000 EUR do 5.000.000 EUR 

1; 34 % 

1; 33 % 

1; 33 % 

500.000-1.000.000 € 

J.V.Veliko+Srednje

Mikro

Veliko

5; 46 % 

3; 27 % 

1; 9 
% 

1; 9 % 
1; 9 % 

1.000.000-5.000.000 € 

Veliko

J.V.Veliko+Veliko

J.V.Veliko+Srednje

J.V.Veliko+Veliko+Veliko

Mikro
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Preglednica 33: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne 

cene od 5.000.000 EUR do 10.000.000 EUR 

Razred konĉne cene [EUR] JV veliko + veliko Mikro Srednje veliko Veliko Skupaj 

5.000.000–10.000.000 1 0 0 0 1 

 

Slika 33: Število poslov posameznega tipa/velikosti podjetja v razredu končne cene od 

5.000.000 EUR do 10.000.000 EUR 

Analiza razpisov glede na ocenjeno vrednost naročila in končno ceno 

Naroĉnik (DARS) je za vsako naroĉilo (naĉeloma) objavil tudi okvirno oz. razpisano vrednost 

naroĉila. Ker konĉne cene, ki se doseţejo pri oddaji posameznih poslov doloĉenemu 

ponudniku praviloma odstopajo od razpisane vrednosti naroĉila, sem v nadaljevanju prikazala 

tudi opravljeno analizo, s katero sem ugotovila odstopanje med razpisano vrednostjo in 

konĉno ceno. 

Analiza razpisana glede na konĉno ceno za razpise DARS: 

– pri analizi “razpisana–dokonĉna” cena so uporabljeni podatki o razpisih za leta 2007, 

2008 in 2009, 

– skupno je bilo analiziranih 44 razpisov, v katerih je bila podana tudi ocenjena vrednost 

naroĉila, 

– razpon razlike med ocenjeno (razpisano) vrednostjo razpisa in dokonĉno ponudbeno ceno 

je znašal od -244.438,92 EUR (to pomeni, da je bila dokonĉna cena za 244.438,92 EUR 

višja od ocenjene vrednosti) do 1.675.000,00 EUR (to pomeni, da je bila konĉna cena za 

1.675.000,00 EUR niţja od ocenjene razpisane vrednosti), 

– povpreĉna razlika med ocenjeno vrednostjo in konĉno ceno je znašala (za vseh 40 

analiziranih razpisov) -83.654,46 EUR oz. -12,69 %, 

– prej navedeno pomeni, da so bile dokonĉne cene (v povpreĉju) za 12,69 % niţje od 

ocenjenih vrednosti doloĉenih s strani naroĉnika (DARS). 

1; 100 % 

5.000.000-10.000.000 € 

J.V.Veliko+Veliko
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V nadaljevanju je predstavljena še analiza ocenjene vrednosti v primerjavi s konĉno ceno, 

loĉeno glede na velikostni razred posla. Kot je razvidno iz prikazanega, je najmanjša 

(povpreĉna) razlika (0,33 %) med konĉno in ocenjeno vrednostjo bila pri velikih naroĉilih 

(razred od 5.000.000 EUR do 10.000.000 EUR), najveĉja razlika (23,81 %) pa v razredu od 

0 EUR do 100.000 EUR. 

Preglednica 34: Primerjava ocenjene vrednosti s končno ceno, ločeno po posameznih 

razredih končne cene 

Razred konĉne cene [EUR] Povp. razlika (absolutno) [EUR] Povp. razlika (deleţ) [%] 

0–100.000 17.878,42 23,81 

100.000–500.000 40.742,82 13,42 

500.000–1.000.000 105.058,43 16,43 

1.000.000–5.000.000 228.248,61 5,61 

5.000.000–10.000.000 19.336,67 0,33 

 

Slika 34: Primerjava ocenjene vrednosti s končno ceno, ločeno po posameznih razredih 

končne cene 

Prejšnje navedbe nedvoumno dokazujejo pomen konĉne ponujene cene, ki se zrcali tudi na 

uspešnosti prijave razliĉnih tipov podjetij na javne razpise.  

Tolmačenje rezultatov analize razpisov DARS 

Za analizo javnih razpisov, ki jih je izvedel DARS, sem uporabila dostopne podatke za 

triletno obdobje (2007–2009). V tem obdobju je DARS izvedel 82 razpisov. V analizo sem 

vkljuĉila 44 razpisov, saj za preostale razpise ni bilo moţno pridobiti vseh podatkov, 

potrebnih za analizo. Ne glede na prej navedeno je vzorec dovolj velik za prezentacijo celotne 

populacije. 

V analiziranem obdobju sem pri obravnavanih razpisih ugotovila, da je razpon konĉnih cen 

znašal od 44.880 EUR do 5.830.663,33 EUR, da je skupna razpisana vrednost vseh razpisov 

23,80 % 

13,40 % 

16,40 % 

5,60 % 0,33 % 

0-100.000

100.000-500.000

500.000-1.000.000

1.000.000-5.000.000

5.000.000-10.000.000
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znašala 38.844.218,55 EUR in da je izraĉunana povpreĉna vrednost posameznega razpisa 

znašala 882.823,15 EUR. 

Kot zanimivost pri prijavah na razpise DARS lahko izpostavimo tudi dejstvo, da se je (za 

razliko od prijav na razpise DRSC) pri prijavi na razpise DARS (predvsem na razpise veĉjih 

del oz. veĉjih vrednosti) v velikem odstotku prijavilo veĉ podjetij skupaj, zdruţenih v JV in 

da so ti bili na razpisih dokaj uspešni. 

Pri obravnavi razpisov DARS sem izvedla dve loĉeni analizi, za predvideno (oz. razpisano) 

ceno in za konĉno oz. ponujeno ceno. Izvedbo loĉenih analiz utemeljujem s precejšnjo razliko 

med razpisanimi in konĉnimi cenami, ki se še posebej razlikuje pri nekaterih razredih, kar pa 

je nedvomno vplivalo na uspešnost oz. število pridobljenih poslov pri nekaterih tipih podjetij. 

Od vseh obravnavanih poslov, zajetih v analizo, so mikro podjetja pridobila 23 % vseh 

poslov, majhna podjetja 16 % vseh poslov, srednje velika podjetja 7 %, velika podjetja 29 % 

ter JV podjetja 23 % poslov. Povedano drugaĉe: 

– majhna in mikro podjetja so skupaj pridobila nekaj manj kot 40 % vseh poslov, 

– mikro podjetja so pridobila enako število poslov kot JV podjetja (23 %). 

Tudi generalno, ne glede na izbrani kriterij, lahko ugotovimo zelo uspešno prijavljanje JV 

podjetij na javne razpise DARS. Najmanjši denarni deleţ od vseh poslov so pridobila majhna 

podjetja, nekoliko boljša so mikro podjetja. 

Najveĉji denarni deleţ so pridobila JV podjetja. Pri deleţu, ki so ga na razpisih pridobila JV 

podjetja, je pomembno to, da sta najveĉji denarni deleţ dobili kombinaciji dveh velikih 

podjetij, zdruţenih v JV, bistveno manjši deleţ pa kombinacije majhnih in srednje velikih 

podjetij, pri ĉemer ni kombinacija enega velikega in enega mikro podjetja omembe vredna 

(kar se pridobljenega zneska tiĉe). 

JV podjetja so bila bistveno bolj uspešna pri prijavah na razpise v cenovnem razredu od 

1.000.000 EUR do 5.000.000 EUR. Iz prikaza uspešnosti podjetij glede na njihovo velikost in 

glede na velikostni razred razpisanega posla je moţno ugotoviti, da so mikro in majhna 

podjetja bila uspešna le v dveh najniţjih cenovnih razredih. 

Razpisne cene so lahko, ni pa to nujno, pomemben kriterij pri odloĉitvah razliĉnih tipov 

podjetij o smiselnosti prijave na doloĉen razpis. Vendar razpisna cena ne more biti, in kot je 

bilo dokazano, niti ni bila, najpomembnejši dejavnik pri uspešnosti prijav na razpise razliĉnih 

tipov podjetij. Izkazalo se namreĉ je, da je pomembnejši dejavnik pri prijavah na razpise 

DARS predstavljala konĉna cena ponujene storitve oz. dela. Zato sem izvedla tudi analizo po 

konĉni oz. dobljeni ceni. 

Pri analizi uspešnosti razliĉnih tipov podjetij glede na razred konĉne cene ugotavljam, da so 

mikro podjetja bila uspešna samo v najniţjem cenovnem razredu, mala podjetja pa popolnoma 
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neuspešna. Nekoliko boljša slika je pri razpisih v vrednosti med 100.000 in 500.000 EUR, 

kjer so bila majhna podjetja nekoliko uspešnejša – gledano absolutno, kot tudi relativno – 

glede na mikro podjetja. Mikro podjetja so še delno uspešna v cenovnem razredu med 

500.000 in 1.000.000 EUR, potem pa jih med rezultati v višjih cenovnih razredih ni veĉ 

zaslediti. 

5.4.4 Dopolnilna anonimna anketa 

Za potrebe magistrske naloge sem (kot sem ţe navedla na zaĉetku poglavja) izvedla dve 

loĉeni analizi. Prva analiza obravnava “uradno” oz. dejansko analizo razpisov, ki sta jih 

izvajala dva najveĉja slovenska naroĉnika s podroĉja gradnje cest (Direkcija RS za ceste in 

DARS). 

Drugo analizo pa sem izvedla neodvisno od prve in ne temelji na uradnih podatkih. 

Predstavlja subjektivno mnenje predstavnikov mikro in majhnih podjetij, ki so se v 

preteklosti, bolj ali manj uspešno, prijavljala na javne razpise. Rezultati druge analize – zaradi 

majhnega vzorca oz. odziva podjetij – niso statistiĉno relevantni, kljub temu pa nam odgovori 

oz. analiza odgovorov lahko podajo vpogled v mnenja mikro in majhnih podjetij, ki 

konkurirajo na javnih razpisih. 

V sklopu magistrske naloge smo torej ţeleli pridobiti tudi “direktno” mnenje samih podjetij, 

ki se – bolj ali manj uspešno – prijavljajo na razpise s podroĉja projektiranja cestne 

infrastrukture. Treba se je zavedati, da ima lahko takšna vrsta anketiranja tudi svojo slabost 

oz. je potrebna previdnost pri nekritiĉnem povzemanju izsledkov izvedene ankete, saj gre 

zgolj za analizo subjektivnih mnenj prijaviteljev na razpise, ki je lahko “obarvano” glede na 

njihovo uspešnost pri prijavljanju.  

Za izvedbo ankete sem izdelala anketni obrazec, ki je dodan v prilogi (priloga 1). 

Anketni vprašalnik sem zasnovala tako, da je obsegal pet podroĉij: 

– splošne informacije o anketiranem podjetju (tip podjetja, finanĉna uspešnost), 

– mnenje prijaviteljev na razpise (o njihovi ustreznosti in korektnosti), 

– mnenje prijaviteljev o razpisnih pogojih (o njihovi ustreznosti in korektnosti), 

– mnenje prijaviteljev o vzrokih za neuspeh pri prijavah na javne razpise (pravno-formalni 

in tehniĉni vzroki), 

– mnenje prijaviteljev o zakonu, po katerem se izvajajo razpisi. 

Ĉeprav sem anketni list poslala na 42 elektronskih naslovov, je nazaj prispelo sedem 

izpolnjenih anketnih listov ali 16,6 % anketnih listov. To seveda ne predstavlja statistiĉno 

relevantnega vzorca, da bi bilo zadošĉeno pogoju ustreznega reprezentanta celotne populacije. 

Analiza, ki temelji na tako majhnem vzorcu celotne populacije, namreĉ ne more podati 
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rezultatov, ki bi jih lahko uporabili kot strokovno utemeljen vzrok za spremembe obstojeĉega 

stanja. 

Ne glede na prej navedeno pa so lahko informacije, pridobljene z analizo anketnih obrazcev, 

je pokazatelj dejanskega stanja na podroĉju razpisov za projektiranje cestnih infrastrukturnih 

objektov, vsaj okvirno. 

Splošni podatki o anketiranih podjetjih 

Kot sem ţe omenila, analiza v nadaljevanju sloni na zgolj sedmih izpolnjenih anketnih listih.  

Anketo je izpolnilo pet mikro podjetij in dve majhni podjetji. Med anketiranimi podjetji jih 

veĉina meni, da sodijo med uspešna podjetja, ostali pa menijo, da sodijo med srednje uspešna 

podjetja. Vsa anketirana podjetja so bila zelo aktivna pri prijavljanju na razpise, razpisne 

vrednosti projektov pa so v povpreĉju znašale 350.000 EUR, bile pa so v razponu od 

50.000 EUR do 500.000 EUR. Povpreĉna vrednost pridobljenega posla je znašala pribliţno 

106.000 EUR, podjetja pa so letno bila uspešna na pribliţno šestih razpisih. 

Mnenje prijaviteljev o razpisih (o njihovi ustreznosti in korektnosti) 

Prevladujoĉe oz. veĉinsko mnenje anketiranih podjetij je, da si uspešnejši, ĉe se prijaviš 

skupaj z drugimi podjetji (kot podizvajalci ali kot JV). Skoraj vsi anketirani menijo, da 

naroĉnik v tem “sistemu” lahko vpliva na izbiro ponudnika, kar je zanimiv podatek. Še bolj 

zanimivo je dejstvo, da anketiranci menijo, da je prav, da naroĉnik vpliva na izbiro 

ponudnika! To je moţno tolmaĉiti na veĉ razliĉnih naĉinov in je podrobneje obdelano v 

nadaljevanju. Prevladujoĉe oz. veĉinsko mnenje anketiranih podjetij je, da kriterij “najniţja 

cena” ni ustrezen kriterij pri javnih naroĉilih. Prav vsi anketiranci so mnenja, da je kriterij 

“najniţja cena” pri projektni dokumentaciji vzrok za kasnejšo draţjo izvedbo projekta. 

Mnenje prijaviteljev o razpisnih pogojih (o njihovi ustreznosti in korektnosti) 

Veĉ kot polovica anketirancev meni, da naroĉnik lahko vpliva na izbiro ponudnika na naĉin, 

da predpiše naĉin ocenjevanja ponudb tako, da ustreza privilegiranem podjetju. 

Prav vsi anketiranci so izrazili mnenje, da naroĉnik lahko vpliva na izbiro ponudnika na 

naĉin, da v razpisu predpiše tehniĉne zahteve tako, da ustrezajo privilegiranem podjetju. 

Le majhen deleţ anketirancev je menil, da naroĉnik lahko vpliva na izbiro ponudnika s tem, 

da “izbranega” predhodno seznani z razpisno dokumentacijo, nakar razpiše prekratek rok za 

oddajo ponudbe. Nihĉe od anketiranih ni menil, da naroĉnik lahko vpliva na izbiro ponudnika 

na naĉin, da “nezaţelenim prijaviteljem” ne potrdi referenc.  
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Prav vsi anketiranci so izrazili mnenje, da naroĉnik lahko vpliva na izbiro ponudnika na 

naĉin, da v razpisu zahteva takšne reference iz preteklosti, da jih izpolnjujejo le “posveĉeni”! 

Prevladujoĉe oz. veĉinsko mnenje anketiranih podjetij je, da naroĉnik lahko vpliva na izbiro 

ponudnika na naĉin, da od podizvajalcev zahteva enake dokumente kot od glavnega izvajalca. 

Mnenje prijaviteljev o vzrokih za neuspeh pri prijavah na javne razpise 

V tem delu anketnega lista smo od anketirancev zahtevali odgovore glede njihovega mnenja o 

vzrokih za neuspeh pri prijavljanju na razpise. Pri tem smo jim predpisali moţne odgovore oz. 

vzroke za neuspeh, to so: 

– veljavno potrdilo o registraciji podjetja, 

– potrjena pisna izjava o izpolnjevanju z zakonodajo doloĉenih pogojev, 

– obrazca BON1 in BON2, 

– potrdilo DURS, da nimamo neporavnanih davkov in drugih dajatev, 

– potrdilo, da vodstveni delavci v preteklih petih letih niso bili obsojeni, 

– potrdilo, da v preteklih petih letih nismo bili obsojeni kot pravna oseba, 

– potrdilo Okroţnega sodišĉa, da nismo v prisilni poravnavi, steĉaju ali likvidaciji, 

– banĉna garancija za resnost ponudbe. 

Moţni odgovori: 1 – nikoli, 2 – vĉasih, 3 – srednje pogosto, 4 – pogosto, 5 – skoraj vedno. 

Preseneĉa dejstvo, da so pri prav vseh moţnih odgovorih prav vsi anketiranci podali odgovor, 

da nikdar vzrok za njihov neuspeh ni kateri od predlaganih vzrokov. 

Mnenje prijaviteljev o zakonu, po katerem se izvajajo razpisi 

Prav vsi anketiranci so odgovorili, da kriterij “najniţje cene” predstavlja “smrt za majhna 

podjetja”. Prav tako je veĉinsko mnenje anketirancev, da “reference” predstavljajo oviro za 

njihovo uspešno prijavljanje na razpise. 

Tolmačenje rezultatov 

Anketirala sem nekaj mikro in majhnih podjetij, med katerimi veĉina sodi, da so uspešna 

podjetja, le manjši del meni, da so delno uspešna podjetja. Pomeni, da imamo opravka s 

podjetji, ki nimajo vzroka, da bi “rušila obstojeĉ sistem”, saj uspešno delujejo v obstojeĉem 

sistemu. 

Vsa anketirana podjetja so bila zelo aktivna pri prijavljanju na razpise, razpisne vrednosti 

projektov pa so v povpreĉju znašale 350.000 EUR, bile pa so v razponu od 50.000 EUR do 

500.000 EUR. 
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Povpreĉna vrednost pridobljenega posla je znašala okoli 106.000 EUR, podjetja pa so bila 

uspešna na pribliţno šestih razpisih letno. 

Enostaven izraĉun nam pove, da so taka podjetja v teku leta na razpisih v povpreĉju 

pridobivala okoli 700.000 EUR, kar je sorazmerno precejšen znesek. Še posebej, ĉe 

upoštevamo velikosti podjetij oz. število zaposlenih v teh podjetjih. 

Skoraj vsi anketirani so menili, da naroĉnik v tem “sistemu” lahko vpliva na izbiro 

ponudnika, kar je zanimiv podatek, še bolj pa je zanimivo dejstvo, da so anketiranci temu 

naklonjeni. 

Veĉinsko mnenje anketiranih podjetij je bilo, da kriterij “najniţja cena” ni ustrezen kriterij pri 

javnih naroĉilih, saj po njihovem mnenju mnogi od tistih, ki se pojavljajo z najniţjo ceno, 

sploh ne vedo, kaj je treba narediti v projektni dokumentaciji. To kasneje zahteva dodatna 

pripravljanja projektne dokumentacije v teku izvedbe projekta, kar pa na koncu pripelje do 

kasnejše draţje izvedbe projekta. 

Veĉ kot polovica anketirancev je menila, da naroĉnik lahko vpliva na izbiro ponudnika na 

naĉin, da predpiše naĉin ocenjevanja ponudb tako, da ta ustreza privilegiranemu podjetju, 

prav vsi anketiranci pa so izrazili mnenje, da naroĉnik lahko vpliva na izbiro ponudnika na 

naĉin, da v razpisu predpiše tehniĉne zahteve tako, da ta ustrezajo privilegiranemu podjetju. 

Prav tako so vsi anketiranci bili mnenja, da naroĉnik lahko vpliva na izbiro ponudnika na 

naĉin, da v razpisu zahteva takšne reference iz preteklosti, da jih izpolnjujejo le “posveĉeni”. 

Prav vsi anketiranci so izjavili, da nikoli pri prijavljanju njihovega podjetja na razpis vzrok za 

njihov neuspeh ni bil pravno-formalne narave (neobstoj kakšnega dokumenta ali potrdila oz. 

izjave). 

Prav vsi anketiranci so odgovorili, da kriterij “najniţje cene” predstavlja “smrt za majhna 

podjetja” v Sloveniji in da pomanjkanje “referenc” iz preteklosti predstavlja oviro za njihovo 

uspešno prijavljanje na razpise. Gre za zaprt krog, ko se podjetja ne morejo prijaviti na nov 

razpis, ker nimajo referenc iz prejšnjih projektov. 

5.5 Ocena spoznanih značilnosti v luči zakona o zadostni in potrebni celovitosti iz 

dialektične teorije sistemov 

Inovacije so kompleksen pojem, ki ga ni mogoĉe obvladati brez celovitosti. Ker posamezniki 

ne zmoremo biti dovolj celoviti, moramo za svoje miselno izhodišĉe vzeti naravno in 

ekonomsko dejstvo, da smo soodvisni. Kot posamezniki smo preozko specializirani, zato 

potrebujemo soodvisnost (Mulej in Ţenko 2004, 7). Enako velja za te obravnavane 

organizacije. 
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Inovacije so ţe po naravi celovite. Vkljuĉujejo širok splet aktivnosti, ĉe ţelimo, da prinesejo 

zadovoljstvo in vrednost kupcem ter organizaciji. Sam proces je sestavljen iz razliĉnih faz, ki 

so pogosto opredeljene kot zaporedne, vendar se v praksi med seboj prepletajo. Prva faza je 

faza generiranja idej. Njen namen je poiskati ĉim veĉ idej, vendar jih veĉina ne preide v 

naslednjo fazo. Naslednja faza v glavnem obsega korake, v katerih se mora nova ideja 

pokazati kot uporabna. Zadnja faza zajema komercializacijo (Ahmed 1998, 30). 

Dialektiĉni sistem pogojev za inovacijo: 

Inovacija = invencija x podjetnost x celovitost x vodenje x sodelavci x kultura x tekmeci x 

odjemalci x dobavitelji x družbeno-gospodarski pogoji x naravno okolje x slučajnost. 

Vsi dejavniki inovacij nastopajo hkrati in jih moramo obvladati hkrati ter v vsej soodvisnosti 

in povezanosti – kot dialektiĉni sistem (Mulej in Ţenko 2004, 15–17). 

Metode, ki se uporabljajo v podjetjih za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in 

inovativnosti, obiĉajno ne zadovoljijo potrebe po zadostni celovitosti. V ta namen je bila 

izoblikovana metoda USOMID = ustvarjalno sodelovanje mnogih za inovativnost dela 

(Creative Cooperation of Many for an Innovative Work). V DTS se proces dela priĉne v 

zaĉetnih toĉkah, torej v sistemu petih elementov. Zaĉetne toĉke oziroma izhodišĉa so lahko 

objektivna, ki zajemajo: a) potrebe in b) priloţnosti; ali subjektivna, ki zajemajo 1) vednost 

(kaj? – vsebina), 2) znanje – splošni del (kako? – metode, tehnike) ter 3) vrednote in ĉustva. 

Ves nadaljnji proces je odvisen od teh izhodišĉ.  

Vseh pet izhodišĉ odseva komponente USOMID, in sicer (Mulej in Ţenko 2004, 133–134; 

Mulej in Mulej 2007, 191): 

– Spreminjanje objektivnih izhodišĉ izraţa, kot vzrok in posledica, zakon vrednosti in 

druţbeno-gospodarski razvoj, saj delujeta pod vplivom zakona entropije. To povzroĉa, da 

vedno v veĉji meri prevladuje trg kupca. Zato sestavljajo objektivno potrebo inoviranje, 

inovativna druţba in inovativno poslovanje. 

– Usmerjenost k rutinerstvu je zamenjalo nenehno iskanje neĉesa novega. Ta potreba se da 

zadovoljiti le pod pogojem, da so ljudje ustvarjalni. Njihova ustvarjalnost bo veĉja, ĉe 

bodo ĉutili, da drugi upoštevajo njihovo ustvarjalnost. 

– To ima ugoden vpliv na vrednote in ĉustva ter hkrati na vednost (o vsebini) in znanje (o 

metodah) ter aktivira, še posebej, ustvarjalne talente. 

V praksi se USOMID priĉne uporabljati z izdelovanjem vpogleda v procese, ki nas zanimajo, 

to je z izdelovanjem programoteke. Inoviranje je zelo teţko brez vpogleda v celoten poslovni 

proces podjetja. Prav tako je zelo teţko inovirati, ĉe zaposleni niso motivirani za ustvarjalno 

delo in za usmerjenost k inovacijam. USOMID je metoda, ki zadovolji obe navedeni potrebi 

(Mulej in Mulej 2007, 190–191). Programoteka predstavlja orodje za vodenje procesov, zlasti 

ustvarjalnih. Kot splošno znanje o metodi je pri tem v uporabi postopek USOMID/NOVOST 
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(= prevod kratice SREDIM), po katerem so ljudje organizirani v kroţke za USOMID (Mulej 

in Ţenko 2004, 133–134; Mulej in Mulej 2007, 192). Pove nam, da ne gre le za urejen 

postopek dela, ampak hkrati za ustvarjalno sodelovanje. 

Postopek USOMID/NOVOST (SREDIM) zajema naslednje korake (Mulej in Ţenko 2004, 

133–134; Mulej in Mulej 2007, 192, Mulej in Mulej 2007, 38): 

– Korak N (nabor in izbor problema) – ĉlani zbirajo mnenja o tem, kaj je podroĉje, na 

katerem bodo delali, torej: kaj je problem. 

– Korak Op (opis izbranega problema) – ĉlani tima zberejo podatke in jih predstavijo 

ostalim ĉlanom. Naredi se okvirna programoteka. 

– Korak V (vrednotenje podatkov izpisa) – z zbranimi podatki tim analizira problem. 

Osrednje vprašanje je “zakaj?”, išĉejo torej vzroke za problem. Izid je ena ali veĉ moţnih 

rešitev (pripravljena le v osnutku). 

– Korak Od (odloĉitev za rešitev problema) – ĉlani presojajo potencialne rešitve in na 

podlagi primerjave izberejo eno. Izbrano moţno rešitev poskušajo dognati do uporabnosti 

in koristnosti. 

– Korak S (spreminjanje starega stanja) – v predhodnem koraku izbrano rešitev poskušajo 

uveljaviti v praksi. Upoštevati je treba procese realizacije, podporo, potrebno bazo 

znanja, morebitne ovire. 

– Korak T (trajna uveljavitev rešitve) – poskrbeti je treba, da tisto, kar se v prakso uvede, v 

praksi tudi ostane. V tem koraku se lahko pokaţejo morebitne nove teţave in priĉne 

proces znova. 

Navedeni koraki ne vkljuĉujejo sodelovanja v timu. V ta namen so avtorji dodali še štiri 

korake, ki omogoĉajo sodelovanje: posamiĉno pisno razmišljanje, kroţenje zapisov, ustna 

razprava, izdelava ĉistopisa, ki so vkljuĉeni v vseh šest korakov (Treven in Mulej 2006, 152). 

Razprava USOMID je najbolj uĉinkovita, ĉe poteka v kroţkih, ki vkljuĉujejo med pet in 

dvanajst ĉlanov. Kroţki za USOMID so uĉinkovito delo skupine na osnovi tega, da (Mulej in 

Ţenko 2004, 33–40): 

– se ĉlani izobraţujejo o metodah, ki jih bodo uporabljali, 

– so naloge razdeljene med vse zaposlene, 

– vsak poskuša:  

 doseĉi skupne cilje s skupnimi moĉmi, 

 razumeti metodo dela, 

 pridobiti in sprejeti potrebno znanje, sposobnosti in orodja, 

 se truditi za spodbujevalno klimo v skupini, 

 sprejeti pomoĉ, ĉe je to potrebno. 

Metodi USOMID in šest klobukov razmišljanja sta lahko v uporabi tako, da tvorita sinergijo. 

Metoda USOMID dobro podpre modri in beli klobuk, hkrati pa dobi podporo od rdeĉega, 
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ĉrnega, zelenega in rumenega klobuka v fazah ustvarjanja idej ter priprave odloĉitev, v fazi 

uresniĉevanja pa postane USOMID dopolnilo za metodo šest klobukov (Mulej in Mulej 2007, 

34). 

Preglednica 35: Metoda USOMID z vgradnjo “šest klobukov razmišljanja” 

Sodelovanje – 

koraki 
Delo – faze 

Posamiĉno pisno 

razmišljanje vseh 

ĉlanov kroţka 

hkrati 

Kroţenje 

ustvarjenih zapisov 

za dodatno 

posamiĉno pisno 

razmišljanje vseh 

ĉlanov kroţka 

hkrati – dodajanje 

zamisli k 

prebranim, da se 

krepi celovitost 

spoznanj 

Ustna razprava, ki 

je namenjena 

zaokroţitvi 

zapisanih spoznanj 

Zapis skupno 

sprejetih sklepov, 

ki so potem 

podlaga za prehod 

v naslednji korak 

N = nabor in izbor 

problema za 

raziskovanje 

Vseh šest klobukov Vseh šest klobukov Vseh šest klobukov Vseh šest klobukov 

Op = opis 

izbranega 

problema 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku; zlasti 

beli) 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku; zlasti 

beli) 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku; zlasti 

beli) 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku; zlasti 

beli) 
V = vrednotenje 

zbranih podatkov o 

izbranem problemu 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 
(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 
Od = odloĉitev, 

katero izmed 

variant, ki jih je 

pokazalo 

vrednotenje, 

uveljaviti v praksi 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

S = izdelava (in po 

moţnosti tudi 

praktiĉna uporaba) 

izbrane zamisli, da 

spremenimo staro 

stanje 

Vseh šest klobukov 

z omejitvijo na 

pripravo izvedbe 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

z omejitvijo na 

pripravo izvedbe 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

z omejitvijo na 

pripravo izvedbe 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

z omejitvijo na 

pripravo izvedbe 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 
T = izdelava (in po 

moţnosti tudi 

praktiĉna uporaba 

izbrane rešitve kot 

trajne); prehod na 

nov cikel 

Vseh šest klobukov 

z omejitvijo na 

pripravo izvedbe 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

z omejitvijo na 

pripravo izvedbe 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

z omejitvijo na 

pripravo izvedbe 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vseh šest klobukov 

z omejitvijo na 

pripravo izvedbe 

(modri le, da ni 

odmika pri 

postopku) 

Vir: Mulej in Mulej 2007, 40. 
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Ĉe primerjamo DTS in metodologijo šest klobukov razmišljanja, ugotovimo, da je osnova 

DTS dialektiĉni sistem vidikov, ki vkljuĉuje bistvene stroke, ki medsebojno dopolnjujejo 

vednost, znanje in vrednote drug drugega s skupno sinergijo strok. Po drugi strani metoda šest 

klobukov vkljuĉuje bistvene sestavine razmišljanja in usmerja razmišljanje ljudi izmeniĉno, 

kot vrednota za ustvarjalno sodelovanje. Stiĉna toĉka obeh metod je njun skupni namen in 

uĉinek. Postopek NOVOST zajema postopek in vloge za organizacijska opravila v teku 

skupnega razmišljanja; zajema le moder klobuk. Postopek USOMID/NOVOST daje jasno in 

logiĉno sodelovanje in zaporedje faz, za katerega se uporabniki šest klobukov razmišljanja 

odloĉijo sami. Zajema tudi fazi S in T, ki poleg razmisleka vkljuĉujeta tudi akcijo (Mulej in 

Mulej 2007, 39–40). 

Uvedba take metode bi koristila v organizacijah, ki jih obravnava ta raziskava, drţavnih in 

poslovnih. Tako bi njihovi procesi dela postali bolj uĉinkoviti in uspešni, saj bi potekali 

celoviteje, z manj spregledov in veĉ ustvarjanja, celo inoviranja dane prakse dela. Toda to ne 

bi bilo dovolj, ĉe ne bi prenovili tudi predpisov, ki doloĉajo okvire za poslovanje, ki ga 

obravnavamo v tej raziskavi.  
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6 PREDLOG INOVACIJ ZA USPEŠNEJŠO PRIJAVO MALIH IN SREDNJE 

VELIKIH PODJETIJ NA JAVNE RAZPISE 

6.1 Izhodišča za zasnovo predloga inovativnega postopka  

V prejšnjih poglavjih sem podrobno predstavila obstojeĉo proceduro javnega naroĉanja ter 

vse zaznane probleme, ugotovljene s pomoĉjo statistiĉne analize razpisov v preteklem 

dvoletnem obdobju ter anonimno anketo med prijavitelji na razpise za podroĉje projektiranja 

v panogi gradnje cest. 

Vse zakljuĉke predhodnih poglavij lahko strnemo v eno ugotovitev: 

“V Sloveniji se, pri izvedbi javnih naroĉil, sreĉujemo z naslednjimi šestimi kljuĉnimi 

problemi: 

– problem ustreznosti pripravljavcev javnih razpisov, 

– problem ustreznosti postopkov izvedbe javnih razpisov, 

– problem ustreznosti razpisnih pogojev, 

– problem ustreznosti postopkov izvedbe javnega razpisa, 

– problem ustreznosti procesov v postopku javnega naroĉanja, 

– problem ustreznosti pristojnosti pritoţbenega organa.” 

V prej navedenih toĉkah je beseda ustreznost sinonim za besede usposobljenost, smiselnost, 

realnost, primernost in smotrnost ter zadostna in potrebna celovitost. 

6.2 Predlog inovativnega postopka 

V nadaljevanju za vsakega od šestih kljuĉnih problemov najprej podrobno opisujem problem 

(diagnoza), nakar sledi predlog izboljšav oz. sprememb (zdravilo), loĉeno za vsak ugotovljeni 

problem. 

Skupek predlogov izboljšav tvori predlog inovativnega postopka izvedbe javnih razpisov. 

Predlog inovativnega postopka sledi zaznanim potrebam malih in srednje velikih podjetij v 

slovenskem gospodarstvu, ne hendikepira pa srednje velikih in velikih podjetij. 

6.2.1 Problem ustreznosti pripravljavcev javnih razpisov 

V tem sklopu sem zaznala dve bistveni pomanjkljivosti pripravljavcev javnih razpisov: 

usposobljenost in etiĉnost, ki bi vsebovala etiko soodvisnosti in celovitosti namesto 

birokratske enostranskosti. 
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Usposobljenost 

Ugotovila sem, da so se v velikem številu javnih razpisov v Sloveniji v preteklosti pojavljale 

nelogiĉnosti in napake v razpisni dokumentaciji, ki so povzroĉale razveljavitev javnih 

razpisov. Do napak je v veĉini primerov prihajalo zaradi dobesednega kopiranja pogojev iz 

prejšnjih razpisov v razpisni dokumentaciji. Zaradi razveljavitve javnih razpisov je bilo 

razpise treba ponavljati, s ĉimer pa je druţbi birokratska sluţba drţave naredila veliko škodo. 

Med najbolj pogoste napake sodijo nedosegljivi pogoji (prestrogi) in neustrezna cena javnega 

razpisa (prenizka cena). 

Etičnost 

Glede na vse ugotovljene anomalije, vezane na etiĉnost pripravljavcev javnih razpisov v 

Sloveniji, bi bilo smiselno razmišljati o ukrepih, ki veljajo za pripravljavce javnih razpisov v 

Zdruţenih narodih, kjer vsi sodelujoĉi v procesu nabave sledijo najvišjim moralnim (etiĉnim) 

standardom in obveznostim, da zašĉitijo poštenost, nepristranskost in preglednost procesa. 

Ukrepe je predpisal Sekretariat ZN: 

– Vsi usluţbenci v procesu nabave morajo ob imenovanju na delovno mesto podpisati 

dokument prisege, da bodo pošteno, razsodno in vestno delovali v okviru svojih 

zadolţitev in pooblastil. 

– Za navzkriţje interesov se smatra, med drugim primer, ko ima usluţbenec finanĉni deleţ 

v podjetju, ki naj bi sodelovalo na razpisu oz. ko lahko pridobi materialno ali 

nematerialno korist, direktno ali indirektno, preko tretjega, vkljuĉno druţine in 

prijateljev. 

– Vsi usluţbenci v nabavnem procesu, katerih odloĉitve imajo finanĉni znaĉaj, morajo 

vsako leto izpolniti prijavo premoţenjskega stanja. 

– Pri darilih je uveljavljena tako imenovana “niĉelna toleranca”, kar pomeni, da ni 

dovoljeno sprejeti darila ali povabila zunanjih udeleţencev v nabavnem procesu. Ta 

zahteva je vkljuĉena tudi v “Pravila vedenja za ponudnike – Supplier Code of Conduct” 

in poslediĉno je ponudnik ob kršitvi tega standarda lahko tudi izloĉen iz procesa nudenja. 

– Za zaposlene usluţbence veljajo tudi tki. “pozaposlitvene omejitve”. Usluţbenec v 

procesu nabave, ki zapusti organizacijo, se ne sme zaposliti pri nobenem od podjetij, ki je 

zadnja tri leta ponujalo ali izvajalo naroĉila za Sekretariat. Prav tako ne sme usluţbenec 

dve leti po odhodu iz organizacije komunicirati z nobenim usluţbencem Sekretariata v 

procesu nabave kot predstavnik podjetja, ki zadnja tri leta ponuja ali izvaja naroĉila. V 

nasprotnem primeru podjetju ni dovoljeno sodelovati na razpisih. 
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6.2.2 Problem ustreznosti postopkov izvedbe javnih razpisov 

V tem trenutku so koraki v procesu naroĉanja naslednji: 

1. priprava tehniĉne dokumentacije in ocena vrednosti naroĉila, 

2. rezervacija finanĉnih sredstev, 

3. identifikacija potencialnih dobaviteljev, 

4. razpis javnega naroĉila, 

5. izbira ponudnika. 

Moja raziskava kaţe, da bi koraki v procesu naroĉanja morali biti naslednji: 

1. potrditev potreb po blagu/storitvah, 

2. priprava tehniĉne dokumentacije in ocena vrednosti naroĉila, 

2.1 ocena trţišĉa, 

2.2 opredelitev dejavnikov tveganja, 

2.3 izbira razpisne metode, 

2.4 izbira postopka identifikacije potencialnih ponudnikov, 

2.5 merila vrednotenja ponudb (obvezno vkljuĉiti v razpisno dokumentacijo), 

2.6 predvidena oblika pogodbe (neobvezno vkljuĉiti v razpisno dokumentacijo), 

3. imenovanje vodje projekta za realizacijo, 

4. izdelava terminskega plana (izdela vodja projekta za realizacijo), 

5. rezervacija finanĉnih sredstev, 

6. priprava razpisne dokumentacije in liste ponudnikov, 

7. odobritev razpisne dokumentacije in liste ponudnikov, 

8. razpis javnega naroĉila, 

8.1 vnos informacij/podatkov prejetih s ponudbami v raĉunalniško bazo (dostopno 

vsem ponudnikom z liste), 

8.2 izbira ponudnika, 

8.3 soglasje revizije k naroĉilu, 

8.4 priprava pogodbenega dokumenta, 

9. odobritev pogodbenega dokumenta. 

V prvem koraku je treba ugotoviti, ali sploh obstaja potreba po nakupu blaga oz. izvedbi 

storitve projektiranja cestnih infrastrukturnih objektov oz. iz katerih dokumentov ta potreba 

izhaja. 

Priprava tehniĉne dokumentacije razpisa se ne priĉne z neko trenutno ugotovitvijo, da je treba 

nabaviti blago, poiskati storitev ali izvesti gradnjo. Vse potrebe po blagu, storitvah in 

gradnjah so opredeljene v podrobnem letnem naĉrtu oz. nekem planskem dokumentu. 

Tehniĉni oddelki, kot so gradbeni, logistiĉni, komunikacijski itd., pripravijo specifikacijo 

blaga, opis storitev in popis del, ki pa morajo biti splošni oz. pripravljeni na naĉin, da ni 

moţno, da bi bili “pisani na koţo” nekemu podjetju. Hkrati mora tehniĉni oddelek izvesti 
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raziskavo trga po tehnološki strani, da zagotovi najbolj ustrezno tehniĉno rešitev predmeta 

razpisa. Najpomembnejši del raziskave trga predstavlja ocena višine potrebnih sredstev in 

predvidenega ĉasa izvedbe. 

Odobritev postopka razpisa sproţi proces v oddelku proraĉunskega naĉrtovanja, ki rezervira 

potrebna sredstva. Tako je vsako naroĉilo finanĉno pokrito in ni bojazni, da bi se 

zakompliciralo pri plaĉilu izvedene storitve. 

V tujini je znanih veĉ virov za identifikacijo potencialnih dobaviteljev, najpogosteje pa se 

uporabljajo viri, ki bi jih bilo smiselno privzeti tudi v Sloveniji. Moţni viri so: 

– prijave dobaviteljev na osnovi naĉrta nabav, objavljenega na spletni strani naroĉnika, 

– povabila za sodelovanje, objavljenega na spletni strani naroĉnika, 

– raziskava trga, 

– register projektantskih podjetij. 

Na osnovi pridobljenih podatkov o ponudnikih bi razpisnik ocenil tehnološko in finanĉno 

primernost potencialnega ponudnika. Po zakljuĉku vsakega naroĉila bi koristnik storitev 

lahko izvedel oceno dobavitelja/izvajalca, ki bi sluţila pri periodiĉni analizi ponudnikov za 

potrditev njegove ustreznosti. 

6.2.3 Problem ustreznosti razpisnih pogojev 

Problem ustreznosti razpisnih pogojev je v tesni zvezi z izbiro razpisne metode. Za razliĉne 

ocenjene vrednosti naroĉil bi bilo smiselno uporabljati naslednje kriterije vrednotenja ponudb 

(v tem trenutku imamo samo kriterij “najniţje cene”): 

– Za naroĉila male vrednosti: povpraševanje po ponudbi in povabilo za ponudbo; kriteriji 

sprejemljiv/nesprejemljiv in naroĉilo je dodeljeno cenovno najniţjemu ponudniku, 

katerega ponudba popolnoma ustreza razpisnim pogojem. 

– Za poziv za ponudbo: variabilni dejavniki, ki so najboljša osnova za ocenjevanja 

najboljše ponudbe v okviru sredstev (“best value for money”), pri ĉemer mora tehniĉni 

del preseĉi minimalne zahteve (npr. doloĉeno število toĉk). Vĉasih se za tehniĉni del 

uporablja tudi kriterij sprejemljiv/nesprejemljiv. Naroĉilo se dodeli ponudniku, katerega 

ponudba najbolj ustreza razpisnim pogojem. 

– Ĉe analiza prejetih ponudb pokaţe, da bi bila razdelitev naroĉila med veĉ ponudnikov 

stroškovno upraviĉena, ima vodja projekta (naroĉila) diskrecijsko pravico, da tako 

razdelitev naroĉila odobri. 

Ĉeprav pri postopku “best value for money” velja stališĉe, da se naroĉilo dodeli najboljšemu 

ponudniku, izbranemu na osnovi v razpisu opredeljenih kriterijev, obstaja še opcija 

naknadnega poziva po reviziji ponudbe oziroma pridobitvi najboljše in konĉne ponudbe. 
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Povabilo po najboljši in konĉni ponudbi velja za vse tehniĉno sprejemljive ponudnike, za 

katere se upraviĉeno domneva, da imajo moţnost pridobiti naroĉilo (vendar najmanj dva). 

Pri povabilu za ponudbo se lahko zgodi, toda zelo redko, da so najboljše ponudbe popolnoma 

izenaĉene. V tem primeru je potreben naslednji korak, poziv za najboljšo in konĉno ponudbo. 

Ĉetudi najboljše in konĉne ponudbe ne odloĉijo “zmagovalca” in razdelitev naroĉila med 

ponudnike ne bi prinesla nobene ekonomske koristi, se izvede javno ţrebanje. 

Pri sami pripravi razpisnih pogojev in meril se velikokrat oz. premalo pozornosti posveĉa 

merilom sistemske kakovosti (cena, kakovost, izbira, inovativnost, druţbena odgovornost). 

Prof. Ichak Adizes je eden izmed vodilnih svetovnih gurujev za vodenje sprememb in je na 

svojem predavanju diplomantom in poslovnim partnerjem IEDC – poslovne šole Bled 

izpostavil, da je druţbena odgovornost (DO) nova oblika demokracije pri delu (Adizes 2010). 

Na vprašanje: “Kaj pravzaprav je druţbena odgovornost podjetij?” je Knez-Riedlova (v Mulej 

in Hrast 2010, 35) v intervjuju odgovorila:  

DO podjetij odraţa predvsem njihovo drţo v razmerjih z zaposlenimi, poslovnimi 

partnerji in drugimi deleţniki ter odgovoren odnos do naravnega okolja in prihodnjih 

generacij. Delovati odgovorno pomeni misliti tudi na širše in daljnoseţne posledice 

svojih odloĉitev, torej misliti na druge, ki jih je treba obravnavati pošteno, jim ne 

škodovati. Z druţbeno odgovornim obnašanjem podjetje izboljšuje svojo poslovno 

uspešnost, npr. s skrbnejšo izbiro in izrabo prvin poslovnega procesa, lojalnostjo 

zaposlenih, kupcev in dobaviteljev, z donosom druţbeno odgovornih naloţb. Obenem pa 

s tem lahko koristijo tudi drugim izven podjetja, ko se zavzemajo za poštene in zdravju 

ter naravnemu okolju neškodljive tehnologije, proizvode in storitve. 

Damijan Prosenak (v Mulej in Hrast 2010, 10) sta prišla do naslednjega sklepa: “Problemi, ki 

so posledica delovanja ĉloveške druţbe (predvsem podjetij), so vzpodbudili iskanje novih – 

celovitejših in okolju in ljudem prijaznejših naĉinov delovanja druţbe.” Eden izmed 

pomembnih konceptov je DO poslovanja, ki zajema upoštevanje treh vidikov – ekonomskega, 

ekološkega in socialnega, pri ĉem gre za eno od upraviĉenih zahtev, naj se ljudje zaĉnejo 

obnašati bolj celovito, manj ozko gledano in enostransko (Mulej in Hrast 2010). To stališĉe je 

sedaj zajeto v ISO 26000, poglavje 6., ki govori o temeljnih podroĉjih celovitosti in 

soodvisnosti, ki jih povezujeta (prikazano tudi na sliki 35). Vse te kriterije bi morali vodje 

razpisov upoštevati pri pripravi razpisov, stremeti pa bi morali k postavitvi dolgoroĉnih ciljev 

in imeti v glavi razdelan koncept, kaj s postavitvijo meril oz. pogojev pridobimo na dolgi rok 

in kje je tukaj druţbena odgovornost. Praksa je pokazala, da pretirana teţnja k dobiĉku 

uniĉuje dobiĉek, saj ta pomeni kratkoroĉno in ozko preusmerjeno opredeljevanja meril 

kakovosti. 
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Slika 35: Prikaz sedmih področij druţbene odgovornosti (po ISO 26000) 

Vir: ISO 2010, 11. 

Vodstvo vsake organizacije je predvsem dolţno poskrbeti za uspeh organizacije. Toda: kaj 

vsebujejo merila za uspeh? Obiĉajni ekonomski odgovor je: dobiĉek. To vzbudi nadaljnje 

vprašanje: kaj vse upoštevamo, ko raĉunamo dobiĉek? Ali spadajo med merila za upoštevane 

stroške samo kratkoroĉni in po ozkih merilih ali tudi dolgoroĉni in po širokih merilih 

opredeljeni stroški? Seveda je nujno upoštevati obojne, kajti sicer dolgoroĉne posledice 

pogosto izniĉijo kratkoroĉno izkazane dobiĉke/koristi. Gre za drago popravljanje reklamiranih 

napak, za drago zdravljenje ne-prepreĉenih bolezni, za drago obnavljanje naravnih pogojev za 

ţivljenje ali celo obstoj ĉloveštva, uniĉenih z izpusti v vodo, zrak in zemljo, za drago 

izgubljanje poslov ali vsaj poslovnega ĉasa zaradi (tihih ali vidnih) stavk nezadovoljnih 

sodelavcev ali drugih deleţnikov podjetja, za drago izgubljanje ĉasa za gradnjo npr. 

energetskih objektov zaradi nezadovoljstva podobno slabo upoštevanih obĉanov v krajih 

gradnje itd. To je le nekaj primerov, ki kaţejo, da se druţbena odgovornost podjetij (pa tudi 

drţave in ljudi) izplaĉa, saj po mednarodni definiciji zajema konec zlorabe v odnosih do 

zaposlenih, poslovnih partnerjev, širše druţbe in naravnih pogojev za obstoj ĉloveštva (Mulej 

in Hrast 2010, 35–40). 

Torej uspeh organizacije sestavljajo uspešno, uĉinkovito in druţbeno odgovorno, torej do 

ljudi in narave sodobno, primerno celovito etiĉno inovativno poslovanje. Druţbena 

odgovornost zajema torej mnogo veĉ od dobrodelnih dejanj, ki so zgolj njen pomemben 

delĉek.  

Merila in pogoje je treba postavljati in obravnavati z razliĉnih vidikov, saj vsak vidik ima iz 

svojega zornega kota prav, pripelje pa nas do celovitejšega in interdisciplinarnega 

razmišljanja in dopolnjevanja razliĉnih strokovnih mnenj.  
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Sinergija ustvarjalnega medstrokovnega sodelovanja bi dala pot do zadostne in potrebne 

celovitosti, ĉe bi v samo zakonodajo vkljuĉili DO za posamezna podroĉja. Druţbena 

odgovornost pomeni veĉ celovitosti in manj enostranskosti, zato pa manj posledic odloĉitev, 

ki so nevarne za vse ĉloveštvo.  

Potrebo po druţbeni odgovornosti sestavljajo naslednja merila, ki bi jih bilo dobro vkljuĉiti v 

razpisno dokumentacijo oz. sam zakon: (1) upoštevanje celovitosti premisleka, odloĉitve in 

dejanja, (2) odvisnost izidov od izhodišĉ in (3) pomembnost konĉnih izidov, ne tistih na pol 

poti. Zato ni smiselno uporabljati (4) preveĉ kratkoroĉna in (5) enostranska merila uspešnosti, 

(6) soodvisnost delnih rešitev.  

Tako uĉinkovit koncept druţbene odgovornosti temelji na: (1) poveĉevanju objektivnega 

blagostanja, (2) prepreĉevanju negativnih in krepitvi pozitivnih vplivov na naravno in 

druţbeno okolje, (3) pozitivnem vplivu na porast celovitosti subjektivnih izhodišĉ ljudi in (4) 

zadostni in potrebni celovitosti ljudi. 

Ne smemo pa pozabiti dejstva, da je javni sektor velik kupec in zmore doseĉi in zahtevati, da 

mu dobavljajo samo najbolj inovativni, popolno kakovostni in druţbeno odgovorni dobavitelji 

ĉisto vsega od metel do vrhunsko znanstvenih doseţkov. Tako se inovativno poslovanje 

zmore uspešno širiti, ne da bi bila ogroţena delovna mesta. Treba bi bilo sprejeti kroven 

zakon za javne dobave, ki bi vkljuĉil pravilo, da mora dobavitelj, ki kateremu koli delu 

javnega sektorja dobavlja, izpolnjevati merila sistemske kakovosti. V zakonu bi bila 

opredeljena osnovna specifikacija za razliĉna podroĉja in kolikšna so lahko odstopanja v sami 

ceni glede na podroĉje nabave oz. pojav nepredvidljivih okolišĉin. Vzpostaviti bi bilo treba 

evidenco strokovnjakov za posamezna podroĉja, ki bi sodelovali pri pripravi tehniĉnih 

specifikacij, ki so tudi podlaga za doloĉanje meril in pogojev. 

Moramo se kot posamezniki in ĉloveštvo odloĉiti, ali bomo nadaljevali “pot v slepo ulico”, v 

kateri sicer inoviramo veliko, a mnogo bolj tehniĉno-tehnološko kot celovito; zlasti bi morali 

inovirati stil managementa kot vodstvenega obravnavanja ljudi in stil poslovanja ter s tem 

povezane vrednote, kulturo, etiko in norme (VKEN) – za veĉ demokracije in ustvarjanja 

namesto slepega uboganja ukazov, ki so premalo celoviti. Dilema je torej: ali kot ĉloveštvo in 

posamezniki inoviramo VKEN v smeri DO primerni celovitosti obnašanja, ali pa bomo uniĉili 

svoje naravne pogoje za svoj obstoj. Bistvo DO je torej prepreĉevanje zlorab pravnih 

ekonomskih in naravnih zakonov, da bi namesto kratkoroĉnih in ozkih meril z uporabo 

dolgoroĉnih in širše, bolj ali pa celo primerno celovito opredeljenih kriterijev, kaj je prav in 

kaj je narobe, ocenili, kaj je koristno in kaj ni. Vrednote VKEM je treba vgraditi v DO. Bistvo 

vsega je, da se nauĉimo drug drugemu prisluhniti, ker imamo razliĉne poglede, saj kot razliĉni 

specialisti izhajamo iz razliĉnih podlag in spoznanj, ki se med seboj lahko dopolnjujejo 

(Mulej in Hrast 2010, 41). 
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Ne smemo pa pozabiti tudi na dejstvo, da je za samo izvedbo javnega razpisa odgovoren 

vodja naroĉila. Sam uspeh javnega razpisa ni odvisen od panoge ampak, od ljudi; niso ga 

vedno dosegli po jasnem strateškem naĉrtu, ampak predvsem z izbiro ljudi. “Prednost niso 

ljudje nasploh, ampak pravi ljudje na pravih poloţajih.” (Collins 2001, 3) 

6.2.4 Problem ustreznosti postopkov izvedbe javnega razpisa 

Problem ustreznosti razpisnih pogojev je v tesni zvezi z izbiro razpisne metode. Postopek, ki 

ga uporablja Sekretariat ZN, vsebuje štiri razpisne metode z naslednjimi lastnostmi: 

1. Naroĉilo male vrednosti: 

 vrednost naroĉila do 4.000 USD, 

 predmet razpisa je nedvoumno in detajlno opredeljen, 

 najmanj tri ponudbe, ki jih je moţno pridobiti pisno, po telefaksu ali elektronski 

pošti, 

 pogodbeni instrument je standardna naroĉilnica. 

2. Povpraševanje po ponudbi: 

 vrednost naroĉila od 4.000 do 40.000 USD, 

 predmet razpisa je nedvoumno in detajlno opredeljen, 

 najmanj pet ponudb v zaprti ovojnici ali elektronsko (varovano), 

 samo finanĉna ponudba, ki ni predmet javnega odpiranja, 

 pogodbeni instrument je standardna naroĉilnica. 

3. Povabilo za ponudbo: 

 vrednost naroĉila nad 40.000 USD, 

 predmet razpisa je nedvoumno in detajlno opredeljen, 

 samo finanĉna ponudba, ki je predmet javnega odpiranja, 

 pogodbeni instrument v primeru kompleksnega naroĉila je pogodba, v primeru 

enostavnega naroĉila pa standardna naroĉilnica. 

4. Poziv za ponudbo: 

 vrednost naroĉila nad 40.000 USD, 

 predmet razpisa je kompleksen in ga ni moţno nedvoumno in detajlno opredeliti, 

 ponudba sestoji iz tehniĉnega dela, ki je predmet javnega odpiranja, in finanĉnega 

dela tistih ponudnikov, katerih tehniĉna ponudba je bila sprejemljiva in ni predmet 

javnega odpiranja, 

 pogodbeni instrument je pogodba. 

Zadnja dva naĉina razpisa (povabilo za ponudbo in poziv za ponudbo) imata doloĉeno 

minimalno število povabljenih ponudnikov. 
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Obstajajo pa tudi izjeme, za katere ni treba izvesti javnega razpisa. Javnega razpisa ni treba 

izvesti, ĉe: 

– ni trţne konkurence oziroma zakonodaja doloĉa ceno, 

– gre za nabavo standardizirane opreme, 

– ponudnik trenutno dobavlja identiĉno naroĉilo drugi organizacijski enoti istega 

naroĉnika, 

– gre za poveĉanje naroĉila v roku 120 dni od podpisa pogodbe, toda ne veĉ kot za 20 % 

vrednosti pogodbe, 

– je predhodni razpis bil neuspešen, 

– gre za nakup ali najem nepremiĉnine, 

– okolišĉine zahtevajo takojšno dobavo blaga, storitev ali gradnjo (le v omejenem oz. 

nujnem obsegu), 

– ni osnove za vrednotenje storitve. 

Za resniĉnost oz. za dokazovanje izpolnjevanja enega od zgoraj navedenih pogojev bi moral 

odgovarjati izbrani vodja projekta (naroĉila). 

6.2.5 Problem ustreznosti procesov v postopku javnega naročanja 

Problem vsebine razpisne dokumentacije 

Velja poudariti, da je za potencialnega ponudnika zelo pomembno, kako je razpisna 

dokumentacija oblikovana oziroma strukturirana. Oblikovana mora biti tako, da naroĉnik 

lahko hitro in nedvoumno ugotovi, kaj je predmet naroĉila, kakšna mora biti usposobljenost 

ponudnika, kako mora le-ta izdelati ponudbo ter kakšne so obveznosti in pravice, ĉe posel 

pridobi. Ĉe sledimo navedenemu, je torej smiselno, da se dokumentacijo po vsebini oblikuje v 

primerne sklope, iz katerih bo to hitro in jasno razvidno. V grobem so takšni sklopi lahko 

naslednji: 

– specifikacija naroĉila, 

– navodila za izdelavo ponudbe, 

– pogodbena dokumentacija (vzorec pogodbe, splošni in posebni pogoji pogodb …). 

V sklopu specifikacije naroĉila razpisnik v celoti opiše predmet oziroma vsebino in obseg 

naroĉila ter navede vse zahteve v zvezi z njegovo izvedbo (podrobni opis naroĉila, tehniĉno 

poroĉilo, tehniĉne specifikacije, standardi, naĉrti …). Iz specifikacije naroĉila moţni 

ponudnik torej vidi, za kakšen posel gre. 

V navodilih za izdelavo ponudbe razpisnik zapiše pravila glede priprave in oddaje ponudbe 

ter kakšno usposobljenost priĉakuje od ponudnika. V pogodbeni dokumentaciji opredeli 

pravice in obveznosti pogodbenih strank glede izvedbe posla.  
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Takšen pristop pri oblikovanju razpisne dokumentacije je ugoden tudi za naroĉnika, saj 

pripravo dokumentacije lahko razdeli po sklopih med ustrezno usposobljene osebe ali ekipe. 

Vsebinski del dokumentacije (specifikacijo naroĉila) lahko, na primer, v celoti pripravi za to 

usposobljena strokovna ekipa, postopkovni del, pogodbeni del in ostalo pa druge ustrezno 

usposobljene osebe. 

Nekatere druge pomembne izkušnje iz prakse glede razpisne dokumentacije so tudi: 

– dokumentacija mora omogoĉiti, da ponudniki lahko pripravijo pravilno oziroma popolno 

ponudbo brez veĉjih stroškov ter kar se da hitro, 

– od ponudnikov naj razpis zahteva le tiste podatke in dokazila, ki so bistveni za oceno 

njihove usposobljenosti za uspešno izvedbo naroĉila; pri tem so se kot zelo koristne 

izkazale izjave ponudnikov (izjava ponudnikom ne vzame veliko ĉasa, ima pa zagotovo 

dokajšnjo “teţo”, ĉe so na njeno verodostojnost vezane doloĉene sankcije), 

– isti podatki naj se v dokumentaciji ne ponavljajo na razliĉnih mestih (en podatek 

praviloma samo na enem mestu); to prispeva k skrajšanju dokumentacije in bistveno 

zmanjša moţnosti napak naroĉnika, še posebej pa ponudnika, 

– navodila za izdelavo ponudbe naj bodo kar se da kratka, pregledna in enostavna; s tem se 

bistveno zmanjša moţnost napak na obeh straneh, 

– v razpisni dokumentaciji naj bodo predloţeni vzorci dokumentov, ki sestavljajo ponudbo; 

to ponudnikom znatno olajša pripravo ponudbe, naroĉniku pa pregledovanje oziroma 

presojo. 

V pogodbeno dokumentacijo za gradnje so pogosto vkljuĉeni tudi Splošni in posebni pogoji 

pogodb (FIDIC), ki pa zahtevajo loĉeno in še posebno pozorno obravnavo. V nadaljevanju je 

zato poseben poudarek posveĉen “Navodilom za izdelavo ponudbe”, ki pravzaprav 

najpomembneje vplivajo na sam postopkovni del oddaje naroĉila (Soĉan 2008, 105–109). 

V praksi se lahko zgodi, da zaradi naĉela formalnosti ni mogoĉe izpolniti naĉela 

gospodarnosti. Konflikt med obema naĉeloma se lahko pojavi, ko je treba iz formalnih 

razlogov izloĉiti ponudbo, ki je nepravilna, ker npr. manjka dokument. Problem nastane, ĉe 

manjkajoĉi dokument v resnici sploh ni bistven za dobro izvedbo posla, vendar ga je naroĉnik 

zahteval v razpisni dokumentaciji, ponudba pa je po merilih iz razpisne dokumentacije sicer 

najugodnejša. Zaradi spoštovanja formalnih pogojev je treba tako ponudbo izloĉiti, ĉeprav bi 

bila odloĉitev zanjo v skladu z naĉelom gospodarnosti. V takšnih primerih bi bilo treba 

smiselno prilagoditi predpostavke in temelje za presojo dopustnosti omejevanja in 

izkljuĉevanja enega temeljnega naĉela javnih naroĉil zaradi uveljavitve drugega. 

Presojati bi morali tudi škodljivost posledic kršitve enega naĉela glede na koristi drugega 

naĉela ob upoštevanju zakonskih doloĉb. Tako bi lahko kakšna formalna pomanjkljivost ali 

kršitev ne pomenila nujno izloĉitve ponudnika iz postopka, ĉe ta pomanjkljivost ali kršitev ne 
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bi imela nikakršnih negativnih ali škodljivih posledic za druga naĉela javnega naroĉanja 

(naĉela enakopravnega obravnavanja ponudnikov, nediskriminacije itd.). 

Manjša strogost glede naĉela formalnosti pa bi omogoĉila izbor ponudbe, ki bi pomenila 

izpolnitev naĉela gospodarnosti zaradi ekonomsko najugodnejših pogojev oziroma ustreznega 

razmerja med vloţenimi sredstvi in pridobljeno vrednostjo sistemske kakovosti. 

Predlagam uvedbo “mehanizma sestanka s ponudniki”. V primeru poziva naroĉnika ponudbe 

bi se moral organizirati sestanek z vsemi pozvanimi ponudniki z namenom, da jim pojasni 

zahteve razpisne dokumentacije in da si ogledajo mesto izvajanja naroĉila, ĉe to vpliva na 

ponudbo. Vendar pa sestanek ne bi smel v nobenem primeru odpirati moţnosti naknadne 

modifikacije razpisnih pogojev. 

Problem izbire pogojev za udeležbo 

Priprava pogojev za udeleţbo in meril za ocenjevanje je poleg priprave tehniĉnih specifikacij 

najpomembnejša naloga naroĉnika. Ĉe naroĉnik izbira napaĉna merila in pogoje, ponudnik ne 

more pripraviti kakovostne ponudbene dokumentacije. 

V veliko pomoĉ pri oblikovanju pogojev je interdisciplinarno sodelovanje. Sodelovanje v 

skupini razliĉnih strokovnjakov omogoĉa hitrejše in boljše oblikovanje pogojev. Izbor meril 

je pogojen z vrsto postopka za oddajo javnega naroĉila in njegovim predmetom. Pri izbiri in 

doloĉanju meril sta zahtevani posebna kreativnost in obĉutek naroĉnika, da v merila prenese 

svoje dejanske potrebe in priĉakovanja, in sicer v takšni obliki, da jih bodo ponudniki 

razumeli. Hkrati pa morajo merila zagotavljati medsebojno primerljivost ponudb in 

spoštovanje temeljnih naĉel javnega naroĉanja. 

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 je vse do novele ZGO-1B za drţavne inštitucije doloĉal 

obvezno pridobivanje idejnih rešitev oziroma izbiro projektanta stavbe na javnem 

arhitekturnem nateĉaju. Ţal niso osamljeni primeri, v katerih se je izkazalo, da tak naĉin izbire 

ni prispeval niti h kakovostni arhitekturi niti k tehniĉno brezhibni oziroma popolni projektni 

dokumentaciji, kar samo po sebi povzroĉa precejšnje tveganje. Kakovost projektantskih 

storitev, dosegljivih na slovenskem trgu, ne glede na naĉin naroĉanja, ţal ni jamstvo za 

izkljuĉitev takih tveganj. Zato tudi zaostrovanje kvalifikacijskih pogojev oziroma meril v 

razpisnih dokumentacijah nima priĉakovanega uĉinka in tudi sicer ne mora odtehtati najniţje 

cene. Posebej obĉutljiv del posameznih naĉrtov so neusklajeni oziroma nepopolni popisi del, 

napaĉni izraĉuni koliĉin in zmotne ocene vrednosti (zlasti v idejnih zasnovah in projektih), na 

katerih nato temelji ta investicijska dokumentacija in proraĉunsko naĉrtovanje. Posledica tega 

so napaĉno oziroma nezadostno planirana sredstva v finanĉnih naĉrtih, zamude, dodatna dela, 

spori, spremembe in izniĉenje uĉinkov doloĉila »kljuĉ v roke« v gradbenih pogodbah. 
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Sredstvi, ki lahko omilita ta del problematike, je zahtevanje predizmer in dokazil o trţnih 

analizah, na katerih temeljijo (o)cene, ter posebno revidiranje predraĉunskih elaboratov, kjer 

pa se pojavi vprašanje usposobljenih revidentov. To znatno podaljša ĉas pridobivanja 

projektne dokumentacije, kar pa je zaradi aktualnih in meritornih razlag predpisov o javnem 

naroĉanju in javnih financah oziroma njihove domnevne nadrejenosti obligacijskim 

predpisom ţal treba vzeti v zakup. 

Po teh razlagah namreĉ izvajalec gradnje ne sme izvesti prav nobenega dela, ki mu prej ni bilo 

oziroma dokler mu ni naroĉeno. Ne glede na posest gradbišĉa, obveznost izvedbe vseh del, ki 

so potrebna za izvedbo in uporabo zgradbe ter poslovno samostojnost pri organizaciji 

delovnega procesa, izvajalec ne sme zaĉeti gradnje oziroma jo mora prekiniti, ĉe je 

ugotovljena razlika med vrsto in obsegom s pogodbo naroĉenih del in deli, ki so doloĉena s 

projektom za izvedbo, dokler mu v pravilnem postopku javni naroĉnik ne naroĉi morebitnih 

dodatnih del. 

V vsakem primeru zahteven problem naroĉanja projektne dokumentacije, ki ga morebiti lahko 

olajša primeren naroĉnikov organizacijski okvir (praviloma pa je rešljiv le z ustreznim 

naroĉilom storitev v okviru analiz in projekcij), je priprava popolne projektne naloge za 

izdelavo projektne dokumentacije. To opravilo je še zahtevnejše, ko imajo, ker ni kriterijev, 

standardov in normativov stvarnega premoţenja za zasnovo rešitve, velik vpliv uporabniki 

(kar pa je pravilo ţe pri majhnih cestnih infrastrukturnih objektih). 

Javno naroĉanje projektne dokumentacije pa je teţavno še zaradi drugih razlogov. V 

investicijski dokumentaciji mora biti projekt definiran najmanj na ravni idejne zasnove, kar 

objektivno ne zadošĉa za dobro oceno stroškov, oz. na ravni idejnega projekta, ki bi zadošĉal, 

ĉe bi bilo na njegovi podlagi mogoĉe izdelati, oz. bi vseboval zanesljiv projektantski 

predraĉun. V idejni zasnovi, nedvomno pa vsaj v idejnem projektu, je ţe vzpostavljena 

projektantova avtorska pravica, ki bo prav lahko kršena in zato predmet sodnega varstva, ĉe 

bo poznejše projekte na tej podlagi izdelal drug projektant. To govori zoper loĉeno naroĉanje 

posameznih faz projektne dokumentacije in za vnaprejšnjo izbiro projektanta celote, ne glede 

na negotovosti in zapletenost pogodbenega razmerja, ki jih to prinaša tako investitorju kot 

projektantu. Povedano z enim stavkom: projektant idejne zasnove oz. idejnega projekta bi 

moral izdelati tudi nadaljnje faze projektne dokumentacije (Blaganje 2008, 115). 

Pogoji, ki morajo biti pri javnem naroĉniku zagotovljeni pred zaĉetkom izvajanja investicij 

graditve objektov, so organizacijski okvir, projektno vodenje, investicijska dokumentacija in 

projektna dokumentacija. Velike razlike v kakovosti organizacijskih okvirjev v razliĉnih 

drţavnih organih opraviĉujejo razmišljanja, da bi v Sloveniji, tako kot je to urejeno v 

nekaterih drugih drţavah, vse drţavne investicijske sluţbe zdruţili v enem samem organu. Ĉe 

bi to bila npr. ustrezna agencija, bi lahko prevzela tudi nekatere naloge lokalnih skupnosti, ki 

bi jih zanje izvajala kot storitve. Vzpostavitev agencije bi omogoĉila dosledno projektno 
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vodenje, ki ga sedaj ovira nezadostna številĉnost in usposobljenost investicijskih sluţb javnih 

naroĉnikov. Agencija bi omogoĉala tudi bolj sistematiĉno in ciljno revidiranje in druge vidike 

zagotavljanja kakovosti projektne dokumentacije, kot to zmorejo zagotoviti razdrobljene 

investicijske sluţbe in zunanji izvajalci. 

V zvezi s pripravo investicijske dokumentacije je treba odpraviti pogoste zmote, kot npr. da ta 

v nekaterih primerih ali za nekatere javne naroĉnike ni potrebna, da za nekatere projekte 

zaradi njihove neprofitnosti oziroma neplaĉljivosti ni mogoĉe ali ni treba izraĉunavati 

kazalnikov uĉinkovitosti, da investicijske subvencije štejejo med pritoke in ne med odtoke 

projekta in podobne nevzdrţnosti. 

Tudi s podroĉno standardizacijo oziroma predpisovanjem nekaterih meril na empiriĉni osnovi 

je treba omejiti neosnovan optimizem v napovedih stroškov in koristi, ki preveva investicijsko 

dokumentacijo. Bolje je zniţati predpisano diskontno stopnjo za neprofitne investicije, kot 

dopušĉati napaĉne izraĉune kazalnikov uĉinkovitosti. Teţave, ki jih imajo nekateri izdelovalci 

investicijske dokumentacije z metodološkimi pravili in vĉasih celo temelji investicijskih 

izraĉunov, kar naroĉniki med obravnavo teţko prepoznajo ter zato sprejemajo tudi napaĉne 

potrditvene sklepe, bi morale odpraviti ustrezne dopolnitve predpisane metodologije. 

Problem meril za ocenjevanje 

Merila in njihovo vrednotenje ponudnikom vnaprej povedo, kateri elementi v ponudbah, ki 

presegajo zahtevane pogoje, bodo vplivali na izbiro najugodnejše ponudbe. Merilo je tako 

vnaprej podan razlikovalni znak med ponudbami in kaţe naroĉnikovo presojo, katere 

okolišĉine so zanj pomembne in pomembnejše (Bukovec Marovt 2006, 14). 

Merilo najniţja cena v najveĉji meri izpolnjuje vsebino naĉela gospodarnosti in uĉinkovitosti 

porabe javnih financ ter tudi ostalih temeljnih naĉel zakona, zato je njegova uporaba v praksi 

navidez najmanj sporna. Toda to merilo predstavlja velik problem pri javnih razpisih na 

podroĉju gradenj oz. naroĉanju projektov cestne infrastrukture. 

Glavni problem pri merilu najniţje cene, ki se lahko pojavi je, da je pri najniţji ceni 

poslediĉno lahko slabša kakovost. V takih primerih je smiselno kot merilo postaviti 

ekonomsko najugodnejšo ponudbo ali “best for money” oz. “najboljšo vrednost za denar”. 

Naroĉniki ne morejo nujno dobiti “best for money” s sprejetjem najniţje cene ali ponudbe. 

“Best for money” pomeni, da sicer pri nekoliko višji ceni dobimo najboljši moţen izid z 

upoštevanjem vseh pomembnih stroškov in koristi v procesu javnega naroĉanja. Ekonomsko 

najugodnejša ponudba pomeni najugodnejšo kombinacijo med ceno in kakovostjo 

ponujenega. Je ponudba, ki ustreza razliĉnim merilom, odvisno od predmeta javnega naroĉila. 

Merilo ne sme biti le zgolj kratkoroĉno, ampak dolgoroĉno in skladno z zakonom zadostne in 

potrebne celovitosti iz DTS. 
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6.2.6 Problem ustreznosti pristojnosti pritožbenega organa 

Leta 2007 je drţava Slovenija prejela 362 zahtev za revizijo, leta 2008 pa 258 zahtevkov. Leta 

2007 je prejela najveĉ zahtevkov po reviziji pri predmetu javnega naroĉila za blago, leta 2008 

pa za podroĉje gradenj. Do najveĉ kršitev je prihajalo pri odprtem postopku oddaje javnega 

naroĉila, ki bistveno odstopa od ostalih postopkov. V letu 2008 je bilo najveĉ vloţenih 

zahtevkov za revizijo pri naroĉnikih, kot so Ministrstvo za promet, DARS, Ministrstvo za 

notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, pojavljajo se tudi obĉine in javni zavodi. Ponavljajo 

se javni zavodi, kot sta Univerzitetni kliniĉni center Ljubljana in Elektro Maribor, d. d. Po 

pregledu poroĉil za obdobje 2007–2008 je zanimiva ugotovitev, da vloge za revizijo vlagajo 

ponudniki, ki so se prijavili na javno naroĉilo, ne pa tudi Ministrstvo za finance, Urad za 

varstvo konkurence in Drţavno pravobranilstvo Republike Slovenije, ĉeprav imajo tudi oni to 

moţnost. Drţavna revizijska komisija je poseben, samostojen in neodvisen drţavni organ, ki 

zagotavlja pravno varstvo ponudnikov na vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naroĉil. 

Pristojna je za nadzor nad izvajanjem doloĉb omenjenega zakona, ki se nanašajo na 

naroĉnika, ponudnika in podizvajalca ter odloĉa kot prekrškovni organ o prekrških za kršitve. 

Zaradi zakonske opredelitve odloĉa o pravnem varstvu in presoja zakonitost odloĉitve 

naroĉnika. Poleg tega je tudi pritoţbeni organ, ki je bil ustanovljen z namenom, da odloĉa o 

zakonitosti aktov naroĉnikov v postopku javnega naroĉanja, in ima oblastvena pooblastila. 

Drţavna revizijska komisija lahko zahtevek za revizijo s sklepom zavrţe, zahtevek zavrne kot 

neutemeljen, zahtevku za revizijo ugodi, ali pa postopek za revizijo ustavi. Pri odloĉanju o 

revizijskem zahtevku vlagateljev je zgolj kasatoriĉna (razveljavitvena), nima pa 

reformatoriĉnih pooblastil. To pomeni, da na podlagi ZRPJN o revizijskem zahtevku lahko 

odloĉi zgolj tako, da zahtevek za revizijo zavrţe, zavrne, ali pa mu ugodi, tako da postopek 

oddaje javnega naroĉila v celoti ali delno razveljavi, ne more pa spreminjati javnega naroĉila. 

Drţavna revizijska komisija z izdajo svojega sklepa torej ne more nadomestiti naroĉnikove 

odloĉitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge njegove odloĉitve v postopku oddaje 

javnega naroĉila! Revizija postopka namreĉ zgolj prepreĉuje nezakonito izbiro pogodbene 

stranke, medtem ko je odloĉitev o izbiri še vedno v rokah naroĉnika. Komisija lahko 

razveljavi obvestilo o izbiri, to pa pomeni, da mora naroĉnik postopek sam razveljaviti ali pa 

izbrati drugega po vrstnem redu. 

6.3 Preveritev predlaganih inovacij z eksperimentom in ugotovitve eksperimenta 

6.3.1 Povzetek predlogov izboljšav – inovativnega postopka izvedbe javnih naročil 

V prejšnjem poglavju sem predstavila šest kljuĉnih problemov obstojeĉega sistema javnega 

naroĉanja, ki je diskreditorno do malih in srednje velikih podjetij. Izpostavila sem 

problematiko ustreznosti (primernosti): 

– pripravljavcev javnih razpisov, 
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– postopkov izvedbe javnih razpisov, 

– razpisnih pogojev, 

– postopkov izvedbe javnega razpisa, 

– procesov v postopku javnega naroĉanja, 

– pritoţbenega organa. 

Za vsakega od šestih kljuĉnih problemov sem najprej podala podroben opis problema oz. 

detekcijo problema, nakar sledi predlog izboljšav, loĉeno za vsak ugotovljeni problem. 

Skupek predlogov izboljšav tvori predlog inovativnega postopka izvedbe javnih razpisov, ki 

sledi zaznanim potrebam malih in srednje velikih podjetij v slovenskem gospodarstvu, ne 

diskreditira pa srednje velikih in velikih podjetij. V preglednici 36 prikazujem, kako se 

manifestira vsak od prej naštetih kljuĉnih problemov in predloge izboljšav, ki jih vsebuje 

predlog inovativnega postopka izvedbe javnega naroĉila: 

Preglednica 36: Manifestacija posameznih ključnih problemov in predlogov izboljšav 

Problem: Manifestacija problema: Predlog izboljšave: 

pripravljavcev 

javnih 

razpisov 

Pomanjkljiva usposobljenost in 

etiĉnost:  

 v velikem številu javnih razpisov 

so se pojavljale nelogiĉnosti in 

napake v razpisni dokumentaciji,  

 razveljavitev javnih razpisov in s 

tem velika škoda,  

 najbolj pogoste napake: 

nedosegljivi pogoji (prestrogi) in 

neustrezna (prenizka) cena, 

 ugotovljene anomalije, vezane na 

etiĉnost pripravljavcev javnih 

razpisov 

Uvedba ukrepov, ki veljajo za pripravljavce 

javnih razpisov v Zdruţenih narodih, kjer vsi 

sodelujoĉi v procesu nabave sledijo najvišjim 

moralnim (etiĉnim) standardom in obveznostim, 

zašĉititi poštenost, nepristranskost in preglednost 

procesa 

postopkov 

izvedbe 

javnih 

razpisov 

Neustrezne faze v postopku javnega 

naroĉanja in njihovo zaporedje 

Predlog novih faz v procesu javnega naroĉanja 

in njihovega drugaĉnega zaporedja 

razpisnih 

pogojev 

Problem ustreznosti razpisnih 

pogojev je v tesni zvezi z izbiro 

razpisne metode.  

Za razliĉne ocenjene vrednosti 

naroĉil bi bilo smiselno uporabljati 

razliĉne kriterije vrednotenja ponudb 

(danes praviloma kriterij “najniţje 

cene”)  

Kriteriji vrednotenja ponudb v funkciji ocenjene 

vrednosti: 

 naroĉila male vrednosti: povpraševanje po 

ponudbi in povabilo za ponudbo (kriteriji 

sprejemljiv/nesprejemljiv in “najniţja cena”), 

 za poziv za ponudbo: variabilni dejavniki 

(“best value for money”), pri ĉemer mora 

tehniĉni del preseĉi minimalne zahteve, 

 dovoliti moţnost razdelitve naroĉila med veĉ 

ponudnikov, 

 sistemska kakovost 
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Preglednica 36 – nadaljevaje 

Problem: Manifestacija problema: Predlog izboljšave: 

postopkov 

izvedbe 

javnega 

razpisa 

Obstojeĉi postopki enako 

kompleksni ne glede na velikostni 

red ocenjenih vrednosti 

Štiri razpisne metode: 

I. Naroĉilo male vrednosti 

II. Povpraševanje po ponudbi 

III. Povabilo za ponudbo 

IV. Poziv za ponudbo 

procesov v 

postopku 

javnega 

naroĉanja 

Problem nerazumljive vsebine 

razpisne dokumentacije 

problem izbire pogojev za udeleţbo 

Uvedba: 

 celovitejših obrazcev za specifikacijo naroĉila, 

navodila za izdelavo ponudbe in pogodbene 

dokumentacije (vzorec pogodbe, splošni in 

posebni pogoji pogodb …) 

 vzorcev dokumentov, ki sestavljajo ponudbo v 

razpisno dokumentacijo, 

 kriterij “best for money”, 

 “mehanizma sestanka s ponudniki” 

 “mehanizma zahtevanih predizmer in dokazil o 

trţnih analizah”, na katerih temeljijo ocene in 

cene 

pritoţbenega 

organa 

Odloţitev DRK je zgolj kasatoriĉna 

(razveljavitvena), nima pa 

reformatoriĉnih pooblastil. DRK 

lahko odloĉi zgolj tako, da zahtevek 

za revizijo zavrţe, zavrne ali pa mu 

ugodi tako, da postopek oddaje 

javnega naroĉila v celoti ali delno 

razveljavi, ne more pa spreminjati 

javnega naroĉila! 

Predlog:  

DRK z izdajo svojega sklepa lahko nadomesti 

naroĉnikovo odloĉitev o izbiri najugodnejšega 

ponudnika in tudi njegove druge odloĉitve v 

postopku oddaje javnega naroĉila!  

DRK lahko razveljavi obvestilo o izbiri. To 

pomeni, da naroĉnik postopka ni dolţan sam 

razveljaviti, sploh pa ne izbrati drugega po 

vrstnem redu. 

 

V predlagane izboljšave bi se lahko vkljuĉila skupina strokovnjakov iz Raĉunskega sodišĉa, 

Drţavno revizijske komisije, najveĉji ponudniki in naroĉniki javnih naroĉil, razliĉni 

strokovnjaki javnega naroĉanja, ki bi tako pripomogli k sprejetju novega zakona oz. modela, 

ki bi bil obravnavan z razliĉnih zornih kotov in bi odpravil veliko pomanjkljivosti.  

6.3.2 Preveritev ustreznosti predlaganih inovacij s simulacijo v preteklosti izvedenih 

razpisov po novem postopku izvedbe javnih razpisov 

Za potrebe ugotavljanja ustreznosti predlaganega inovativnega modela sem izvedla 

eksperiment, s katerim presojam uspešnost predlaganega modela. Simulirala sem v preteklosti 

izvedene razpise, kot da se javni razpisi izvajajo po novem (predlaganem) postopku. 

Za potrebe izvedbe eksperimenta sem pridobila podrobno dokumentacijo za 27 javnih 

razpisov, za vse prijavitelje. Za te razpise sem pridobila informacijo od prijaviteljev, ki niso 

pridobili dela, o (subjektivnih) vzrokih za njihov neuspeh na razpisu. 
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Pri oceni uspešnosti novega modela sem izhajala iz naslednjih opredelitev: 

– Vsem kvalitativnim kriterijem (ponudnik: “nismo razumeli”, “mislili smo”, “ni bilo 

jasno” ...; naroĉnik: “manjka štampiljka”, “ni garancije”, “manjka izpis iz sodnega 

registra” ...) sem priredila numeriĉno vrednost (v tem primeru vrednost 0). 

– Ĉe nekaj ne “manjka”, se vrednost 0 spremeni v 1. 

– Sprememba 0 v 1 še ne pomeni uspešne ponudbe. 

– Uspešna je ponudba, ko se vse 0 spremenijo v 1.  

– Ĉe bi se na enem razpisu pojavilo veĉ ponudnikov s samimi 1, to upoštevam kot uspešno 

oddan razpis (niso upoštevane ponovitve razpisov, pogajanj, delitev dela na veĉ 

ponudnikov ...). 

Pri ocenjevanju sem izhajala iz naslednjih predpostavk: 

– Ĉe je nekaj jasno in nedvoumno, ni vzrokov, da nekaj ne bi bilo narejeno (zato so v tem 

primeru 0 spremenjene v 1). 

– Ĉe je nekaj jasno zahtevano, ni vzrokov, da bi to manjkalo (zato so v tem primeru 0 

spremenjene v 1). 

V eksperimentu torej ni upoštevan “ĉloveški dejavnik” oz. moţnost nastanka napake zaradi 

ĉloveške pozabljivosti, hitrosti pripravljanja ponudbe, “zlepljenosti listov” ...  

Tabela v nadaljevanju prikazuje kumulativne rezultate izvedene analize za 27 javnih razpisov, 

za vse prijavitelje. Na vseh 27 razpisov je bilo skupaj prijavljenih 135 ponudnikov. Ker gre za 

to, kolikokrat je kakšen problem nastopil kumulativno, in ne za to, koliko razliĉnih problemov 

se je pojavilo pri enem razpisu, sem analizirala za vse razpise in vse probleme oz. vzroke 

hkrati. To pomeni, da neko podjetje z eliminacijo enega problema še ne bi zmagalo na nekem 

razpisu, saj je podjetje lahko bilo neuspešno zaradi veĉ vzrokov (problemov). Namen analize 

je torej bil ugotoviti kolikokrat je kumulativno nek konkreten vzrok bil eden od razlogov za 

neuspeh na vseh 27 razpisov. 

Na tem mestu je treba poudariti, da nekaterih kriterijev ni bilo moţno izmeriti oz. oceniti: 

etiĉnost pripravljavcev javnih razpisov in vpliv spremembe mehanizma drţavne revizijske 

komisije. Število neuspešnih vlog glede na posamezen vzrok za neuspeh na razpisu 

prikazujem v preglednici 37 in sliki 36. 

Preglednica 37: Število neuspešnih vlog glede na vzrok za neuspeh na razpisu 

Vzrok za neuspeh na razpisu Št. neuspešnih vlog 

Nelogiĉnosti in napake v razpisni dokumentaciji  42 

Neustrezne faze v postopku javnega naroĉanja in njihovo zaporedje  26 

Razpisni pogoji (reference, cena, rok za oddajo ponudbe)  62 

Postopki izvedbe javnega razpisa  23 

Problem nerazumljive vsebine razpisne dokumentacije   18 
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Slika 36: Pogostost pojavljanja nekega vzroka za neuspeh na razpisu (število in deleţ 

neuspešnih vlog glede na posamezen vzrok) 

62; 36 % 

42; 25 % 

26; 15 % 

23; 13 % 18; 11 % 

Razpisni pogoji (reference, cena, rok za oddajo
ponudbe)

Nelogičnosti in napake v razpisni dokumentaciji

Neustrezne faze v postopku javnega naročanja in
njihovo zaporedje

Postopki izvedbe javnega razpisa

Problem nerazumljive vsebine razpisne
dokumentacije
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7 SKLEP 

Namen javnega naroĉanja je gospodarna poraba javnih sredstev, kar naj bi drţava zagotovila z 

ustvarjanjem konkurenĉnih razmer na trgu, kjer kot naroĉniki nastopajo javna podjetja. Sistem 

javnih naroĉil je v bistvu orodje za uvajanje zdrave konkurence na podroĉju javnega sektorja. 

Na ta naĉin drţava omogoĉi veĉjemu številu primernih ponudnikov, da vstopijo na trg in da 

na tem trgu tekmujejo v borbi za potencialne kupce. 

Korist oz. cilj javnega naroĉanja je racionalna poraba sredstev, s ĉimer drţava doseţe ĉim 

veĉji uĉinek s ĉim manjšimi finanĉnimi sredstvi, z doseganjem konkurence med ponudniki, z 

doseganje zaupanja javnosti v delo drţave in njenih organov in s tem v upravljanje javnih 

sredstev, prepreĉevanjem korupcije in zagotavljanjem finanĉne discipline uporabnikov 

proraĉunskih sredstev. Majhna in srednje velika podjetja so hrbtenica slovenskega 

gospodarstva. V Sloveniji obstaja skoraj 97.000 malih in srednje velikih podjetij, ki 

predstavljajo kar 99,7 % vseh podjetij in zaposlujejo 64,7 % vseh zaposlenih (Republika 

Slovenija 2007). Ta podjetja, ki so poglavitnega pomena za slovensko gospodarstvo, pa so 

zaradi svoje majhnosti tudi zelo ranljiva, še posebej v svetu globalne konkurence. Njihov 

obstoj pogojujejo, poleg neizprosnega globalnega trga, tudi številni drugi dejavniki, kot so: 

zakonodaja in administrativni postopki, podporno okolje, finanĉno okolje, viri financiranja, 

ĉloveški kapital – lastno in pridobljeno znanje, vednost in vrednote. Za uspešen razvoj in 

konkurenĉnost malih in srednje velikih podjetij (MSP) na vedno bolj zahtevnem globalnem 

trţišĉu je namreĉ treba z inoviranim drţavnim managementom vzpostaviti ustrezno okolje s 

ĉim bolj popolno konkurenco, brez monopolnih in drugih ovir in nepotrebne birokracije, okvir 

z znanimi pravili, ki jim bo omogoĉal neomejen razvoj, finanĉne vire ter pretok znanja lastnih 

in pridobljenih kadrov, s ĉimer bi MSP lahko podajala primerno celovite in inovativne rešitve, 

s tem pa postala konkurenĉnejša velikim konglomeratom. 

Predmet obravnave magistrskega dela sta bila analiza ustreznosti obstojeĉega postopka javnih 

naroĉil malim in srednje velikim podjetjem, s poudarkom na projektantskih podjetjih, in 

predlog spremenjenega postopka, ki bi malim in srednje velikim podjetjem omogoĉal boljšo 

konkurenĉnost pri javnih razpisih. 

Osnovni namen raziskave je bil s kritiĉno oceno zahtev in doloĉil obstojeĉe zakonodaje in 

prakse v Sloveniji ugotoviti ovire pri prijavljanju MSP na javne razpise v gradbeništvu ter 

ugotoviti “korake in pogoje”, ki bi jih v primeru prijave MSP na javne razpise bilo moţno 

“preskoĉiti” oz. poenostaviti, ne da bi pri tem nastala moţnost zlorabe ali vprašljiva usoda in 

kakovost izvedbe javnega razpisa oz. kriterije za javne razpise zasnovati tako, da bi bili za 

MSP dosegljivi. Osnovni namen raziskave je torej bil: “prouĉiti in razjasniti domneve oz. 

hipoteze, da so srednje velika in mala podjetja v gradbeni projektivi pri pridobivanju poslov 

pri javnem naroĉanju v podrejenem poloţaju glede na veĉja podjetja, in sicer s ciljem 
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zasnovati nov, enostavnejši in do MSP s primerom managementa delovanja manjših cestnih 

projektantskih podjetij bolj prijazen postopek javnih naroĉil.” 

Glavni cilj raziskave je torej bil vzpostaviti nov inovativen model za zagotavljanje uspešnejše 

prijave MSP na javne razpise v gradbeništvu. Novi model lahko štejemo za potencialno 

inovacijo drţavnega managementa poslovanja MSP v gradbeni stroki, iz katere bo nastala 

inovacija, ko bo drţava Slovenija prenovila predpise kot orodja svojega managementa in se 

bo pri njihovih uporabnikih izkazala nova korist od nove zamisli. 

Predlog “poenostavljenega” in za MSP bolj “prijaznega” postopka izvedbe javnih naroĉil v 

gradbeništvu sem zasnovala na podlagi ugotovitev, pridobljenih z analizo obstojeĉega stanja. 

V ta namen sem v prvem koraku izvedla empiriĉno raziskavo z analizo naĉinov in pogojev 

izvedbe javnih razpisov nekaterih institucionalnih subjektov, kot so Ministrstvo za promet, 

Direkcija RS za ceste (kot telo v sestavi ministrstva) in DARS, d. d. Podatke sem pridobila 

preko Portala javnih naroĉil in direktno od naroĉnika. Prvi vir je predstavljal Portal javnih 

naroĉil, iz katerega sem ugotovila vsebine posameznega naroĉila, zahteve iz naroĉnikove 

razpisne dokumentacije ter pogoje in merila za izbiro. Drugi vir so bili zapisniki iz odpiranja 

ponudb, iz katerih je bilo moĉo pridobiti tudi informacijo o številu ponudnikov ter 

informacijo o izbrani ponudbi oz. ponudniku. 

V drugem koraku sem izvedla statistiĉno obdelavo podatkov. Statistiĉno obdelani in 

verificirani so vsi pomembni parametri naroĉil (predvidena cena naroĉila, kriteriji za oddajo 

naroĉila, število oddanih prijav na razpis, cena oddanega naroĉila ...). Iz statistiĉno obdelanih 

podatkov sem ugotovila razlike v uspešnosti konkuriranja pri javnih razpisih med malimi in 

srednje velikimi podjetji na eni in velikimi na drugi strani. Te sem v nadaljevanju uporabila 

pri snovanju predloga za inoviran, “poenostavljen” in za MSP bolj “prijazen” postopek 

izvedbe javnih naroĉil. 

Z anketiranjem sem pridobila mnenja prijaviteljev na javne razpise o vzrokih neuspeha pri 

pridobivanju dela. Pridobljeni podatki so statistiĉno obdelani in grafiĉno ter tabelariĉno 

prikazani rezultati komparativne analize. 

Analiza je pokazala zelo zanimive rezultate, glede na to da gre za zelo moĉni inštituciji, ki 

pripravljata javne razpise na podroĉju cestno projektantskih podjetij. Iz prikazanih rezultatov 

analize je razvidno, da so mikro in majhna podjetja zelo konkurenĉna na razpisih DRSC. Še 

veĉ, lahko celo zakljuĉimo, da so mikro in majhna podjetja kljuĉni izvajalci del in nalog, ki 

jih razpisuje DRSC. Pri tem pa se je treba zavedati dejstva, da je velika veĉina razpisanih del 

in nalog s podroĉja projektiranja oz. izdelave projektne dokumentacije (na razliĉnih nivojih), 

kar pomeni, da omenjena dela in naloge uĉinkoviteje in bolj kakovostno opravljajo podjetja s 

sorazmerno majhnim številom zaposlenih. V primeru DRSC moramo zavreĉi hipotezo, kar pa 

je zelo zanimivo dejstvo, saj za obe inštituciji veljajo enaka pravila javnega naroĉanja. 
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Bistveno drugaĉno stanje pa je pri razpisih drugega najveĉjega analiziranega naroĉnika, 

DARS, d. d. Pri obravnavi razpisov DARS sem izvedla dve loĉeni analizi, za predvideno (oz. 

razpisano) ceno in za konĉno oz. ponujeno ceno. Izvedbo loĉenih analiz utemeljujem s 

precejšnjo razliko med razpisanimi in konĉnimi cenami, ki se še posebej razlikujejo pri 

nekaterih cenovnih razredih, kar pa je nedvomno vplivalo na uspešnost oz. število 

pridobljenih poslov pri nekaterih tipih podjetij. 

Tudi generalno, ne glede na izbrani kriterij, lahko ugotovimo zelo uspešno prijavljanje JV 

podjetij na javne razpise DARS. Najmanjši denarni deleţ od vseh poslov so pridobila majhna 

podjetja, nekoliko boljša so mikro podjetja. Najveĉji denarni deleţ so pridobila JV podjetja. 

Pri deleţu, ki so ga na razpisih pridobila JV podjetja, je pomembno to, da sta najveĉji denarni 

deleţ dobili kombinaciji dveh velikih podjetij, zdruţenih v JV, bistveno manjši deleţ pa 

kombinacije majhnih in srednje velikih podjetij, pri ĉemer kombinacija enega velikega in 

enega mikro podjetja ni omembe vredna (kar se pridobljenega zneska tiĉe). 

JV podjetja so bila bistveno bolj uspešna pri prijavah na razpise v cenovnem razredu od 

1.000.000 EUR do 5.000.000 EUR. Iz prikaza uspešnosti podjetij glede na njihovo velikost in 

glede na velikostni razred razpisanega posla je moţno ugotoviti, da so mikro in majhna 

podjetja bila uspešna le v dveh najniţjih cenovnih razredih. Razpisne cene so lahko, ne pa 

nujno, pomemben kriterij pri odloĉitvah razliĉnih tipov podjetij ali se je smiselno prijavljati 

na nek razpis. Vendar, razpisna cena ne more biti, in kot sem dokazala, niti ni bila, 

najpomembnejši dejavnik pri uspešnosti prijav na razpise razliĉnih tipov podjetij.  

Izkazalo se namreĉ je, da je pomembnejši dejavnik pri prijavah na razpise DARS 

predstavljala konĉna cena ponujene storitve oz. dela. Zato sem izvedla tudi analizo po konĉni 

oz. dobljeni ceni. V tem primeru lahko hipotezo potrdimo. 

V duhu iskanja optimalnejšega postopka za izvedbo javnih naroĉil, ki bo MSP manj spravljal 

v podrejenost od velikih podjetij, sem v naslednjem koraku izvedla anonimno anketo med 

MSP, ki so se v preteklosti prijavljala na navedene razpise za javna naroĉila. Ta analiza je 

izvedena neodvisno od prve in ne temelji na uradnih podatkih. Predstavlja subjektivno mnenje 

predstavnikov mikro in majhnih podjetij, ki so se v preteklosti, bolj ali manj uspešno, 

prijavljala na javne razpise. Rezultati druge analize ne kaţejo statistiĉnih vrednosti niti 

numeriĉnih pokazateljev, temveĉ osebna mnenja prijaviteljev na javne razpise. Rezultati te 

analize – zaradi majhnega vzorca oz. odziva podjetij – niso statistiĉno relevantni, kljub temu 

pa so nam odgovori lahko podali vpogled v mnenja mikro in majhnih podjetij, ki konkurirajo 

na javnih razpisih. Prav vsi anketiranci so odgovorili, da kriterij “najniţje cene” predstavlja 

“smrt za majhna podjetja”. Prav tako je veĉinsko mnenje anketirancev, da “reference” 

predstavljajo oviro za njihovo uspešno prijavljanje na razpise. Veĉinsko mnenje anketiranih 

podjetij je bilo, da kriterij “najniţja cena” ni ustrezen kriterij pri javnih naroĉilih, saj po 

njihovem mnenju mnogi od tistih, ki se pojavljajo z najniţjo ceno, sploh ne vedo, kaj je treba 
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narediti v projektni dokumentaciji. To potem zahteva dodatna popravljanja projektne 

dokumentacije v teku izvedbe projekta, kar pa na koncu pripelje do kasnejše draţje izvedbe 

projekta. Izpostavili so tudi problem, da nikoli ko se je prijavljalo njihovo podjetje na razpis, 

vzrok za njihov neuspeh ni bil pravno-formalne narave (neobstoj kakšnega dokumenta ali 

potrdila oz. izjave). 

V sistemu javnega naroĉanja gre za zaprt krog, ko se podjetja ne morejo prijaviti na nov 

razpis, ker nimajo referenc iz prejšnjih projektov, ali pa je postavljeno merilo najniţja cena, ki 

vedno ne odraţa kakovost nekega izdelka ali storitve. 

Za vse problematiĉne projekte je znaĉilno, da je investitor javni sektor, ki praviloma nima 

ustrezne ekipe. Premalo izkušena ekipa investitorjev in pomanjkljiva projektna dokumentacija 

sta vzroka, da projekt lahko zaide v teţave (fast track to disaster). Vse to pa privede k dvigu 

cene in podpisovanju novih aneksov k osnovnim pogodbam (Vrhovec 2008, 129). 

Predpisati bi bilo treba zahteve, ter naĉin ugotavljanja in dokazovanja izpolnitve zahtev, ki jih 

morajo izkazovati sluţbe, ki jim bi smelo biti zaupano financiranje projektov iz javnih 

sredstev. Predpisati je treba, kdo in kako izvaja nadzor nad ugotavljanjem sposobnosti sluţb 

javnega naroĉanja, ter postaviti konkretna pravila o obveznem ugotavljanju sposobnosti 

skrbnikov projektov (Ĉernigoj 2008, 125). 

V zadnjem delu raziskave sem uporabila empiriĉno metodo, na osnovi katere sem zasnovala 

predlog za inovativen model javnega naroĉanja storitev na podroĉju projektiranja cestne 

infrastrukture. Najprej sem za vsakega od šestih kljuĉnih problemov podrobno opisala 

problem (diagnoza), nakar sledi predlog izboljšav oz. sprememb (zdravilo), loĉeno za vsak 

ugotovljen problem. Skupek predlogov izboljšav tvori predlog za inovativen postopek 

izvedbe javnih razpisov. Predlog inovativnega postopka sledi zaznanim potrebam malih in 

srednje velikih podjetij v slovenskem gospodarstvu, ne hendikepira pa srednje velikih in 

velikih podjetij. 

Dejstvo je, da Slovenija potrebuje dinamiĉna, hitro rastoĉa podjetja, ĉe ţeli imeti razvoj in 

razmah podjetništva v svoji gospodarski strukturi. Podjetništvo v Sloveniji ţal nima tradicije, 

zato ga je treba vzpodbujati in usmerjati, kolikor je le mogoĉe, v smeri svetovnih trendov. 

Samo lastniško podjetniško obnašanje v današnjem dinamiĉnem okolju ni veĉ dovolj. 

Podjetniki morajo ekonomsko razmišljati inovativno in globalno, da bi razvili dinamiĉno 

podjetje, ki bo konkuriralo na globalnem trgu današnjega ĉasa. Tisti naprednejši in bolj 

zavestni bodo strateško naĉrtovali inovativni proces v podjetju.  

Slovenija kot majhna ekonomija bi morala spodbujati predvsem podjetja, v katerih hitro 

narašĉa dodana vrednost in je tudi donos višji. Tistim podjetjem, ki jim uspe na domaĉem 

trgu, se v naslednjem koraku zgodi, da dolgoroĉno, ker je domaĉa ekonomija majhna, take 

rasti ne more nadaljevati v Sloveniji. V Sloveniji je še vedno manjkanje hitro rastoĉih 
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podjetij. Ta potrebujejo predvsem finance, menedţersko znanje, primerno celovite in 

motivirane podjetnike. Teţave, s katerimi se sreĉujejo slovenska mala podjetja in ki posredno 

ali neposredno vplivajo na njihovo rast, so v prvi vrsti vezane na drţavo, ki ne nudi dovolj 

splošne, predvsem pa finanĉne in davĉne podpore malim podjetjem, zraven tega pa jih ovira 

še lokalna administracija. Ovirajo jih tudi majhen trg ter problemi, povezani z oglaševanjem 

in ĉloveškimi viri. Ţelijo si tudi veĉjo podporo v izobraţevanju, svetovanju in informiranju. 

Zanimivo je, da vire svojih teţav mnogokrat vidijo izven sebe in ne pri sebi. 

Evropska unija je od Slovenije zahtevala, da postane inovativna druţba, vendar je pogoj 

izpolnila bolj z vidika pravnega sprejema institucionalnega reda in predpisov, ki omogoĉajo 

zainteresiranim, da se lotijo invencijsko-inovacijskih procesov in poizkušajo uspeti na osnovi 

inoviranja namesto nekdanje rutine ali celo rutinerstva, manj pa v praksi. Makroekonomsko 

imajo sicer institucije druţbeno-ekonomske in pravne ureditve res kljuĉen pomen, a nikakor 

izkljuĉnega: njihov vpliv je odvisen od ljudi, ki jih oblikujejo, in ljudi, ki jih uporabljajo. 

Slovenija je vpeljala skoraj vse mehanizme in instrumente, ki so jih imele drţave EU ali pa so 

jih predlagali tuji svetovalci. Najnovejše analize izpostavljajo zlasti nizko raven inovativnosti 

ter skromno razvito inoviranje kot poglavitna izziva, s katerima se bo spopadla Slovenija v 

prihodnjem tehnološkem razvoju. Iz mnoţice dokumentov, programov in instrumentov bi 

lahko sklepali, da pripisujejo nosilci politiĉnega odloĉanja v drţavi inovacijam velik pomen, 

vendar ţal ni tako tudi v praksi. Razlogi so razliĉni: od pomanjkanja politiĉne volje, 

pomanjkanja inovacijske kulture na vseh ravneh, neusklajenega delovanja razliĉnih nosilcev 

inovacijske politike do nezadostnosti finanĉnih virov za uresniĉevanje sprejetih programov. Iz 

vsega tega lahko sklepamo, da v Sloveniji zaenkrat ne moremo govoriti o celoviti inovacijski 

politiki, ki bi bila integrirana v razvojno politiko, temveĉ bolj o njenih posameznih elementih, 

ki imajo za cilj poveĉanje inovativnosti slovenskega gospodarstva. Zato naj bi oceno 

inovacijske politike dopolnili s konkretnimi rezultati njenega izvajanja. 

Prebivalci Slovenije moramo biti prviĉ v kakih petnajst stoletij dolgi znani zgodovini bivanja 

na sedanjem prostoru podjetni in zato inovativni precej mnoţiĉno, ne le v redkih izjemah. 

Pomembno je podpirati in pospeševati ustvarjalnost in sposobnost, ter voljo za tveganje, 

podpirati in pospeševati razvoj ustvarjalnosti v inventivnosti in inovativnosti, predvsem pa 

podpirati in pospeševati nacionalno zavest, da je uspeh izjema in da zguba in nesposobneţ 

postaneš takrat, ko prenehaš poskušati (Mulej in Ţenko 2003, 273). 

Sodobno podjetniško vodstvo ne more priĉakovati, da bi ga trgi in drţava posebej silili preiti 

iz rutinerstva v inovativnost. Vodstvo mora biti toliko proaktivno in sistemsko v svojem stilu 

razmišljanja, delovanja in obnašanja, da se usmerja v inovativno poslovanje samo od sebe 

vnaprej. Na zaĉetku mora vodstvo zaĉeti podpirati vse tipe inoviranja (Mulej 2000, 508). V 

gospodarsko razvitih predelih sveta vse bolj prevladuje inovativna druţba, znotraj nje pa 

inovativno poslovanje. Del tega sta tudi povezava RRM (raziskava, razvoj, marketing) in RR 
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(tehniĉne raziskave in razvoj) ter MID (mnoţiĉno invencijsko inovacijsko delo), zlasti ĉe je 

organizirano z uporabo metod za ustvarjalno sodelovanje in manj po SPP (klasiĉna metoda 

mnoţiĉne inventivne dejavnosti). Razvijati je treba podjetniško-inovacijsko kulturo, ki bo 

inovativnost in podjetnost opredelila kot pomembni, zaţeleni in cenjeni podjetniški vrednoti. 

To pomeni spodbujanje vseh aktivnosti, ki tako med mlajšimi kot starejšimi zaposlenimi 

omogoĉajo sprošĉanje in krepitev ustvarjalnega potenciala ter njegovo pretvarjanje v manjše 

ali veĉje podjetniške prijeme. Še posebej je pomemben pristop k razvoju, podjetnosti in 

ustvarjalnosti mlajših sodelavcev, spodbujanje inovacijske dejavnosti v vseh segmentih 

podjetja. V praksi gre za uvajanje inovativnih naĉel poslovanja v vseh procesih, ki se izvajajo 

v podjetju, tako v bistvenih kot v podpornih procesih. To pomeni tudi odpravljanje vseh 

nepotrebnih ovir birokracije, ki onemogoĉa hitrejše sprošĉanje ustvarjalnega podjetniškega 

potenciala v vseh podjetniških segmentih. To velja tudi za ta obravnavana podjetja. 

Brez prenove vseh poslovnih procesov po naĉelih dialektiĉno sistemskega razmišljanja z 

zakonom zadostne in potrebne celovitosti v ospredju ni veliko moţnosti, da bi v neki 

tranzicijski druţbi v vseh bistveno vplivnih organizacijah prevladovalo inovativno poslovanje. 

Brez slednjega pa ni veliko moţnosti za sodobno kakovost ţivljenja pri delu in po njem. Zato 

se odpira vprašanje, kako koncipirati, pripraviti in izvesti prenovo poslovnih procesov, tako 

na podroĉju drţavnih inštitucij kot vseh vrst podjetja tako mikro, malih, srednje velikih in 

velikih podjetij. Ta raziskava je ponudila del odgovora na ta vprašanja. 
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