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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi se poskuša ugotoviti, na kakšen način bi v izbranem podjetju s 

spremenjenim procesom javnega naročanja lahko povečali konkurenčnost med ponudniki. V 

teoretičnem delu je s pomočjo literature opredeljeno javno naročanje, opisani so postopki 

javnega naročanja, pravno varstvo v postopkih javnega naročanja in obrazložena temeljna 

načela javnega naročanja. V praktičnem delu pa je s pomočjo internih aktov in primera razpisne 

dokumentacije izbranega podjetja analiziran postopek javnega naročanja v izbranem podjetju. 

Pri iskanju rešitve za povečanje konkurenčnosti med ponudniki je bila izvedena spletna anketa, 

s katero je ugotovljeno, da so postopki in razpisni pogoji javnega naročanja prezahtevni, da 

naročnik premalo pozna trg, so ponudniki preslabo obveščeni o izvedbi javnih naročil in imajo 

premalo časa za pripravo dobre ponudbe. Odgovori potencialnih ponudnikov so smernica za 

pripravljen predlog prenove procesa javnega naročanja v izbranem podjetju, s katerim se lahko 

poveča konkurenčnost med ponudniki.  

Ključne besede: javno naročanje, zakon o javnem naročanju, postopki javnega naročanja, 

razpisna dokumentacija, ponudnik, prenova procesov. 

SUMMARY 

Thesis attempts to determine the way in which the selected company can increase the 

competitiveness between the providers by changing process of public procurement. In the 

theoretical part, using various publications, public procurement, public procurement 

procedures, legal protection in public procurement procedures are described and explained 

basic principles of public procurement. In the practical part, the procedure of public 

procurement in the selected company is analyzed with the help of internal acts and the example 

of the tender documentation of the selected company. In the search for a solution to increase 

competitivness among providers, an online survey was carried out, which established that the 

procedures and tendering conditions of the public procurement are too demanding, companies 

knowledge of the market is insufficient, the tenderers are not informed enough about public 

procurement execution and have too little time to prepare satisfactory tender. Replies from 

potential providers are a guideline for a prepared proposal for the reengineering of the 

procurement process in a selected company, which can increase the competitiveness among the 

providers. 

Key words: public procurement, public procurement law, public procurement procedures, 

tendering documentation, tenderer, process reingeniring 
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1 UVOD 

Področje javnega naročanja je uvrščeno na področje javnih financ, znotraj tega pa na področje 

proračuna Republike Slovenije. Iz te razvrstitve je razvidno, da se javna naročila financirajo iz 

javnih sredstev, oziroma da se z njimi zagotavljajo potrebe javnega sektorja po blagu, storitvah 

in gradnjah (Primec 2016, str. 8). Izvajanje javnega naročanja je eden od pomembnih pristopov 

k povečanju učinkovitosti, gospodarnosti in smotrnosti razpolaganja z javnimi sredstvi (Cvikl 

in Zemljič 2005, str. 15). 

Naročniki kot porabniki javnih sredstev so pri svojem trošenju zakonsko omejeni. Potrebe 

morajo vnaprej načrtovati in zadovoljevati v okviru razpoložljivih sredstev, pri čemer morajo 

spoštovati predpise, ki potrošnjo javnih sredstev vnaprej določajo, kot npr. za letošnje in 

prihodnje leto Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 

(Uradni list RS, št. 51/06, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18; v 

nadaljevanju ZIPRS1718 in ZIPRS1819), Zakon o javnih financah (Uuradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18; 

v nadaljevanju ZJF) itn. (Primec 2016, str. 8). 

Slovenski sistem javnega naročanja je ob koncu leta 2015 s sprejetjem že četrtega zakona o 

javnem naročanju pridobil ne le posodobljeno, temveč tudi novo orodje za izvedbo postopkov 

javnega naročanja. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju 

ZJN-3) v primerjavi z dosedanjimi zakoni z enakim ali podobnim imenom vsebuje tudi določbe, 

ki urejajo javno naročanje na infrastrukturnem področju, ki se je do sedaj urejalo v posebnem 

zakonu (Basta Trtnik idr. 2016, str. 11). V Sloveniji na leto oddamo več kot 6.000 različnih 

javnih naročil za nekoliko manj kot štiri milijarde evrov.  

Javno naročilo je več kot samo preprosta nabava blaga, storitev in/ali gradenj. Nabave, ki se 

izvajajo v javnem sektorju, se razlikujejo od nabave zasebnih subjektov, vsaj po tem, da so 

financirane z davkoplačevalskim denarjem, zaradi česar morajo biti opravljene pregledno in na 

način, da so pod enakimi pogoji dostopne vsem zainteresiranim gospodarskim subjektom. Javna 

naročila zato ne morejo biti prepuščena le tržnim zakonitostim, ampak morajo biti poslovni 

procesi, ki vodijo k javni nabavi, ustrezno pravno urejeni, nad njimi pa mora biti vzpostavljen 

tudi določen nadzor. Vse to zahteva sistemsko pravno urejanje. Javni naročniki morajo 

pogodbenega partnerja poiskati ob upoštevanju kogentnih pravnih pravil, ki urejajo vodenje 

postopkov oddaje javnih naročil (Basta Trtnik idr. 2016,  str. 20).  

Ob upoštevanju pravnih pravil in dobro pripravljeni razpisni dokumentaciji zagotovimo 

gospodarnost, učinkovitost, uspešnost, zagotavljanje konkurence med ponudniki, 

transparentnost med ponudniki, enakopravno obravnavo ponudnikov in sorazmernost. Za 

dosego zgoraj navedenih načel moramo pripraviti dobro razpisno dokumentacijo. 
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V zaključni projektni nalogi bom opisala postopek javnega naročanja v javnem podjetju, 

katerega glavna dejavnost je prevoz potnikov. Pri izvajanju javnih naročil za tovrstno podjetje 

je potrebnega veliko strokovnega znanja. Vodstvo podjetja se pogostokrat spusti v izvajanje 

postopkov brez potrebnega strokovnega znanja in posledično ne najbolje pripravljene razpisne 

dokumentacije. Večinoma obstaja prepričanje, da ustrezno znanje in sposobnosti za pripravo 

kakovostne razpisne dokumentacije že obstajajo v podjetju. Zaradi slabo pripravljene razpisne 

dokumentacije pa ne zagotavljamo konkurenčnosti med ponudniki in posledično ne zagotovimo 

gospodarnosti javnih sredstev. V podjetju je v letu 2017 bilo izvedenih 121 postopkov, pri 

katerih sta v poprečju prejeti dve ponudbi. Pri tem se je treba zavedati, da izvedba javnih naročil 

ni najbolj kakovostna.  

Namen naloge je preučiti postopke javnega naročanja v izbranem podjetju, ugotoviti 

pomanjkljivosti ter pripraviti predloge in ukrepe za optimiranje procesa javnega naročanja. 

Spremenjen proces izvedbe javnega naročanja naj bi omogočil večjo konkurenčnost med 

ponudniki in posledično bolj gospodarno porabo javnih sredstev. Osredotočila se bom 

predvsem na izvedbo postopkov javnega naročanja malih vrednosti, pri katerih je treba 

upoštevati pravna pravila ZJN-3 in Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14, 51/17 in 91/15 – ZJN-3; v nadaljevanju Uredba o 

zelenem javnem naročanju),  ter evidenčne postopke, pri katerih je naročnik dolžan upoštevati 

le načela javnega naročanja in svoj interne akte. 

V zaključni projektni nalogi želim dokazati, da: 

 z izboljšanim procesom javnega naročanja lahko dosežemo večjo konkurenčnost med 

ponudniki, 

 mora biti nabavna služba za pripravo razpisne dokumentacije visoko usposobljena, 

 je za določeno vrsto naročil potrebno sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci, 

 so razpisni pogoji za ponudnike prezahtevni, 

 je za pridobitev čim večjega števila ponudnikov potrebna temeljita raziskava trga. 

Pri pisanju zaključne projektne naloge bom uporabila deskriptivno metodo, s katero bom 

pojasnila osnovne pojme izbrane teme, metodo kompilacije, statistično metodo in metodo 

primarne raziskave – računalniško podprto anketiranje s pomočjo anketnih vprašalnikov. 

Izbrane potencialne ponudnike bom k izpolnjevanju anketnega vprašalnika povabila preko 

spletne aplikacije 1ka. Po prejetih izpolnjenih anketnih vprašalnikih bom izvedla analizo 

podatkov, ki jih bom uporabila pri optimizaciji procesa izvajanja javnega naročanja v izbranem 

podjetju.  

Pri izdelavi naloge se bom oprla na lastne izkušnje s pregledom in analizo interne 

dokumentacije izbranega podjetja, rezultate anketnih vprašalnikov ter pregled domače in tuje 

strokovne literature. 
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Za uspešno rešitev premajhne konkurenčnosti med ponudniki se bom oprla na anketirance, za 

katere predpostavljam, da bodo na vprašalnik odgovarjali vestno in da bodo zbrani podatki 

lahko uporabljeni kot smernica za izboljšavo izvedbe javnih naročil, s katerim bomo povečali  

konkurenčnost med ponudniki in s tem gospodarno porabo javnih sredstev.  

Vsebinska omejitev pri pisanju zaključne projektne naloge bo predvsem to, da bom anketo 

izvedla le pri nam že znanih ponudnikih, ki so že sodelovali na preteklih razpisih, oz. jim je 

bilo poslano povpraševanje. Pri izvedbi ankete bo vsem anketirancem zagotovljena diskretnost. 

Pravne osebe, ki bodo odgovorile na vprašalnik, so prikrite in navedene le kot subjekti, kot npr. 

oseba.  

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz petih poglavij. V uvodnem poglavju so 

predstavljeni osnovni elementi naloge. V drugem poglavju so opisani teoretični vidiki 

poglavitnih elementov javnega naročanja, vezanih na temo zaključne projektne naloge. Sledi 

analiza postopka javnega naročanja v izbranem podjetju. V četrtem poglavju so predstavljeni 

rezultati spletne ankete med izbranimi ponudniki v postopkih javnega naročanja izbranega 

podjetja. V zadnjem poglavju so opisani identificirani problemi pri obstoječih postopkih 

javnega naročanja v izbranem podjetju in podani predlogi za izboljšave oz. odpravo teh 

problemov. 



 

4 

2 OPREDELITEV JAVNEGA NAROČANJA 

2.1 Opredelitev 

Pojem javnega naročanja opredeljuje pridobivanje najugodnejše ponudbe za izvedbo določenih 

del ali storitev oziroma dobavo določenih dobrin na podlagi vnaprej opredeljenega postopka in 

na podlagi več konkurenčnih ponudb. Da celotni sistem javnih naročil deluje, morajo naročniki 

pri izvajanju postopkov javnega naročanja spoštovati temeljna načela javnega naročanja ne 

glede na velikost in vrsto javnega naročila. Zagotoviti se mora konkurenca med ponudniki ter 

vsem zainteresiranimi gospodarskim subjektom omogočiti enake pogoje. Javno naročanje se 

izvaja sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe 

pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročanja. 

Najpomembnejše pri javnem naročanju je zagotavljanje preglednosti postopkov javnega 

naročanja in zagotavljanje dostopa do pridobitve posla vsakemu, ki je za izvedbo posla 

usposobljen in sposoben. Javno naročilo je splet dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave 

blaga ali oddaje storitve. S tem se želi zagotoviti čim bolj smotrno porabo sredstev in omogočiti 

konkurenco vsem sposobnim in zainteresiranim organizacijam. Javna naročila so zelo 

pomembna za narodno gospodarstvo, kajti spodbujajo dejavnost gospodarskih subjektov in s 

tem celotno gospodarstvo. Javna naročila so pomemben generator gospodarske rasti in eden od 

ključnih vzvodov politike javnofinančnih odhodkov. 

Javna naročila so naročila blaga in storitev, ki jih v okviru svoje dejavnosti naroča javni ali 

državni sektor. S pravnega vidika lahko javna naročila opredelimo kot skupnost pravnih dejanj, 

s katerimi država na podlagi premoženjskopravnih razmerij nabavlja blago, oddaja storitve in 

izvaja gradnje po predpisanem postopku (Mužina in Vesel 2007, str. 15). Namen pravil javnega 

naročanja je gospodarna poraba javnih sredstev, pri čemer je treba ponudnikom omogočiti 

enakopravno nastopanje (Matas, Škufca in Vrzel 2006, str. 15). 

ZJN-3 opredeljuje javna naročila kot pisne sklenjene odplačne pogodbe med enim ali več 

gospodarskimi subjekti in enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava 

blaga ali izvedba storitev. Naročniki po tem zakonu so organi Republike Slovenije, organi 

samoupravnih lokalnih skupnosti, druge osebe javnega prava (javni sklad, javna agencija, javni 

zavod in javni gospodarski zavod), javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na 

infrastrukturnem področju, ter subjekti, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem 

področju in jim je država podelila posebne ali izključne pravice (Ravnikar Šurk 2016, str. 12). 

Javno naročanje mora spodbujati pošteno konkurenco med ponudniki in omogočiti naročniku, 

da nabavlja blago in storitve glede na zahtevano kakovost po najnižji možni ceni. Javna naročila 

morajo izvajati predvsem posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov 

s ciljem gospodarne porabe denarja. Javna naročila predstavljajo velik delež v odhodkih iz 

državnega proračuna. Ustreznost izvajanja javnega naročanja se kaže v učinkovitosti in 
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gospodarnosti porabe javnih financ, zanesljivosti in učinkovitosti delovanja javnega sektorja 

(Setnikar, Cankar in Petkovšek 2010, str. 40). 

Javna sredstva niso neomejena, zato mora biti njihova poraba čim bolj racionalna in smotrna. 

Naročniki se morajo tako v postopkih javnega naročanja obnašati gospodarno in v skladu s 

predpisi, pri tem pa morajo skrbno izbrati sposobne gospodarske subjekte, v katere zaupajo, da 

bodo zanesljivo, pravočasno in kakovostno opravili javno naročilo (Primec 2016, str. 8‒9). 

2.2 Cilji javnega naročanja 

Glavni cilji javnega naročanja so večanje družbene blaginje, izboljšanje kakovosti življenja ter 

zagotavljanje gospodarske rasti (Raudla 2007, str. 214). Bistveni pomen javnih naročil v 

gospodarstvu pa je ta, da se preko konkurenčnega boja na trgu izbere najugodnejšega 

ponudnika, pri čemer naročnik nima možnosti, da subjektivno odloča o tem, kateri ponudnik 

bo v postopku izbran. Sistem javnega naročanja naj bi spodbujal konkurenco med ponudniki na 

trgu, preprečil ali pa vsaj omejil korupcijo, predvsem pa zagotavljal finančno disciplino 

uporabnikom proračunskih sredstev (Zabel 1997, str. 17−21). Sistem javnega naročanja 

spodbuja konkurenco, učinkovitost in transparentnost ter enakopravno obravnavo vseh 

zainteresiranih (Graells 2010, str. 1). 

Arrowsmith (2010, str. 4) našteva in opisuje naslednje cilje javnega naročanja: najboljša 

vrednost za denar pri nakupu blaga, storitev in gradenj, integriteta – izogibanje korupciji in 

konfliktu interesov, odgovornost, enake možnosti in enaka obravnava ponudnikov, poštena 

obravnava ponudnikov, učinkovit prenos industrijskih, socialnih in okoljskih ciljev v javno 

naročanje, odpiranje javnega trga mednarodnemu trgovanju in učinkovitost v postopku javnega 

naročanja.  

Cilj vzpostavitve sistema javnega naročanja je tudi zniževanje transakcijskih stroškov. 

Transakcijski stroški (npr. stroški koordinacije, analize trga, vrednotenja ponudb, priprave 

ponudb ipd.) so prisotni v vseh fazah javnega naročanja. Glavni cilj sistema je, da jih minimizira 

(Raudla 2007, str. 207). Vzpostavitev sistema javnega naročanja z ustrezno zakonodajno 

podlago znižuje transakcijske stroške z oblikovanjem enotnih pravil za vse udeležence ter z 

ustvarjanjem spodbud in sankcij pri njegovem uresničevanju (Mattei, Antoniolli in Rossato 

2000, str. 523). Sistem javnega naročanja znižuje transakcijske stroške, saj predpisuje 

mehanizem, s katerim so predstavniki organov javne uprave dolžni upravljati za doseganje 

učinkovitih nabav. Brez jasnih pravil bi organi javne uprave vodili različne, nestandardizirane 

postopke javnega naročanja, kar bi povečalo transakcijske stroške tudi potencialnim 

ponudnikom, ki bi morali obvladovati večji nabor pravil kot pa jih v urejenem sistemu javnega 

naročanja (Raudla 2007, str. 207−208). Sistem javnega naročanja z vključevanjem kompleksnih 

kvalitativnih meril in drugih pogojev v shemo odločanja ter z vzpostavitvijo učinkovitega 

sistema za preverjanje ponudnikov lahko pripomore tudi k odpravi problema negativne 
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selekcije, do katere pride, kadar imajo naročniki nepopolne informacije o ponudnikih in nimajo 

informacije o tem, s kakšnimi podjetji imajo opravka (Dertouzos 1994, str. 5). S spodbujanjem 

konkurence sistem javnega naročanja zagotavlja tudi učinkovito alokacijo resursov in tako 

doseganje najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno (Graells 2010, str. 1). 

V javnem naročanju se prepoznava tudi strateška funkcija za doseganje širših družbenih in 

političnih ciljev, ki niso neposredno povezani z blagom, storitvami in gradnjami. Imajo 

pomemben ekonomski učinek, pomembna so za opravljanje javnih služb in vplivajo tako na 

konkurenčnost države kot na blaginjo državljanov (Bof 2010, str. 1). 

Tipični cilji pravnega urejanja javnih naročil so (Zabel 1997, str. 17–21): 

 zagotavljanje finančne discipline uporabnikov javnih sredstev, predvsem proračunskih (z 

njo se zagotovi predvsem racionalna in učinkovita poraba sredstev, ki se odraža v razmerju 

med vloženo in pridobljeno vrednostjo); 

 javna naročila kot instrument državne gospodarske politike, ki je lahko usmerjena k 

oživitvi gospodarstva, k skrbi za konkurenčnost državnega gospodarstva v primerjavi s 

tujim, k skrbi za posamezne panoge, posebej ko gre za strukturne spremembe, njen cilj je 

lahko skrb za enakomeren regionalni razvoj in za gospodarsko manj razvite ali nerazvite 

dele države; 

 konkurenca med ponudniki, ki lahko zagotovi bistven napredek na področju javnih naročil 

in pospešuje tako racionalno uporabo naročnikovih sredstev kot tudi racionalno poslovanje 

gospodarskih subjektov; 

 ureditev javnih naročil krepi zaupanje javnosti v delo državne uprave, saj omogoča 

neformalen nadzor nad uporabo javnih sredstev; 

 preprečevanje korupcije (učinkovit boj proti korupciji predstavljajo preglednost postopka 

in zagotovljena pravna sredstva). 

2.3 Pravna podlaga 

Pravila o javnem naročanju posegajo v pogodbena razmerja, ki jih sklepajo osebe javnega 

sektorja z gospodarskimi subjekti in drugimi udeleženci na trgu, in sicer tako, da določajo 

načine in pogoje za izbiro pogodbene stranke. Poglavitni namen pravil v javnem naročanju je 

zagotoviti konkurenco pri poslovanju z javnim sektorjem oziroma naročniki. Pravila javnega 

naročanja želijo odpraviti tiste ovire za delovanje svobodnega trga, ki so pogojene s posebnim 

režimom delovanja javnega sektorja, in kot taka preprečujejo neenakopravno obravnavanje 

ponudnikov na lokalni ravni in z vidika EU na ravni ponudnikov iz posameznih držav članic, 

ter tako zagotavljajo prosti pretok blaga in storitev. Poleg varstva konkurence in zaščite vseh, 

ki so na trgu, je namen pravil o javnem naročanju zagotoviti tudi gospodarno porabo javnih 

sredstev (Kranjc 2007, str. 32−33). 
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Pravno urejanje področja javnih naročil se je začelo zaradi pritiska ponudnikov s težnjo po 

oblikovanju takšnih pravil, ki bodo vsem ponudnikom omogočila enakopraven dostop do javnih 

naročil. Predvsem v nekaterih panogah javna naročila predstavljajo velik tržni delež in s tem 

nezanemarljiv denarni vir, zato je želja gospodarskih subjektov po vključenosti v ta sistem 

povsem razumljiva (Mužina in Vesel 2007, str. 16). 

Javna naročila so lahko močan vzvod za evropsko rast in nove naložbe, zato so predmet 

pravnega urejanja tudi na ravni Evropske unije. Poleg tega, da uporaba postopka oddaje javnega 

naročila zagotavlja bolj ekonomično porabo javnega denarja, zmanjšuje tudi možnost za 

zapiranje trga javnih naročil in s tem povečuje konkurenčnost dobaviteljev (Basta Trtnik idr. 

2016, str. 20). 

Namen prava EU na področju javnega naročanja je zagotoviti enake konkurenčne pogoje vsem 

podjetjem ter s tem odpraviti prednostno obravnavo, ki jo države članice nudijo domačim 

ponudnikom. S sprejetjem direktiv se je v nacionalne zakonodaje preneslo več pravil javnega 

naročanja. Dobavitelji in ponudniki storitev tako niso več izključeni iz trga javnih naročil v 

drugi državi članici. Glavni cilj prava EU na področju javnih naročil je torej doseči enotni trg 

javnih naročil, ki bi vsem evropskim podjetjem omogočal dostop do javnih naročil in javnih 

sredstev. To pa je mogoče le, če države članice v celoti uskladijo svoje predpise in podjetjem 

nudijo pravo okolje za zagotovitev enakih možnosti (Garzaro 2016, str. 45). 

Področje javnega naročanja neposredno ali posredno ureja več slovenskih in evropskih 

predpisov. Pravni akti na tem področju v Republiki Sloveniji so: 

 ZJN-3 in njegovi podzakonski akti, 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 

- ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17 in njegovi podzakonski akti; v nadaljevanju 

ZPVPJN) 

 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 

90/14 – ZDU-1I in 52/16 in njegovi podzakonski akti; v nadaljevanju ZJNPOV), 

 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. 

US in 20/18 – OROZ631; v nadaljevanju OZ) in 

 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 

87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15, 23/17; v nadaljevanju ZPOmK-

1). 

Poleg zakonskih predpisov je treba poznati tudi odločitve Državne revizijske komisije ter sodno 

prakso sodišč Republike Slovenije. Od evropskih predpisov pridejo v poštev zlasti sekundarni 

pravni viri, kot so: sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti, uredbe in direktive (Avbreht idr. 

2008, str. 25). 

Glavni namen ZJN-3 je, da bi se z njegovo uporabo povečala transparentnost postopka oddaje 

javnega naročila, posledično pa bi se s tem povečala tudi ekonomičnost porabe javnih sredstev 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3525
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0865
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ter omejila korupcijska tveganja. Glavni razlog za njegov sprejem pa je bila potrebna 

implementacija Direktive 2014/24/EU o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 

2004/18/ES (Uradni list EU, št. 94/65; v nadaljevanju Direktiva 2014/24/EU) in Direktive 

2014/25/EU o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem 

in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES 

(Uradni list EU, št. 94/243; v nadaljevanju Direktiva 2014/25/EU) (Primec 2016, str. 9‒10). 

Namen ZPVPJN je varovanje interesov ponudnikov, naročnikov in javnosti. Ponudniki so v 

postopku oddaje javnega naročila šibkejša stranka. Zakon jim omogoča, da v primeru kršitve 

pravil javnega naročanja uveljavljajo pravico do učinkovitega pravnega varstva. Interes 

naročnikov pa je čim hitrejša sklenitev pogodbe in v primeru revizijskega postopka čim hitrejša 

rešitev spora, zato zakon narekuje, da si morajo vsi udeleženci postopka prizadevati za njegov 

hiter razvoj brez zavlačevanja. Javni interes se v postopkih oddaje javnih naročil kaže v zakoniti 

izvedbi postopka, zagotavljanju konkurence in gospodarni rabi javnih sredstev. Kaže pa se tudi 

s tem, ko je v postopku revizije sodelovanje omogočeno tudi t. i. zagovornikom javnega interesa 

(Kostanjevec idr. 2012, str. 17). 

Namen ZJNPOV je jasno določiti predmete iz obrambnega in varnostnega področja, za katere 

je treba upoštevati pravila zakona, saj se s tem zagotovi konkurenčna, enakopravna in 

transparentna obravnava tako domačih kot tujih ponudnikov (Basta Trtnik 2013a, str. 15‒16). 

ZJNPOV in ZJN-3 sta si na nekaterih področjih enaka, pokažejo pa se tudi določena odstopanja. 

Razlike se na primer pokažejo pri številu postopkov, ki so na izbiro naročniku, to je na 

obrambnem in varnostnem področju manjše, med njimi namreč ni odprtega postopka ali 

konkurenčnega dialoga (Basta Trtnik 2013b, str. 11). 

Pri postopku oddaje javnega naročila se za sklenitev oziroma izpolnitev pogodbe med 

naročnikom in izbranim ponudnikom uporabljajo tudi določila OZ, ki ureja njeno vsebino in 

druga pogodbena razmerja strank. Poleg omenjenih določil se pri javnih naročilih uporabljajo 

tudi določila OZ v primeru odškodninskih zahtevkov, načela obligacijskega prava, pravila o 

izpolnitvi oziroma neizpolnitvi pogodbe idr. 

Na področju javnega naročanja je zelo velika konkurenca med ponudniki blaga, storitev ali 

gradenj, zato pogosto pride do omejevanja, preprečevanja ali izkrivljanja konkurence. Predpis, 

ki ureja prepovedane oblike omejevanja konkurence s strani ponudnikov, varstvo in ukrepe v 

primeru omejitev, organe ter njihove pristojnosti in postopke, je ZPOmK-1. 

Republika Slovenija je, odkar je leta 2004 postala članica EU, morala svojo zakonodajo 

prilagoditi evropskim zahtevam ter s tem implementirati več direktiv, tudi na področju javnega 

naročanja, saj jo, kot tudi vse druge članice, zavezujejo evropski pravni predpisi (Avbreht idr. 

2008, str. 27−32). 
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Javnega naročanja se posredno dotika že Pogodba o delovanju Evropske unije. Ta sicer ne 

vsebuje nobenih izrecnih določb za to področje, vendar pa določi temeljna načela, ki so 

relevantna za to področje. Na javno naročanje pa vplivajo tudi načela, ki izhajajo iz sodnih 

praks Sodišča EU, to so enakopravna obravnava, transparentnost, vzajemno priznavanje in 

sorazmernost. EU je sprejela tudi več direktiv za področje javnega naročanja, ki še dodatno 

podprejo temeljna načela in državam članicam nudijo smernice, to so (SIGMA 2016a, str. 2): 

 Direktiva 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb (Uradni list EU, št. 94/1), 

 Direktiva 2014/24/EU, 

 Direktiva 2014/25/EU, 

 Direktiva 2009/81/ES o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga 

in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 

2004/17/ES in 2004/18/ES (Uradni list EU, št. 216/76; v nadaljevanju Direktiva 

2009/81/ES). 

Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja pa urejajo: 

 Direktiva 2007/66/ES o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede 

izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list EU, št. 

335/31), 

 Direktiva Sveta 92/13/EGS o uskladitvi zakonov in drugih predpisov  uporabi pravil 

Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in 

telekomunikacijskem področju (Uradni list Evropskih skupnosti, št. 76/14), 

 Direktiva Sveta 89/665/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi 

revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (Uradni 

list Evropskih skupnosti, št. 395/33), 

 Direktiva 2009/81/ES.

2.4 Subjekti javnega naročanja 

Uporaba zakona s področja javnega naročanja je obvezna le za naročnike. Naročnik je tako 

skupni izraz za zavezanca za ravnanje po ZJN-3 in se razteza na subjekte, ki so dolžni upoštevati 

zakon (Basta Trtnik idr. 2016, str. 69). Naročniki po tem zakonu so organi Republike Slovenije, 

organi samoupravnih lokalnih skupnosti, druge osebe javnega prava (javni sklad, javna 

agencija, javni zavod in javni gospodarski zavod), javna podjetja, ki opravljajo eno ali več 

dejavnosti na infrastrukturnem področju, ter subjekti, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na 

infrastrukturnem področju in jim je država podelila posebne ali izključne pravice. Za naročnika 

se šteje tudi združenje, ki ga oblikujejo eden ali več omenjenih subjektov. 

Status naročnika ni pomemben zgolj z vidika, da je subjekt dolžan uporabljati zakon o javnih 

naročilih, ampak tudi z vidika, kdaj ga je dolžan uporabljati in v kolikšni meri. Mejne vrednosti 
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za uporabo zakona se za naročnike na splošnem področju namreč razlikujejo od mejnih 

vrednosti na infrastrukturnem področju (Basta Trtnik idr. 2016, str. 70). 

Za izvajanje javnega naročila se potegujejo gospodarski subjekti – fizična ali pravna oseba ali 

skupina teh oseb (tudi začasno združenje podjetij), ki ponujajo izvedbo gradenj, dobavo blaga 

ali izvedbo storitev. V postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo na dva načina. 

Ponudniki lahko naročniku predložijo svojo ponudbo, v posebnih primerih pa sodelujejo kot 

kandidati, ki zaprosijo za povabilo k sodelovanju ali pa jih naročnik sam povabi k sodelovanju. 

2.5 Predmet javnega naročanja 

Glede na predmet naročanja delimo javna naročila v tri sklope: javna naročila blaga, javna 

naročila storitev in javna naročila gradenj. Javno naročilo gradenj je javno naročilo, katerega 

predmet je bodisi izvajanje bodisi projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od 

dejavnosti s Seznama dejavnosti na področju gradenj, bodisi izvedba gradnje ali projektiranje 

in izvedba gradnje ali izvedba gradnje s katerimikoli sredstvi po navodilih naročnika, ki 

odločilno vpliva na vrsto ali projektiranje gradnje. Javno naročilo blaga je javno naročilo, 

katerega predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga s pridržanim lastništvom z nakupno 

pravico ali brez nje. Javno naročilo blaga lahko vključuje tudi povezana namestitvena in 

inštalacijska dela. Javno naročilo storitev pa je javno naročilo, katerega predmet je izvajanje 

storitev, razen tistih s področja gradenj. 

Naročnik z izvajanjem javnih naročil zadovoljuje svoje potrebe, zato mora vedeti, kakšen 

predmet javnega naročila v posameznem primeru javnega naročila potrebuje. Predmet javnega 

naročila je lahko blago, storitev ali gradnja. Opredelitev, pod katero kategorijo predmeta 

javnega naročila sodi konkretno javno naročilo, je pomembna že ob samem začetku izvajanja 

postopka javnega naročila, saj se glede na vrsto predmeta javnega naročila razlikujejo pravila 

javnega naročanja. Mejni pragovi za uporabo zakona in za objave se namreč razlikujejo glede 

na vrsto predmeta naročila, drugačne pa so tudi metode izračuna ocenjene vrednosti (Koršič 

Potočnik idr. 2017, str. 62). 

Predmet mešanih javnih naročil sta dve ali več različnih naročil (gradenj, storitev ali blaga). V 

tem primeru je treba veljavna pravila določiti glede na glavni predmet naročila, če so različni 

sestavni deli naročila objektivno neločljivi. Kot glavni predmet se praviloma upošteva 

vrednostni kriterij, torej se upošteva ocenjena vrednost posameznega naročila. 

ZJN-3 ne dovoljuje drobljenja javnih naročil na več manjših naročil, tako da se naročnik s 

takšno razdelitvijo izogne spoštovanju zakona s področja javnega naročanja. Naročnik mora 

tako pri izračunu ocenjene vrednosti naročila upoštevati ocenjeno vrednost istovrstnega blaga, 

storitev ali gradenj, pri čemer se kot kriterij za določanje istovrstnosti uporablja namen uporabe 
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in zmožnost istih ponudnikov zagotavljati zahtevano blago ali storitev (Koršič Potočnik idr. 

2017, str. 66−67) 

Pravilen izračun ocenjene vrednosti javnega naročila je nujni pogoj za uspešno izvedbo 

postopka oddaje javnega naročila in uspešno izvršitev posla. Na podlagi pravilnega izračuna 

ocenjene vrednosti se naročnik odloči za način pridobitve predmeta, izbere primerno vrsto 

postopka, določi pogoje in zahteve, tehnične lastnosti predmeta naročila, pa tudi primerno 

vsebino pogodbe o izvedbi javnega naročila. V primerih, ko naročnik lastnosti predmeta 

javnega naročila ne pozna dovolj dobro, je priporočljivo izvesti analizo trga. 

2.6 Mejne vrednosti 

ZJN-3 v 21. členu določa mejne vrednosti za uporabo zakona, in sicer so te vrednosti različne 

glede na predmet naročila in glede na področje javnega naročanja. Naročnik je zavezan izvesti 

postopek javnega naročanja vselej, kadar je ocenjena vrednost javnega naročila enaka ali višja 

od vrednosti od določenega mejnega praga. Naročniki morajo ocenjeno vrednost predmeta 

javnega naročila izračunati na podlagi uporabe primerne metode. 

ZJN-3 določa različne mejne vrednosti. Za naročnike s splošnega področja so določene nižje 

mejne vrednosti za uporabo zakona: 

 20.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj, 

 40.000 evrov za javno naročilo gradenj, 

 750.000 evrov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev. 

Za naročnike iz infrastrukturnega področja pa so mejne vrednosti za uporabo zakona naslednje: 

 50.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj, 

 100.000 evrov za javno naročilo gradenj, 

 1.000.000 evrov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev. 

Za naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona, je 

naročnik dolžan voditi evidenco o njihovi oddaji. Čeprav naročnik ni dolžan v takšnih primerih 

izvesti postopka javnega naročanja, je dolžan upoštevati pravila glede ocenjevanja vrednosti in 

izbrati ustrezno metodo. Upoštevati je potrebno tudi načeli gospodarnosti, učinkovitosti in 

uspešnosti ter načelo transparentnosti (Koršič Potočnik idr. 2017, str. 92). 

2.7 Pogoji in merila 

Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen tako, kot je predviden v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in je izključne narave. Izločevanje ponudnikov 

na podlagi pogojev mora biti objektivno opravičljivo. Namen zahtev, ki jih naročniki vključijo 

v postopek javnega naročanja bodisi kot tehnične specifikacije ali pogoje za ugotavljanje 
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sposobnosti bodisi kot zahteve glede finančnih zavarovanj ali pogodbene kazni, je zmanjšati 

tveganje za nepravočasno in nekakovostno izvedbo naročila (Koršič Potočnik idr. 2017, str. 

232−233). 

ZJN-3 je pogoje za izkazovanje sposobnosti gospodarskih subjektov razvrstil na izključitvene 

in na pogoje za sodelovanje (Primec 2016, str. 41). Pri tem pozna obvezne in neobvezne razloge 

za izključitev iz javnega naročanja, pri čemer so nekateri od neobveznih razlogov tudi takšni, 

da jih naročniki lahko uporabijo ne glede na to, ali so jih predhodno vključili v razpisno 

dokumentacijo (Matas in Planinšič 2016, str. 37). Ob izključitvenih pogojih za izkazovanje 

sposobnosti obstajajo še pogoji za sodelovanje, v okviru katerih lahko naročnik določi 

objektivna pravila in pogoje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne 

dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Vse zahteve 

morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročanja (Koršič Potočnik idr. 2017, 

str. 232−233). 

Merila za oddajo javnega naročila so elementi za ugotavljanje ekonomske ugodnosti in 

medsebojno primerjavo ponudb. Naročnik z njimi ugotavlja, kdo od ponudnikov mu zagotavlja 

največjo možno ekonomsko korist, ki jo zasleduje z izvedbo naročila. Naročnik je avtonomen 

pri odločitvi, katera in koliko meril bo določil in uporabil, kolikšne vrednostne uteži jim bo 

pripisal in na kakšen način jih bo uporabil. Merilo je vnaprej podan razlikovalni znak med 

ponudbami, katerega izbira odraža naročnikovo presojo pomembnosti posameznih okoliščin, 

povezanih s predmetom ali izvedbo naročila. Merila za oddajo naročila morajo biti objektivna 

in upoštevati temeljna načela javnega naročanja. 

Določitev posameznih meril, na podlagi katerih bo naročnik poiskal najboljše razmerje med 

ceno in kakovostjo oz. ekonomsko najugodnejšo ponudbo, je prepuščeno naročniku. Vendar pa 

merila ne smejo biti določena tako, da je z njimi naročniku podeljena neomejena svoboda pri 

izbiri najugodnejše ponudbe. Tako mora naročnik v dokumentaciji vsakemu merilu določiti 

relativno utež, razen če se kot edino merilo uporabi najnižja cena (Koršič Potočnik idr. 2017, 

str. 309). 

Za večino javnih naročil velja, da samo cena ni dovolj velik dejavnik za prepoznavo najboljše 

ponudbe. Upoštevati je treba tudi druge pomembne vidike, kot so značilnosti blaga ali dodatne 

povezane storitve, ki izboljšajo raven kakovosti posamezne ponudbe. Višja kot je raven 

kompleksnosti predmeta javnega naročila, večji je pomen necenovnih elementov pri 

ocenjevanju in izbiri najugodnejšega ponudnika. Najnižja cena kot edino merilo za izbor 

ponudbe je primerna predvsem za enostavna javna naročila, kjer je cena edini pomemben 

kriterij za izbor ponudbe, kot je na primer pri nabavi nekaterih vrst energije, hrane ali pisarniške 

opreme (Carpinetti, Piga in Zanza 2006, str. 28) ter tam, kjer so celotni stroški izpolnitve zelo 

dobro znani vnaprej (Bergman in Lundberg 2011, str. 1). To merilo je primerno za nezapletene 

projekte, ki so vnaprej dobro opisani in imajo enostavno specifikacijo, kjer je majhna verjetnost 
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nepredvidljivih sprememb in okoliščin ter kjer so stroški nadzora zaradi enostavnosti projektov 

nizki (Kovač 2010). 

Za učinkovito javno naročanje mora naročnik javno naročilo oddati ponudniku, katerega cena 

ustreza položaju, ko so mejni stroški enaki mejnim koristim (Bergman in Lundberg 2011, str. 

18). 

Ekonomsko najugodnejšo ponudbo je mogoče ovrednotiti na podlagi: 

 najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno, 

 najnižje cene, 

 stroškov ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti. 

Pri merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe naročnik izbere izvajalca tako, da ceni in drugim 

kvalitativnim merilom doda uteži in sestavi ustrezno formulo, katere cilj je doseči najboljšo 

kakovost po najnižji ceni. Oblikovanje in vodenje javnih naročil z merilom ekonomsko 

najugodnejše ponudbe je sicer nekoliko dražje, saj zahteva vrednotenje morebitnih zelo 

zahtevnih in kompleksnih kvalitativnih lastnosti, vendar pa je najprimernejše, ko je kakovost 

ključna lastnost in je potrebna fleksibilnost za obvladovanje optimalnega razmerja med 

kakovostjo in ceno (Dini, Pacini in Valletti 2006, str. 293−294). 

Druga možna merila ob najnižji ceni ZJN-3 navaja v drugem in petem odstavku 84. člena: 

 okoliščine, povezane s predmetom naročanja: kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, 

estetske, funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojenost vsem uporabnikom, 

socialne, okoljske in inovativne značilnosti ter trgovanje in pogoji v zvezi z njim; 

 okoliščine na strani ponudnika: organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja; 

 okoliščine, ki spremljajo predmet naročanja: poprodajne storitve, tehnična pomoč, rok za 

izvedbo naročila. 

ZJN-3 določa, da mora naročnik v primeru, če meni, da je pri določenem naročilu glede na 

njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali če v zvezi z njo obstaja 

dvom o možnosti izpolnitve naročila, preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka ter zahtevati od 

ponudnika podrobne podatke in utemeljitev ponudbe, za katere meni, da so odločilni za 

izpolnitev naročila (Matas in Planinšič 2016, str. 42.).   

Razlika med pogojem in merilom je v tem, da je namen pogojev, da zainteresirani ponudniki 

vedo, kakšen je minimalen prag, da se njihova ponudba sploh uvrsti v fazo ocenjevanja ponudb, 

pri čemer morajo biti okoliščine v celoti izpolnjene in je izključevalne narave, medtem ko je 

namen meril in njihovega vrednotenja v tem, da zainteresirani ponudniki vnaprej vedo, katere 

okoliščine bodo vplivale na razvrstitev njihove ponudbe v okviru meril in bodo vplivale na 

izbiro ponudbe (Koršič Potočnik idr. 2017, str. 233). 
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2.8 Skupno javno naročilo 

Skupno javno naročanje je uveljavljena oblika oddaje javnega naročila na način, da javni 

naročniki izboljšujejo svoja pogajalska izhodišča z združevanjem svojih potreb in s tem 

znižujejo stroške poslovanja. Centralizacija naročanja in s tem združevanje povpraševanja 

javnih naročnikov omogoča doseganje ekonomije obsega, vključno z nižjimi cenami in 

zmanjševanjem transakcijskih stroškov (Basta Trtnik in Kostanjevec 2016, str. 170-171). 

Dodatne prednosti so še standardizacija predmetov naročanja, poenotenje tehničnih 

specifikacij, porast transparentnosti, večja strokovna usposobljenost osebja, ki izvaja skupno 

javno naročanje. Takšna oblika naročanja je tudi dobrodošla rešitev predvsem za manjše 

naročnike, ki nimajo potrebnih znanj in izkušenj pri izvajanju postopkov javnega naročanja 

(Risvig 2014, str. 208). 

Skupno javno naročanje se lahko izvaja na dva načina: v prvem primeru s tem, ko centralni 

naročniki delujejo kot veletrgovci z nakupovanjem, skladiščenjem in ponovno prodajo, v 

drugem primeru pa kot posredniki z oddajanjem javnih naročil, upravljanjem dinamike 

nabavnih sistemov ali sklepanjem okvirnih sporazumov, ki jih uporabljajo javni naročniki 

(Basta Trtnik in Kostanjevec 2016, str. 170−171). 

Treba se je zavedati tudi problemov, ki jih skupna javna naročila prinašajo. Ta lahko vplivajo 

na trg tako, da ga zaradi oligopolnega ali monopolnega povpraševanja države omejijo ali celo 

spremenijo. Zato je treba predmete skupnih javnih naročil izbirati skrbno, predmete javnega 

naročanja, kjer lahko sodeluje večje število subjektov, pa razdeliti na več sklopov.  

2.9 Postopki javnega naročanja 

Postopek javnega naročanja je skupek pravil, ki velja za oddajo javnega naročila. Različni 

postopki imajo različna pravila in možnosti oziroma tehnike, ki jih lahko uporabijo naročniki 

za oddajo javnega naročila najugodnejšemu ponudniku. Odločitev o tem, kateri postopek 

oddaje javnega naročila izbrati, sprejme naročnik, pri tem pa mora upoštevati pravila in 

omejitve, ki jih določa zakonodaja (Koršič Potočnik idr. 2017, str. 145). 

Izbira postopkov ni vedno prosta, saj je uporaba nekaterih izmed njih zakonsko omejena, ker 

vsi posebni postopki nekako vplivajo na katero od temeljnih načel javnega naročanja (Avbreht 

in drugi, 2008, str. 102). Na splošnem področju javnega naročanja lahko naročniki tako prosto 

izberejo odprti postopek ali omejeni postopek, medtem ko je uporaba postopkov 

konkurenčnega dialoga, partnerstva za inovacije in konkurenčnega postopka s pogajanji 

omejena na zakonsko določene omejitve. Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko 

uporabi le v primerih, ki so navedeni v zakonu. Na infrastrukturnem področju lahko naročniki 

prosto izbirajo med odprtim postopkom, omejenim postopkom, konkurenčnim dialogom ali 

postopkom s pogajanji  z objavo. Pri uporabi partnerstva za inovacije ali postopka s pogajanji 
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brez predhodne objave pa so pravila podobna kot na splošnem področju. Postopek naročila male 

vrednosti se na obeh področjih lahko uporabi za oddajo naročil (naj)nižjih vrednosti (Basta 

Trtnik idr. 2016, str. 200). 

Naročnikom je tako sedaj na voljo sedem različnih postopkov na splošnem in infrastrukturnem 

področju: 

 odprti postopek, 

 omejeni postopek, 

 konkurenčni dialog, 

 partnerstvo za inovacije, 

 konkurenčni postopek s pogajanji (samo za splošno področje), 

 postopek s pogajanji z objavo (samo za infrastrukturno področje), 

 postopek s pogajanji brez predhodne objave, 

 postopek naročila male vrednosti. 

2.9.1 Odprti postopek 

Ob postopku naročila male vrednosti je odprti postopek največkrat uporabljen. Zakon ne določa 

nobenih okoliščin, v katerih bi bila uporaba omenjenega postopka primerna ali neprimerna. 

Postopek se začne, ko naročnik javno objavi naročilo. Nato imajo vsi zainteresirani ponudniki 

priložnost, da v zakonsko določenem roku oddajo svojo ponudbo. Po prejemu ponudb sledita 

faza pregleda in vrednotenja. Najprej naročnik pregleda, ali vse prispele ponudbe izpolnjujejo 

pogoje za izvedbo javnega naročila. Nato sledi faza vrednotenja, v kateri se ponudbe, ki 

izpolnjujejo vse pogoje, ocenjujejo na podlagi vnaprej določenih meril za izbiro (Basta Trtnik 

idr. 2016, str. 203−206).  

Prednost odprtega postopka je, da zagotavlja največjo stopnjo konkurence, saj lahko ponudbo 

oddajo vsi zainteresirani gospodarski subjekti. Je tudi najbolj transparenten med vsemi postopki 

ter omogoča zelo malo možnosti za pojav korupcije. Ima pa tudi svoje slabosti. Stroški uporabe 

tega postopka so lahko za naročnike visoki, še posebej, ko je število ponudnikov veliko. V tem 

primeru je treba pregledati veliko ponudb, kar je lahko drago in zamudno (SIGMA 2016b, str. 

6). 

2.9.2 Omejeni postopek 

Poleg odprtega postopka je drugi osnovni postopek za oddajo javnih naročil omejeni postopek, 

katerega lahko naročniki prav tako izberejo brez omejitev. Prijavijo se lahko vsi zainteresirani 

gospodarski subjekti, vendar je od naročnika odvisno, katerega od njih bo dejansko povabil k 

oddaji ponudbe. To je torej glavna razlika od odprtega postopka, omejeni postopek je bolj 

strukturiran, saj vedno poteka v dveh fazah. Prvo fazo bi lahko poimenovali faza kvalifikacije. 

Prijavo v tej fazi lahko odda vsakdo, ki ima interes. Naročnik na podlagi vnaprej določenih 
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pogojev pregleda oddane prijave in pri tem ugotavlja usposobljenost posameznega ponudnika 

oziroma kandidata. Sledi druga, ponudbena faza. V tej naročnik k oddaji ponudbe, sočasno in 

v pisni obliki, povabi le kvalificirane ponudnike/kandidate. Med oddanimi ponudbami na 

podlagi vnaprej določenih meril izbere najugodnejšo ponudbo (Basta Trtnik idr. 2016, str. 207‒

209). 

Omejeni postopek je navadno cenejši in manj zamuden od odprtega postopka zaradi manjšega 

števila ponudnikov oz. kandidatov. Ker so izbrani kandidati že »premagali« več gospodarskih 

subjektov, ki so prav tako oddali svoje prijave, a niso bili povabljeni k oddaji ponudb, jih to 

lahko motivira, da izdelajo bolj dodelane in kvalitetnejše ponudbe. Slabost omejenega postopka 

pa je trajanje le-tega, saj je zaradi dveh faz precej daljši od odprtega postopka. Zaradi dveh faz 

pa je večja tudi možnost korupcije (SIGMA 2016b, str. 6‒7). 

2.9.3 Konkurenčni dialog 

Na infrastrukturnem področju lahko naročnik prosto izbira med uporabo odprtega postopka, 

omejenega postopka in postopka konkurenčnega dialoga, medtem ko je na splošnem področju 

uporaba konkurenčnega dialoga omejena na zakonsko določene okoliščine. Naročnik lahko 

konkurenčni dialog uporabi, ko ne more že vnaprej natančno opredeliti predmeta javnega 

naročila, saj je potrebno pri tem postopku oblikovati razpisno dokumentacijo šele po 

zaključenem dialogu. To je še posebej pogosto pri inovativnih in infrastrukturnih projektih, pri 

vzpostavitvi informacijskih sistemov, uvedbi novih oblik elektronskega komuniciranja, 

intelektualnih storitvah itd. Konkurenčni dialog pa se lahko uporabi tudi pri javnih naročilih, 

katerih vrednost je nižja od mejne vrednosti za objave v Uradnem listu EU (Primec 2016, str. 

20). 

Postopek se začne z javno objavo obvestila o javnem naročanju oziroma obvestila o 

vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema na infrastrukturnem področju, v katerem naročnik opiše 

svoje potrebe in zahteve glede predmeta javnega naročila ter določi pogoje za sodelovanje v 

postopku. Nato imajo vsi zainteresirani ponudniki/kandidati priložnost, da v zakonsko 

določenem roku oddajo svoje prijave za sodelovanje. Sledi faza kvalifikacije, ko naročnik 

izmed vseh prijavljenih ponudnikov/kandidatov izbere najbolj primerne in usposobljene, ki jih 

nato pisno povabi k udeležbi v dialogu. Med to fazo skušajo naročnik in kvalificirani ponudniki 

poiskati eno ali več rešitev, ki bodo zadovoljile naročnikove potrebe. Pri tem niso časovno 

omejeni, saj dialog traja, dokler naročnik ne oceni, da so našli možno končno rešitev in o tem 

obvesti vse udeležence ter jih pozove k predložitvi končnih ponudb. Naročnik vse oddane 

ponudbe primerja in vrednoti ter na koncu izbere ekonomsko najugodnejšo (Basta Trtnik idr. 

2016, str. 214‒216). 
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2.9.4 Partnerstvo za inovacije 

S sprejetjem ZJN-3 se je uvedel tudi povsem nov postopek partnerstva za inovacije, ki se 

uporabi v primeru potrebe po novem produktu, ki pa še ni dostopen na trgu. Gre za partnerstvo 

med naročnikom in enim ali več ponudniki, katerega končni rezultat je produkt, ki bo naročniku 

nudil dolgoročno korist, zato se mora kot merilo izbire upoštevati razmerje med ceno in 

kakovostjo (Primec 2016, str. 24). 

Postopek se začne z objavo obvestila o javnem naročilu (splošno področje) oziroma obvestila 

o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema (infrastrukturno področje). Nato ponudniki/kandidati 

v zakonsko določenem roku oddajo svoje prijave. Sledi kvalifikacijska faza, v kateri naročnik 

oceni prijavljene ponudnike/kandidate in izbere enega ali več primernih. V fazi raziskav in 

razvoja se začne sodelovanje naročnika in partnerja/-ev in razvijanje inovativne rešitve. Na 

koncu sledi faza nakupa, ko naročnik od partnerja kupi končno rešitev v obliki blaga, storitve 

in/ali gradnje, a le, če izdelek ustreza dogovorjeni ravni uspešnosti in mejnih stroškov (Basta 

Trtnik idr. 2016, str. 223‒224). 

2.9.5 Konkurenčni postopek s pogajanji 

Konkurenčni postopek s pogajanji je mogoče uporabiti samo na splošnem področju javnega 

naročanja, in sicer samo v zakonsko določenih okoliščinah, ki so (Basta Trtnik idr. 2016, str. 

227): 

 nadaljevanje neuspelega odprtega, omejenega ali postopka naročila male vrednosti, 

 javna naročila, ki jih ni treba objaviti v Uradnem listu EU, 

 primeri, ko njegovo uporabo upravičuje narava predmeta naročila. 

Uporablja se zlasti v primerih, ko naročniki ne morejo vnaprej opredeliti načina oziroma zahtev, 

kako zadostiti potrebam po določenem predmetu javnega naročila. To je pogosto pri inovativnih 

projektih, projektih na področju integrirane prometne infrastrukture, za velika računalniška 

omrežja ali projekte ipd. (Primec 2016, str. 26). 

Postopek se začne z javno objavo obvestila o javnem naročanju. Zainteresirani 

ponudniki/kandidati v zakonsko določenem roku oddajo svoje prijave za sodelovanje. Naročnik 

nato pregleda vse prijave in izbere tiste, ki izpolnjujejo vnaprej določene zahteve in pogoje za 

sodelovanje. Izbrani ponudniki oz. kandidati so pisno povabljeni, da predložijo svoje prve 

ponudbe v zakonsko določenem roku. Naročnik ima nato dve možnosti. Če si je že v razpisu 

pridržal to možnost, lahko sprejme že prvo najugodnejšo ponudbo brez pogajanja. Lahko pa se 

odloči nadaljevati postopek in tako sprožiti pogajanja s ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe. 

Cilj pogajanja je izboljšanje prvotnih ponudb, zato lahko ta potekajo v več krogih, dokler 

ponudbe niso dovolj ustrezne za naročnika. Po zaključenih pogajanjih naročnik povabi 
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ponudnike, da predložijo končne ponudbe, ki jih nato preveri, oceni in izbere najugodnejšo 

(Basta Trtnik idr. 2016, str. 229‒232). 

2.9.6 Postopek s pogajanji z objavo 

Postopek s pogajanji z objavo lahko naročniki uporabljajo samo za javna naročila na 

infrastrukturnem področju. Je eden izmed štirih postopkov, poleg odprtega in omejenega 

postopka ter konkurenčnega dialoga, med katerimi lahko naročniki prosto izbirajo, saj njegova 

uporaba namreč ni vezana na nobene zakonsko določene okoliščine. Naročnik najprej javno 

objavi povabilo k sodelovanju v obliki obvestila o javnem naročanju, periodičnega 

informativnega obvestila ali obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema. Na povabilo se 

lahko odzovejo vsi zainteresirani gospodarski subjekti, ki v zakonsko določenem roku oddajo 

svoje prijave. Naročnik po pregledu vseh prijav izbere kvalificirane ponudnike, ki jih nato 

povabi k pogajanjem. Izbrani ponudniki predložijo svoje prve ponudbe, rok oddaje določijo 

naročnik in izbrani ponudniki v medsebojnem dogovoru. Sledi prilagajanje ponudb zahtevam 

naročnika, ki na koncu pogajanj pozove ponudnike k oddaji končnih ponudb, med katerimi nato 

izbere najugodnejšo (Basta Trtnik idr. 2016, str. 232‒234). 

2.9.7 Postopek s pogajanji brez predhodne objave 

Postopek s pogajanji brez predhodne objave se izvede s pogajanji, vendar pri tem postopku 

oddajo prijavo za sodelovanje lahko samo tisti gospodarski subjekti, ki jih povabi naročnik, 

torej ne vsi zainteresirani, kot je to pri ostalih postopkih, ki vključujejo pogajanja. S tem se 

postopek odmika od načel javnega naročanja in je zato njegova uporaba strogo zakonsko 

urejena in omejena na zakonsko določene primere (Primec 2016, str. 29). 

ZJN-3 za ta postopek ne zahteva javne objave javnega naročila. Naročnik sam povabi 

ponudnike/kandidate k oddaji prijav za sodelovanje in prav tako sam določi rok za oddajo 

prijav. Nato sledijo pogajanja z enim ali več ponudniki/kandidati (Basta Trtnik idr. 2016, str. 

245). 

2.9.8 Postopek naročila male vrednosti 

Naročilo male vrednosti je zelo poenostavljen postopek oddaje javnega naročila, saj zanj veljajo 

manj formalna pravila. Naročnik ima pri oblikovanju in vodenju postopka precejšnjo svobodo, 

upoštevati pa mora vrednosti, ki določajo, za katera javna naročila se lahko uporabi postopek 

naročila male vrednosti. Postopek se začne z objavo obvestila o javnem naročilu na portalu 

javnih naročil, nanj pa se lahko odzove vsak zainteresiran gospodarski subjekt s svojo ponudbo. 

Roki za oddajo ponudbe niso zakonsko določeni, treba je upoštevati le kompleksnost javnega 

naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudbe. V postopek naročil male vrednosti se lahko 
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vključijo tudi pogajanja, vendar mora svojo namero naročnik navesti že v obvestilu o javnem 

naročilu. Če naročnik pogajanj ne napove, jih ne more izvesti, če jih napove, pa jih je dolžan 

tudi izvesti (Basta Trtnik idr. 2016, str. 247‒249). 

2.10 Pravno varstvo 

Neizbrani ponudniki imajo možnost, da v obdobju mirovanja zahtevajo vpogled v ponudbeno 

dokumentacijo izbranega ponudnika, se seznanijo s postopkom vrednotenja in ocenjevanja 

ponudb ter na ta način ugotavljajo morebitne kršitve v postopku oddaje javnega naročila. S 

pravico do vpogleda se zagotavlja transparentnost, enakopravna obravnava ponudnikov in 

učinkovito pravno varstvo. Vpogled je predpogoj za uveljavljanje učinkovitega pravnega 

varstva. Ponudnik, ki se odloči za vložitev zahtevka za revizijo, mora namreč v njem navesti 

oziroma predlagati dejstva in dokaze, ki dokazujejo kršitve v postopku javnega naročanja 

(Basta Trtnik 2016, str. 2). 

Neizbran ponudnik mora zahtevo po vpogledu v pisni obliki poslati naročniku po prejemu 

odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Zahteva mora biti jasno opredeljena in 

konkretizirana. V njej mora neizbran ponudnik navesti dele ponudbe in dokumente, s katerimi 

se želi seznaniti (Avbreht idr. 2008, str. 396). 

V primeru kršitev v postopku oddaje javnega naročila se vloži zahtevek za revizijo, ki ga mora 

pravočasno vložiti upravičena oseba (neizbran ponudnik ali zagovornik javnega interesa), 

vsebovati pa mora vse obvezne, zakonsko predpisane sestavine (Kranjc in Kostanjevec 2011, 

str. 27−30). 

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil se lahko razdeli na predpogodbeno in 

pogodbeno pravno varstvo. Predpogodbeno pravno varstvo se zagotavlja pred sklenitvijo 

pogodbe preko predrevizijskega postopka pred naročnikom in revizijskega postopka pred 

Državno revizijsko komisijo, pogodbeno pravno varstvo pa se uveljavlja pred pristojnim 

sodiščem po sklenitvi pogodbe (Kostanjevec idr. 2012, str. 18). 

Učinkovito pravno varstvo, ki je dostopno vsem deležnikom, zagotavlja ustrezno delovanje 

sistema javnih naročil. Povečuje skrbnost naročnikov, ko izvajajo postopke javnega naročanja, 

z odvračanjem naročnikov od kršitev zmanjšuje kršitve predpisov, posledično pa se povečuje 

tudi zaupanje javnosti v poštenost javnega sektorja in zanimanje ponudnikov za sodelovanje v 

javnih naročilih (Mužina in Vesel 2007, str. 16). 

ZPVPJN v postopkih javnega naročanja je v prvi vrsti namenjen varstvu pravic ponudnikov, ki 

se v postopku štejejo kot šibkejša stranka. Zakon mora zagotoviti njihovo enakopravno 

obravnavo in spoštovanje pravil poštene konkurence med ponudniki ter pravno varstvo, če so 

te pravice kršene. Na drugi strani pa mora zakon varovati tudi interese naročnikov, ki so 

čimprejšnja sklenitev pogodbe za javno naročilo določenega blaga, storitve ali gradnje, v 
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primeru revizijskega postopka pa čim hitrejša rešitev spora. Ob varovanju interesa ponudnika 

in naročnika je namen zakona udi varovanje javnega interesa, ki je zagotovljeno z zakonito 

izvedbo postopka, pošteno konkurenco in z gospodarnostjo pri porabi javnih sredstev 

(Kostanjevec idr. 2012). 

Pravni red za vsako pravno razmerje zagotavlja pravno varstvo na več ravneh. Država 

zagotavlja pravno varstvo s posredno ali neposredno intervencijo. Najpomembnejše načelo 

javnega naročanja je varstvo ponudnikov. Tako varstvo povečuje skrbnost naročnikov pri 

postopkih javnega naročanja in jih odvrača od kršitve predpisov. Povečuje se tudi zaupanje 

javnosti v poštenost javnega sektorja in spodbuja ponudnike k sodelovanju v javnih naročilih. 

Ponudniki so bili pobudniki za urejanje in oblikovanje pravil, ki bi ponudnikom omogočila 

enakopraven dostop do javnih naročil (Kovač 2009, str. 12). 

2.10.1 Predrevizijski postopek 

Predrevizijski postopek se začne, ko naročnik prejme zahtevek za revizijo. Preden začne 

njegovo obravnavo, mora preveriti, ali so bile izpolnjene vse zakonsko določene procesne 

predpostavke (pravočasnost, neplačana taksa ipd.). Če zahtevek ni popoln, ga naročnik s 

sklepom zavrže. V primeru izpolnjevanja vseh potrebnih predpostavk naročnik sprejme 

zahtevek v obravnavo. Na koncu zahtevek zavrne kot neutemeljen ali pa mu ugodi in tako delno 

ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja oziroma odpravi kršitev (Kostanjevec idr. 

2012, str. 87‒88). 

2.10.2 Revizijski postopek 

Ko naročnik zahtevek za revizijo v celoti zavrne kot neutemeljenega, vso njegovo 

dokumentacijo posreduje Državni revizijski komisiji, ki vodi nadaljnjo obravnavo. V primeru 

delne ugoditve se revizijski postopek začne le na pobudo vlagatelja. Pred obravnavo zahtevka 

mora Državna revizijska komisija, prav tako kot naročnik, preveriti izpolnjevanje procesnih 

predpostavk. Če je zahtevek v tem smislu popoln, se začne njegova vsebinska obravnava, v 

nasprotnem primeru je zahtevek zavržen (Kostanjevec idr. 2012, str. 102, 104‒105). 

Če Državna revizijska komisija ugotovi, da do kršitev, zapisanih v zahtevku za revizijo, ni 

prišlo oziroma za njih ni dokaza, zahtevek zavrne kot neutemeljen. Ta odločitev je 

pravnomočna in zoper njo ni možna pritožba. Če pa so kršitve dokazane, Državna revizijska 

komisija ugodi zahtevku in delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja. Lahko pa 

naročniku naloži odpravo kršitve in mu pri tem da napotke za pravilno izvedbo postopka 

(Kostanjevec idr. 2012, str. 120). 
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2.10.3 Sodni postopek 

Po sklenitvi pogodbe je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku, ki na prvi stopnji 

poteka pred pristojnim okrožnim sodiščem. S tožbo se, v primeru kršitev pravil javnega 

naročanja, pogodba o izvedbi javnega naročila označi za neveljavno, zaradi ničnosti pogodbe 

ali kršitev pravil javnega naročanja pa se povrne škoda odškodovanim osebam (Kostanjevec 

idr. 2012, str. 22). 

Tožbo lahko vloži oseba, ki ima pravni interes, tj. gospodarski subjekt, ki je imel interes za 

dodelitev javnega naročila in mu je oziroma mu bo zaradi domnevne kršitve nastala škoda. Vloži 

pa jo lahko tudi zagovornik javnega interesa (Kranjc in Kostanjevec 2011, str. 109). 

V primeru ugotovitve, da je pogodba ali posamezno naročilo nično, pošlje sodišče, ki je 

odločalo, Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku (kot je to 

opredeljeno v 46. členu ZPVPJN). 

Da bi preprečili neutemeljeno zavlačevanje postopkov javnega naročanja in s tem povečali 

učinkovitost javnega naročanja, je pravno varstvo omogočeno le zoper ravnanja naročnika, ki 

kršijo predpise na način, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega 

naročila (kot to opredeljuje 5. člen ZPVPJN). 

2.11 Temeljna načela javnega naročanja 

Temeljna načela pomagajo pri razumevanju področja javnega naročanja, postavljajo cilje, 

argumentirajo razlago pravil zakona ter oblikujejo pravice in obveznosti strank, ki niso 

določene z zakonskimi pravili (Kranjc 2016, str. 39). Temeljna načela so med seboj neločljivo 

povezana. Le ob upoštevanju vseh načel je mogoče preko javnih naročil porabiti javna sredstva 

na tak način, da so rezultati po načrtih in pričakovanjih (Korpič Horvat idr. 2000, str. 1).  

Za naročnike je pravilno razumevanje temeljnih načel javnega naročanja bistveno, saj so jim ta 

vodilo pri načrtovanju in izvedbi postopkov javnega naročanja ter pri podpisu in spremljanju 

izvršitve pogodbe. Hkrati pa razumevanje načel ponudnikom omogoča, da lažje razumejo svoje 

pravice in pričakovanja naročnikov pri njihovem zagotavljanju enakopravnih, 

nediskriminatornih in sorazmernih pogojev in meril ter drugih sestavin razpisnih dokumentacij. 

Poleg naročnikov in ponudnikov pa je ustrezno pojmovanje načel pomembno tudi za nadzorne 

institucije, kot sta Državna komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in Računsko 

sodišče (Čampa idr. 2007, str. 47−50). 

Načela so zakonodajalcu vodilo pri urejanju pravnih razmerij in imajo pomembno vlogo pri 

razumevanju in uporabi zakona. Pri uporabi zakona prihaja do pogostih kršitev zakonskih 

določb predvsem zaradi tega, ker so temeljna načela nerazumljena ali nezadostno razumljena. 
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Načela tudi omejujejo državo kot stranko v postopku oddaje javnega naročila pri njenih 

oblastvenih atributih (Vesel in Mužina 2004, str. 101−103).  

ZJN-3 opredeljuje temeljna načela, na katerih temelji javno naročanje in se jih mora pri 

postopku oddaje javnega naročila držati vsak naročnik: 

 načelo prostega pretoka blaga, 

 načelo svobode ustanavljanja, 

 načelo prostega pretoka storitev, 

 načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 

 načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 

 načelo transparentnosti javnega naročanja, 

 načelo enakopravne obravnave ponudnikov, 

 načelo sorazmernosti. 

Prva tri načela izhajajo iz Pogodbe o delovanju EU, saj prosti trg zagotavlja konkurenco med 

ponudniki, ki imajo sedež v kateri koli državi članici EU. Naročniki morajo pri vsakem 

postopku oddaje javnega naročila enako obravnavati tako domače kot tuje ponudnike. Države 

članice morajo za ta namen odstraniti vse trgovinske ovire na območju EU ter dopustiti 

gospodarskim subjektom ustanavljanje in opravljanje dejavnosti na njihovem ozemlju (Basta 

Trtnik idr. 2016, str. 50−52). 

Sledijo tipična načela javnega naročanja, ki so pri razlagi in spoštovanju ZJN-3 ključnega 

pomena. 

2.11.1 Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 

Naročnik mora izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito 

porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, 

ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev (kot to opredeljuje 4. člen ZJN-3). 

V sklopu javnih naročil se porabljajo javna sredstva, ki jih mora naročnik porabljati racionalno 

in ekonomično, saj je to v javnem interesu. Načelo gospodarnosti tako od naročnika zahteva, 

da zagotovi najbolj gospodarno rabo javnih sredstev. Pri tem se merita učinkovitost, ki se kaže 

kot razmerje med zastavljenimi in dejansko doseženimi cilji (Avbreht idr. 2008, str. 154−155). 

Načelo gospodarnosti od naročnikov ne zahteva, da postavijo kot poglavitno merilo za izbor 

najugodnejše ponudbe najnižjo ceno. Naročnik mora poskrbeti za uveljavitev načela na začetku 

postopka, pri pripravi razpisne dokumentacije, pogoje in merila pa mora oblikovati tako, da 

zagotavljajo gospodarno porabo sredstev. Vendar pa naročnik ne sme izbrati ponudbe, ki v 

največji meri zagotavlja gospodarnost in učinkovitost, a po merilih iz razpisne dokumentacije 

ni najugodnejša (Korpič Horvat idr. 2000, str. 3). 
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ZJN-3 v 84. členu spodbuja uveljavljanje načela gospodarnosti s spremenjenimi pravili o 

ekonomsko najugodnejši ponudbi in pristopom stroškovne učinkovitosti (Kranjc 2016, str. 

41−42). 

Gospodarnost oddaje javnega naročila je mogoče opraviti s preizkusom, ki obsega primerjavo 

med ciljem naročila glede na naročnika, namen in predmet naročila in vložena sredstva. 

Varčnost in učinkovitost sta osnovna elementa gospodarne porabe in sta od uporabljenih meril 

neposredno odvisna, gospodarno ravnanje pa je vedno usmerjenju k doseganju rezultata, ki bo 

udeležencu prinesel korist (Vesel in Mužina 2004, str. 111−116). 

2.11.2 Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 

Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki. 

Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in 

izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora 

ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. 

Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenimi 

podizvajalci ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev 

(kot to opredeljuje 5. člen ZJN-3). 

Naročnik z omejevanjem pravice za sodelovanje v postopkih javnega naročanja ne krši le 

načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, ampak tudi načelo gospodarnosti, 

učinkovitosti in uspešnosti, načelo transparentnosti in načelo enakopravne obravnave 

ponudnikov. Poznamo prikrito in odkrito diskriminacijo. Za odkrito diskriminacijo velja 

omejevanje ponudnikov iz določenega kraja ali omejevanje ponudbe z določeno vrsto blaga. 

Pri prikriti diskriminaciji pa mora biti določena taka zahteva, ki daje prednost določenemu 

ponudniku oziroma ga omejuje, pri tem pa za njeno utemeljitev ne obstajajo nobeni objektivni 

razlogi (Avbreht idr. 2008, str. 159−161). 

Vsem zainteresiranim in usposobljenim ponudnikom mora biti omogočeno poslovanje z javnim 

sektorjem in to pod enakimi pogoji, kar ne le pospešuje gospodarne porabe javnih financ, 

temveč tudi racionalno poslovanje gospodarskih subjektov samih. Naročniki ne smejo ravnati 

tako, da bi omejili podjetniško svobodo ponudnikom na področju oddaje javnih naročil in jih s 

tem postavili v pravno neenakopraven izhodiščni položaj. Gledano z makroekonomskega 

vidika lahko imajo naročniki v sistemu javnega naročanja dostop do najugodnejših ponudnikov, 

najnižjih cen, najrazvitejše tehnologije, hitrih dobavnih rokov ter najkakovostnejšega blaga in 

storitev, vendar pod pogojem, da zagotovijo sodelovanje vseh potencialnih ponudnikov, saj le 

tako lahko dobijo najboljšo vrednost za denar (Graells 2010, str. 16). 
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Naročniki morajo spoštovati tudi splošna pravila o varstvu konkurence, ki veljajo za vse pravne 

in fizične osebe, ki nastopajo na trgu, kar izhaja iz tesne povezanosti s konkurenčnim pravom. 

Na trgu se kot ponudniki lahko pojavljajo tudi osebe javnega prava, zakon pa prepoveduje 

sklepanje pogodb naročnikov z osebami javnega prava ali z osebami, v katerih so kapitalsko 

neposredno udeleženi. ZJN-3 v 28. in 29. členu določa pogoje, pod katerimi lahko naročnik 

odda javno naročilo svojim povezanim osebam mimo pravil o javnem naročanju (»in house« 

naročila). Naročniki lahko kljub tej možnosti po postopkih za oddajo javnih naročil poiščejo 

konkurenčne ponudbe (Kranjc 2016, str. 42−45). 

2.11.3 Načelo transparentnosti javnega naročanja 

Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. 

Postopki javnega naročanja so javni, kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami obvestil glede 

javnih naročil na portalu javnih naročil ali na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske 

unije (kot to opredeljuje 6. člen ZJN-3). 

Načelo transparentnosti javnega naročanja je eno izmed ključnih načel, saj je povezan z vsemi 

ostalimi načeli. Če je zagotovljena preglednost oddaje javnih naročil, sta omogočena tudi 

nadzor nad porabo javnih sredstev in enakopravna obravnava ponudnikov, sorazmernost 

pogojev s predmetom javnega naročila in konkurenca med ponudniki (Basta Trtnik idr. 2016, 

str. 59−60). 

Zakon ne prepušča naročnikom, da po lastni presoji zagotavljajo transparentnost oddaje javnega 

naročila, ampak jo zagotavlja sam z opredelitvijo vsebine ravnanj za posamezni postopek. Vsi 

postopki ne zagotavljajo transparentnosti v enaki meri.  

Transparentnost in javnost sta v največji meri zagotovljeni z javnimi objavami na portalu javnih 

naročil in v Uradnem listu Evropske unije. Objave so brezplačne, z njimi se lahko seznani 

vsakdo. Transparentnost je zagotovljena tudi s prostim dostopom do razpisne dokumentacije in 

javnim odpiranjem ponudb. Omejitve javnosti zaradi interesov posameznega ponudnika so 

opredeljene v 35. členu ZJN-3 (Kranjc 2016, str. 47−48). 

To načelo je tesno povezano z načelom javnosti proračuna, ki omogoča širši javnosti, da se 

seznani s proračunskimi prihodki in namenom njihove porabe v okviru proračunskih odhodkov 

(Čerič idr. 2014, str. 19). Javnost namreč zagotavlja Zakon o dostopu informacij javnega 

značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 

50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18; v nadaljevanju ZDIJZ) in zgodi se, da pri reševanju 

posameznih vprašanj prihaja do trenj med pravili tega zakona in ZJN-3. Načelo transparentnosti 

narekuje, da morajo biti postopki oddaje javnih naročil pregledni oziroma transparentni ter 

javni. Obe zahtevi sta določeni v javnem interesu z namenom razvidnosti namena in načina 

porabe javnih sredstev ter v interesu zainteresiranih ponudnikov zaradi možnosti, da se 



 

25 

seznanijo s potrebami javnega sektorja, z dejstvi, odločitvami in dejanji v postopkih oddaje 

javnih naročil. Za ponudnike je uveljavitev javnosti pomembna, saj jim omogoča, da se 

potegujejo za pridobitev razpisanega posla, pomaga pa jim tudi pri ugotavljanju morebitnih 

kršitev v postopku oddaje javnega naročila. Načelo transparentnosti javnega naročanja v 

nasprotju z zadovoljevanjem interesov konkurenčnih ponudnikov lahko ogroža položaj 

posameznega ponudnika, tistega, ki pripravi in odda najugodnejšo ponudbo. Preostali 

ponudniki si običajno želijo pri najugodnejši ponudbi najti napake ter imeti vpogled v druge 

podatke najugodnejšega ponudnika o nabavi blaga, dobaviteljih, cenah, kar pa ni namen načela 

transparentnosti javnega naročanja. Uveljavitev načela javnosti je omejena tudi zaradi teh 

interesov (Kranjc 2016, str. 46−49). 

2.11.4 Načelo enakopravne obravnave ponudnikov 

Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in 

glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev 

naročnika glede na predmet naročanja. 

Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno 

diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja 

ponudnik, ali drugo diskriminacijo (kot to opredeljuje 7. člen ZJN-3).  

Načelo enakopravne obravnave ponudnikov zagotavlja omejitev možnosti zlorabe 

naročnikovega položaja, enakopravne možnosti vsem ponudnikom, ki izkažejo interes za 

oddajo ponudbe, ter na podlagi tega tudi racionalno porabo javnih sredstev. Enakopravnost 

ponudnikov dosežemo z enakim obravnavanjem vseh ponudnikov pod enakimi pogoji in merili. 

Načela enakopravnosti ni mogoče razumeti kot absolutni princip. Naročnik lahko uporabi 

merila, za katera ima objektivne razloge in razlikujejo ponudnike, ne sme pa jih neupravičeno 

diskriminatorno obravnavati. Pogosto se zdi, da so temeljna načela javnega naročanja 

oblikovana zaradi uravnoteženja položaja posameznega ponudnika s položajem naročnika. Prav 

načelo enakopravnosti ponudnikov je izhodiščno načelo, ki ureja pravna razmerja v postopku 

javnih naročil, in vsa druga načela so namenjena realizaciji enakopravnega obravnavanja 

ponudnikov (Vesel in Mužina 2004, str. 135−140). 

Naročnik pa ni dolžan zagotoviti vsem ponudnikom enakih možnosti za pridobitev javnega 

naročila. Tega ne zahtevata ne načelo zagotavljanja svobodne konkurence in ne načelo 

enakopravnosti. Naročnik sme in mora razlikovati med vsemi potencialnimi ponudniki. Med 

ponudniki mora razlikovati s pogoji in merili, ki so objektivno upravičljivi. S tem zagotovi 

enakopraven položaj ponudnikov pri enakem obravnavanju v enakih primerih (Kranjc 2016, 

str. 50). 
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ZJN-3 razlikuje med krajevno, stvarno in osebno diskriminacijo. Do krajevne diskriminacije 

pride v primerih, ko so ponudniki neenakopravno obravnavani s strani naročnika glede na kraj 

ustanovitve, kraj sedeža subjekta oz. glede na njihovo oddaljenost od kraja izvajanja naročila. 

Do stvarne diskriminacije pride, ko naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva točno določeno 

blago glede na znamko, poreklo, patent ipd. V primerih, ko je ponudnikom, ki nimajo 

določenega pravnega statusa ali državljanstva, onemogočeno sodelovanje, pa gre za osebno 

diskriminacijo (Basta Trtnik idr. 2016, str. 65−66). 

2.11.5 Načelo sorazmernosti 

Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede 

izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s 

predmetom javnega naročila (kot to opredeljuje 8. člen ZJN-3). 

Načelo sorazmernosti je najpomembnejše v fazi priprave razpisne dokumentacije. Takrat mora 

naročnik izbrati in določiti pogoje in merila za izbiro, ki morajo biti povezani in sorazmerni s 

predmetom naročila. Naročniku torej ni dovoljeno postavljanje neutemeljenih zahtev, saj s tem 

iz postopka izključuje potencialne ponudnike in omejuje konkurenco (Avbreht idr. 2008, str. 

176-179). 

Načelo sorazmernosti izraža težnjo po uravnoteženem ravnanju naročnikov in jih usmerja, naj 

izberejo tiste postopke in določijo takšne pogoje za sodelovanje, ki so za predmet naročila 

bistvenega pomena in niso prekomerni. To velja tudi za merila (Vesel in Mužina 2007, str. 55). 
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3 ANALIZA PROCESA JAVNEGA NAROČANJA IZBRANEGA PODJETJA 

3.1 Kratka predstavitev izvedbe javnih naročil v izbranem podjetju 

Izbrano podjetje (v nadaljevanju: naročnik) že od svojih začetkov leta 1901 raste in se razvija 

z mestom ter s potrebami njegovih prebivalcev. Danes predstavlja ožilje mesta in najmočnejši 

člen v skrbi za okolje. Osnovna dejavnost podjetja je prevoz potnikov v javnem mestnem 

prometu. Cilj podjetja je zagotavljati varen, zanesljiv in okolju prijazen prevoz potnikov ter z 

njim povezane storitve, hkrati pa zagotavljati zaposlenim varno in zdravo delovno okolje z 

zadovoljnimi in motiviranimi delavci. Eden od ukrepov, ki vodijo k uresničitvi teh ciljev, je 

učinkovito izvajanje postopkov javnega naročanja. Podjetje oddaja javna naročila na podlagi 

predpisov, ki urejajo javno naročanje in na podlagi določil internih aktov o oddaji javnih naročil 

in izvajanju javnih naročil preko lastnika podjetja. Javna naročila izvajajo skrbniki javnih 

naročil v nabavnem delu Službe oskrbovalnih procesov. Pri sami izvedbi sodelujejo tudi drugi 

sektorji, službe in posamezniki. Ker je uspešno izvedeno javno naročilo posledica skupnega 

dela, pri izvedbi sodelujejo tudi druge službe in posamezniki.  

Javna naročila se izvajajo na podlagi sprejetega poslovnega načrta za posamezno obdobje. Vsi 

sektorji oz. službe morajo Službi oskrbovalnih procesov do 15. januarja posredovati načrt 

svojih načrtovanih nakupov blaga, storitev ali gradenj tekočega leta, za vrednosti, ki so enake 

ali višje od 5.000,00 EUR. Načrt mora vsebovati predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost 

javnega naročila, predvideno obdobje oddaje javnega naročila (sklenitev pogodbe ali okvirnega 

sporazuma, oddaja naročilnice), stroškovno mesto, službo oz. sektor in točko, pod katero se 

nahaja v poslovnem načrtu podjetja. Na podlagi prejetega Služba oskrbovalnih procesov do 1. 

februarja tekočega leta pripravi načrt izvedbe javnih naročil in ga posreduje svojemu lastniku.  

Načrt se po potrebi uskladi z lastnikom in se doda v aplikacijo za podporo javnemu naročanju 

naročnika (v nadaljevanju: APJN).  

Služba oskrbovalni procesi obdobno spremlja realizacijo javnih naročil v povezavi s poslovnim 

načrtom. Pri tem spremlja tudi morebitna odstopanja med načrtom in realizacijo. Po potrebi 

sodelujejo tudi skrbniki posameznih pogodb. 

V primeru, ko pride do združevanja javnih naročil (t. i. postopka oddaje skupnih javnih naročil) 

na nivoju lastnika in ostalih povezanih javnih podjetij, se je podjetje v skladu z Organizacijskim 

navodilom lastnika in povezanih javnih podjetij o izvajanju javnih naročil dolžan le-temu 

priključiti. Skupna javna naročila in javna naročila za vrednosti enake ali višje od 80.000,00 

EUR za javno naročilo blaga ali storitev, 160.000,00 EUR za javno naročilo gradenj na podlagi 

pooblastila, Sklepa o začetku postopka in Tehnične specifikacije izvajajo strokovni sodelavci 

lastnika izbranega podjetja. 
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Javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali manjša od 19.999 EUR za 

javno naročilo blaga ali storitev in 39.999 EUR za javno naročilo gradenj na splošnem področju 

ter 49.999 EUR za javno naročilo blaga ali storitev in 99.999 EUR za javno naročilo gradenj na 

infrastrukturnem področju izvaja naročnik na podlagi določil internega akta o oddaji javnih 

naročil. Za vse postopke javnega naročanja za vrednosti enake ali višje od 10.000,00 EUR brez 

DDV je potrebno v celoti uporabljati aplikacijo za javna naročila (APJN), za vse postopke 

javnih naročil področju za vrednosti nižje 10.000,00 EUR brez DDV se uporablja samo celovita 

programska rešitev SAP.  

Za vrednosti, višje od zgoraj navedenih vrednosti, se postopek izvaja na podlagi predpisov, ki 

urejajo javno naročanje. Pri izvedbi teh podjetje uporablja aplikacijo za javna naročila (APJN), 

Portal javnih naročil in aplikacijo za elektronsko zbiranje ponudb (e-JN). 

3.2 Začetek postopka 

Ko odgovorna oseba za določeno področje (vodja naročila) ugotovi potrebo po določenem 

predmetu javnega naročila (blago, storitev ali gradnja), mora za vse vrednosti enake ali višje od 

5.000,00 EUR brez DDV pripraviti Zahtevek o začetku postopka nabave (blaga, storitev in 

gradenj) in ga dati v podpis direktorju. Vodja javnega naročila mora v zahtevku o začetku 

postopka navesti: 

a) Osnovne podatke glede predvidenega nakupa: 

 službo, ki predlaga nakup, in stroškovno mesto, na katero se bo bremenil strošek 

nakupa; 

 stran in točko iz sprejetega poslovnega načrta za tekoče leto; 

 kratek opis predmeta javnega naročila. Pri samem opisu predmeta se večkrat pojavi 

težava, ker vodja javnega naročanja ne zna natančno opredeliti predmeta javnega 

naročila zaradi pomanjkanja strokovnega znanja na določenem področju; 

 opis in obrazložitev namembnosti ter ekonomske upravičenosti nakupa;  

 način izračuna ocenjene vrednosti: ocenjena vrednost za nakupe predmetov javnega 

naročanja, za katere so bili sklenjeni okvirni sporazumi v preteklem obdobju, se 

izračuna na podlagi cen na enoto iz preteklega okvirnega sporazuma in dejanskih 

količin naročil v preteklem obdobju. Pri investicijah je pogosto osnova za izračun 

ocenjene vrednosti projektantska ocena, pri ostalih predmetih javnega naročanja, pa 

izvedemo  informativno povpraševanje na trgu (ponudbe na internetu, povpraševanje 

po e-pošti, telefonu pri bolj ali manj znanih potencialnih ponudnikih).  

b) Osnovne podatke glede izvedbe: 

 predviden datum oddaje javnega naročila. Ker je izvedba javnega naročila daljši 

postopek, v katerega je vključenih več služb in posameznikov, je treba že v Zahtevku 

o začetku postopka navesti datum, do katerega je potrebna končati s postopkom. Le 

tako si lahko skrbnih javnih naročil razvrsti postopke po prioriteti glede na zahtevnost 
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javnega naročila in čas, ki ga ima na voljo. Ker se pogosto dogaja, da določeni vodje 

javnih naročil ne upoštevajo navodil glede pravočasne oddaje Zahtevka o začetku 

postopka (najmanj dva meseca pred oddajo javnega naročila) in njihov postopek 

opredelijo kot nujen, se dogaja, da je treba prenehati z izvedbo postopka s pravočasno 

oddanim Zahtevkom o začetku postopka in pričeti z izvedbo postopka s prepozno 

podano zahtevo o začetku postopka. Posledica tega je, da so postopki s pravočasno 

oddano zahtevo za začetek, zaključeni prepozno; 

 skrbnik pogodbe. Skrbnik pogodbe je lahko zaposleni, ki ima na določenem področju 

zadostna znanja za kakovostno določitev tehničnih specifikacij za izvedbo nakupa ali 

prodaje. Ravno tako mora biti sposoben v času trajanja pogodbe le-to nadzorovati in v 

primeru zaznanih odstopanj sprejemati določene ukrepe; 

 nadzor nad skrbniki in kontrolo dela na področju skrbništva izvajajo vodje služb, 

sektorjev in direktor. V primeru neizvajanja s tem navodilom določenih obveznosti s 

strani skrbnikov se s strani vodstva podjetja oz. direktorja sprejmejo ustrezni ukrepi. 

Težava nekaterih skrbnikov pogodb je nepoznavanje svojih obveznosti glede 

skrbništva pogodb, neažurno spremljanje veljavnosti pogodbe in izčrpanja pogodbene 

vrednosti. Posledično je tudi prepozna podana zahteva za začetek novega postopka; 

 strokovni sodelavec (lahko notranji ali zunanji). Pred leti je podjetje sodelovalo z 

zunanjimi strokovnimi sodelavci, sedaj pa se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 

tega skoraj ne počne več. To predstavlja težavo pri pripravi Tehnične specifikacije in 

pri ocenjevanju ponudb. Dogaja se, da komisija ne zna oceniti, ali je določena ponudba 

dopustna; 

 člane strokovne komisije. Vedno določimo najmanj tri člane strokovne komisije:  

− predsednik komisije, ki je vedno vodja javnega naročila in je odgovoren za tehnično 

vodenje postopka,  

− v primeru, da je v postopek vključen strokovni sodelavec, je tudi on odgovoren za 

tehnično vodenje postopka, 

− ostala dva člana (skrbnik javnega naročila in vodja službe Oskrbovalni procesi) pa 

sta odgovorna za formalne vidike izvedbe razpisanega postopka. Operativno gre 

za dvoje: za ugotavljanje formalne popolnosti vlog in upravičenosti upravitelja, tj. 

ali je vloga pravočasna, ali jo je vložil upravičeni upravitelj, ali vsebuje vse 

obvezne sestavine, ki jih zahteva razpis, ali morebiti obstajajo razlogi za zavrnitev 

vloge in za pripravo seznama potrebni dopolnitev vlog in pošiljanja zahtev za 

dopolnitev (vključno z morebitnimi dodatnimi dokazili glede upravičenosti 

prijavitelja); 

 način oddaje javnega naročila: vodja javnega naročila se na podlagi predmeta javnega 

naročila odloči, ali se bo naročilo oddalo z naročilnico ali s pogodbo. Večletna javna 

naročila se vedno oddajo s pogodbo, za ostala pa je kriterij zahtevnost predmeta 

javnega naročila; 

 ocenjena vrednost, za katero velja:  
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− da temelji na celotno plačljivem znesku brez DDV, 

− da se upošteva skupna vrednost vseh organizacijskih enot, razen če so samostojno 

odgovorne za javna naročila, 

− prepoved delitve javnih naročil z namenom, da se zakon ne uporabi, 

− pri naročilu deljenih na sklope, se uporabi skupna vrednost vseh sklopov, 

− pri večletnih javnih naročilih se uporabi vrednost za celotno obdobje, 

− pri naročilih za nedoločen čas se izračuna ocenjena vrednost za obdobje 

oseminštirideset mesecev; 

 utemeljitev nakupa pri enem ponudniku: vodja javnih naročil mora dokazati, da je 

kljub oddaji javnega naročila določenemu ponudniku, nakup še vedno gospodaren, 

transparenten in s tem ne izključuje konkurence med ponudniki.  

Izpolnjen Zahtevek o začetku postopka se posreduje v podpis osebam, ki so odgovorne za 

odobritev nakupa. Nakup vedno odobrijo neposredni vodja predlagatelja nakupa, vodja službe 

Oskrbovalnih procesov in direktor. Podpisan Zahtevek o začetku postopka se posreduje 

skrbniku javnih naročil službe Oskrbovalni procesi. Ta je odgovoren za pravilnost izvedbe 

postopka. Na podlagi ocenjene vrednosti določi vrsto postopka, praviloma pa izbira med 

evidenčnim naročilom ali postopkom naročila male vrednosti.  

a) Evidenčno naročilo 

Za ta javna naročila ni obvezna uporaba zakona, naročnik je dolžan upoštevati le načelo 

gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparenstnosti. Naročnik mora tako kot 

je to veljalo v do sedaj veljavni zakonodaji za ta naročila voditi evidenco o njihovi oddaji, ki 

zajema navedbo predmeta, vrsto predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV ter o njih 

sporočiti podatke v skladu s 106. členom zakona. 

Pri javnih naročilih do vrednosti 1.000,00 EUR brez DDV se posamezen nakup lahko opravi: 

 do 200,00 EUR brez DDV brez ponudbe, 

 od 201,00 EUR brez DDV do 1.000,00 EUR brez DDV z najmanj eno ponudbo. 

Pri javnih naročilih nad vrednostjo 1.000,00 EUR brez DDV se posamezen nakup lahko opravi: 

 19.999,99 EUR brez DDV na splošnem področju za blago ali storitve ali projektni natečaj 

oz. do 39.999,99 EUR brez DDV za gradnje in 

 49.999,99 EUR brez DDV EUR na infrastrukturnem področju za blago ali storitve ali 

projektni natečaj oz. do 99.999,99 EUR brez DDV za gradnje. 

Za javna naročila nad vrednostjo 1.000,00 EUR velja: 

 nakup se opravi na osnovi ene ali več ponudb,  

 za vrednosti enake ali večje od 5.000 EUR predlagatelj nakupa pripravi Zahtevek o začetku 

postopka nabave, katerega podpiše direktor in s tem odobri postopek, 

 za vrednosti enake ali večje od 10.000 EUR se postopek  izvaja v APJN,  
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 skrbnik javnega naročila izpelje postopek skladno s podpisanim Zahtevkom o začetku 

postopka nabave, rezultat postopka je vedno Poročilo o oddaji javnega naročila, katerega 

podpiše direktor, 

 naročilo se odda z naročilnico ali s pogodbo, 

 če se javno naročilo odda s pogodbo, jo pripravi skrbnik javnega naročila in pošlje v 

potrditev pravni in finančni službi, 

 po potrebi se lahko postopek izpelje na osnovi kratkega postopka Povabilo k oddaji 

ponudbe, ki vsebuje: podatke o naročniku, predmet in kratek opis javnega naročila, 

obvezne pogoje, podatke, kje lahko ponudniki pridobijo dodatna pojasnila v zvezi z javnim 

naročilom, rok za oddajo ponudb in podatke v zvezi z odpiranjem ponudb, 

 Povabilo k oddaji ponudbe lahko skrbnik javnega naročila posreduje po pošti, kurirju ali 

elektronski pošti. 

V času odpiranja ponudb lahko skrbnik javnega naročila napiše Zapisnik o odpiranju ponudb 

in ga lahko po elektronski pošti posreduje vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe. Po odprtju 

ponudb morajo člani strokovne komisije ekonomsko najugodnejšo ponudbo pregledati in 

oceniti, ter  ugotovitve  zapisati v Poročilu o oddaji javnega naročila (v APJN). Ko je sprejeta 

odločitev o izbiri ponudnika, jo lahko naročnik po elektronski pošti sporoči vsem ponudnikom, 

ki so oddali ponudbo.  

b) Postopek naročila male vrednosti 

Pri teh javnih naročilih se uporabljajo določbe ZJN-3  in Uredbe o zelenem javnem naročanju. 

Podpisan in izpolnjen Zahtevek o začetku postopka je potrebno vnesti tudi v APJN, da nakup 

odobri še zakoniti zastopnik lastnika izbranega podjetja in se pridobi evidenčna številka 

postopka. Po odobritvi nakupa, vodja javnega naročila pripravi Tehnično specifikacijo in jo 

posreduje skrbniku javnega naročila, da lahko prične z izvedbo postopka. 

3.3 Priprava razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 

V nadaljevanju je predstavljen primer razpisne dokumentacije za javno naročilo male vrednosti 

oddano z okvirnim sporazumom za dobavo blaga. 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dokument, ki ga pripravi naročnik, da 

ponudnike seznani z relevantnimi informacijami v zvezi z oddajo javnega naročila. ZJN-3 

namreč v tretjem odstavku 62. člena določa: 

Povabilo iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebuje najmanj naslednje informacije: 

 elektronski naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna 

dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila; če iz razlogov iz 61. člena tega zakona 

ni zagotovljen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v 
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zvezi z oddajo javnega naročila ali če dokumentacija še ni na voljo na drug način, pa mora 

naročnik dokumentacijo priložiti k povabilu, 

 sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju, 

 rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo biti poslane, ter jezik ali jezike, v 

katerih morajo biti sestavljene, 

 v konkurenčnem dialogu datum in naslov, ki sta določena za začetek posvetovanja, ter jezik 

ali jezike, ki se uporabljajo v dialogu, 

 napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti bodisi v podporo 

preverljivim izjavam ponudnika bodisi kot dodatek informacijam, 

 merila za oddajo javnega naročila, 

 relativne uteži meril za oddajo javnega naročila ali po potrebi njihovo zaporedje glede na 

pomembnost, če to ni navedeno v obvestilu o javnem naročilu, povabilu k potrditvi 

interesa, tehničnih specifikacijah, opisnem dokumentu ali obvestilu o vzpostavitvi 

kvalifikacijskega sistema.  

V izbranem podjetju namesto izraza dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila še vedno 

uporabljajo izraz razpisna dokumentacija. Pripravi jo skrbnik javnega naročila in preko APJN 

uskladi še z ostalimi člani strokovne komisije ter pravno in finančno službo. Končno verzijo 

razpisne dokumentacije skrbnik javnega naročila objavi na spletni strani izbranega podjetja, v 

sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil.  

Razpisna dokumentacija je sestavljena spodaj navedenih elementov. 

3.3.1 Povabilo k oddaji ponudbe 

V tem sklopu izbrano podjetje povabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji svoje ponudbe za 

oddajo javnega naročila. 

3.3.2 Splošna določila 

Kratek opis predmeta javnega naročila 

Določilo vsebuje kratek opis predmeta naročila in obdobje, za katerega se sklepa pogodba. V 

primeru, da je javno naročilo razdeljeno na več sklopov, se navede tudi vsak posamezni sklop. 

Osnovni podatki o naročniku 

Določilo vsebuje osnovne podatke o naročniku javnega naročila. 

Pravna podlaga 

Navedeni so vsi zakoni in ostali predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila. 
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Jezik in denarna enota  

Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Če je 

originalno dokazilo v tujem jeziku, je k ponudbi treba priložiti uradno preveden dokument 

takega originala. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb 

od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode 

dokumentov oz. dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik, ki so predloženi v tujem 

jeziku. Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve decimalni mesti natančno. 

Dodatna pojasnila in vprašanja ponudnikom 

Naročnik mora ponudnikom omogočiti, da pred rokom za oddajo ponudb zahtevajo dodatna 

pojasnila v zvezi z dokumentacijo, ki se nanaša na oddajo javnega naročila. Naročnik mora v 

razpisni dokumentaciji opredeliti rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila 

ponudbe. Praviloma se dodatna pojasnila ponudbe zahtevajo preko portala javnih naročil, in 

sicer z zastavljanjem vprašanj. Naročnikom odsvetujemo, da komunicirajo s potencialnimi 

ponudniki na drug način, zato je primerno, da naročniki na to opozorijo potencialne ponudnike 

že v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Možnost zastavljanja vprašanj je pravica 

ponudnikov in ne dolžnost. Državna revizijska komisija je že večkrat zapisala, da ponudniki 

niso dolžni zastaviti vprašanj na portalu javnih naročil za razjasnjevanje nejasnih določil 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, temveč imajo samo pravico tako ravnati, 

poleg tega pa je naročnikova dolžnost, da oblikuje dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila na jasen in nedvoumen način. 

Izbrano podjetje navede, da se vprašanja in dodatna pojasnila lahko zahtevajo preko Portala 

javnih naročil, vendar se nekateri potencialni ponudniki še vedno poslužujejo komunikacije 

preko elektronske pošte ali telefona. V takih primerih potencialnega ponudnika preusmerimo 

na portal javnih naročil in zastavljanje vprašanj preko omenjenga portala. Odgovori oz. 

pojasnila na vsa vprašanja so objavljena na spletnem naslovu izbranega ponudnika na mestu, 

kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ter na portalu javnih naročil. Pogosto se dogaja, da 

imajo potencialni ponudniki več informacij glede predmeta javnega naročila in naročnike s 

svojimi vprašanji in zahtevami glede pojasnil večkrat usmerijo na pravo pot k čim boljšemu 

nakupu predmeta javnega naročila. Zaradi opozoril potencialnih ponudnikov se marsikatero 

naročilo zaključi uspešno, v nasprotnem primeru pa bi ga bilo treba ponoviti.  

Rok in način oddaje ponudb 

Praviloma mora biti rok za prejem ponudb in prijav tako dolg, da omogoča dopustno ponudbo. 

Naročnik mora zato pri določanju roka za prejem ponudb upoštevati kako kompleksno je javno 

naročilo, zlasti v smislu pogojev za sodelovanje in tehničnih specifikacij, ki jih morajo 

ponudniki proučiti za oddajo ponudbe. 
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Ponudniki morajo od 1. 4. 2018 ponudbo predložiti elektronsko, v informacijskem sistemu e-

JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z navodili razpisne dokumentacije, 

najkasneje do določenega roka za oddajo ponudb. Rok za oddajo ponudbe je najmanj deset 

delovnih dni, v primeru, da ponudniki zaprosijo za podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, pa 

naročnik odobri tudi to.  

Odpiranje ponudb 

Javno odpiranje ponudb poteka avtomatično, v informacijskem sistemu e-JN v razpisni 

dokumentaciji določenega dne, 15 minut po prejemu ponudb na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2. Na javnem odpiranju ponudb je razkrit dokument, ki ga ponudnik 

pripne v razdelek »Predračun« v sistemu e-JN. 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 

odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 

dovoljene, ter omogoči dostop do pdf-oblike dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN 

pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. 

Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ima te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v 

razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

Opredelitev postopka in sklenitev okvirnega sporazuma 

Naročnik navede, da bo predmet javnega naročila izvedel na podlagi postopka oddaje naročila 

male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3 in Uredbo o zelenem javnem naročanju in da bo 

po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila sklenil okvirni sporazum za določen predmet 

javnega naročila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom za določeno obdobje. Praksa je, da 

se okvirni sporazumi sklepajo za daljše obdobje, daljše od dveh let.  

Sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje ter sklenitev okvirnega sporazuma 

Naročnik v roku petih dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb v skladu z določili 

89. člena ZJN-3 in ob upoštevanju določil 47. in 90. člena ZJN-3, obvesti vse ponudnike o 

sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik o vseh odločitvah obvesti 

ponudnike na način, da podpisano odločitev o oddaji javnega naročila objavi na portalu javnih 

naročil. Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

Naročnik sklene okvirni sporazum z izbranim ponudnikom najpozneje v oseminštiridesetih 

dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, razen če ZJN-3 ali drug zakon ne 

določa drugače.  

Naročnik lahko v skladu z določili 90. člena ZJN-3: 

 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila, 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn


 

35 

 na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, po izteku roka za odpiranje ponudb, 

zavrne vse ponudbe, 

 po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do datuma sklenitve okvirnega 

sporazuma o izvedbi javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega naročila. 

V zgoraj navedenih primerih, ponudnik ni upravičen od naročnika zahtevati nikakršne 

odškodnine.  

Pravno varstvo 

Ponudniku je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih 

javnega naročanja (ZPVPJN).  

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje 

javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih 

naročil ali ZPVPJN, ne določa drugače.  

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali 

dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za 

revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun, pri čemer se navede 

številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.  

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno 

neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora 

zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. 

člena ZPVPJN. 

Vsem podpisnikom okvirnega sporazuma, ki oddajo ponudbo za posamezno naročilo, je 

zagotovljeno pravno varstvo v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZPVPJN. 

Pogajanje 

Pogajanja predstavljajo institut, s katerim naročnik po prejemu prijav oziroma ponudb s 

kandidati oziroma ponudniki opravi enega ali več krogov pogajanj, v katerih se pogaja o 

različnih elementih javnega naročila, dokler ni oddana končna ponudba. Čeprav so pogajanja v 

praksi navadno rezervirana za nižanje ponudbene cene, pa pogajanje o ceni ni edina možnost, 

ki jo ima naročnik v okviru pogajanj, saj se naročnik praviloma lahko pogaja o praktično vseh 

elementih javnega naročila, če  zagotovi enakopravno obravnavo vseh sodelujočih ter če način 

in vsebino pogajanj opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.  

ZJN-3 ne vsebuje določb, ki bi natančneje urejale protokol, lahko pa ga naročniki predvidijo v 

svojem internem aktu. S protokolom, ki se lahko od pogajanja do pogajanja razlikuje, je 

smiselno seznaniti tudi ponudnika oziroma ponudnike, s katerim se naročnik namerava 
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pogajati. Prav tako v zakonu ni opredeljeno na kakšen način mora naročnik sestaviti zapisnik 

pogajanj in kakšna naj bi bila njegova vsebina. Pogajanja morajo biti usmerjena v izboljšanje 

ponudb, da bodo naročniki lahko naročili gradnje, blago ali storitve, popolnoma prilagojene 

svojim konkretnim potrebam.  

Izbrano podjetje ima v svojem letnem načrtu opredeljeno, da se je treba pogajati z namenom 

izboljšanja prejetih ponudb, za vsako javno naročilo v višini nad 5.000,00 EUR brez DDV. Zato 

v svoji razpisni dokumentaciji navede, da bo naročnik v 1. fazi postopka pregledal pravilnost 

ponudbe ekonomsko najugodnejšega  ponudnika. V primeru, da bo ekonomsko najugodnejša 

ponudba dopustna,  bo naročnik v 2. fazi postopka ponudnika povabil na pogajanje. Ekonomsko 

najugodnejši ponudnik bo o vsebini in načinu pogajanj obveščen po naročnikovem pregledu in 

ocenjevanju cenovno najugodnejše ponudbe 

Podjetje zagovarja stališče, da so, glede na to, da se pogaja samo z ekonomsko najugodnejšim 

ponudnikom, vsi potencialni ponudniki zaradi nepoznavanja ponudbenih cen svoje konkurence, 

že takoj oddali zelo ugodno ponudbo, z namenom pridobitve javnega naročila in zavedanja, da 

ima možnost pogajanja in nadaljnje obravnave samo ekonomsko najugodnejši, ostali pa so 

izločeni iz nadaljnje obravnave. Ne poznajo pa ponudb svoje konkurence. Pri tem pa obstaja 

dilema, če nista pri tem kršeni načeli enakopravna in nediskriminatorna obravnava vseh 

ponudnikov.  

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 

Ponudnik lahko glede tehnične in kadrovske sposobnosti za predmetno naročilo uporabi 

zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, kot to 

določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne 

smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz razpisne 

dokumentacije. V primeru, da gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabi 

zmogljivost drugih subjektov, ki niso partnerji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalci, mora 

za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti priloge, ki so 

opredeljene v poglavju 3 razpisne dokumentacije. 

Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi 

zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te 

zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v 

prijavi dokazati, da bo imel na voljo sredstva drugega subjekta, s katerimi bo dejansko 

razpolagal, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem 

primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3 

Variantna ponudba in ponudba z opcijami 

Naročnik predložitev variantnih in opcijskih ponudb ne dopušča.  
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Merilo za izbiro ponudnikov, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum 

Merila za oddajo javnega naročila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s 

predmetom javnega naročila. Naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko 

najugodnejše ponudbe. To ne pomeni, da cena ne more biti edino merilo. Ekonomsko 

najugodnejša ponudba se določi na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne 

učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi, kot ga določa ta zakon, in 

lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se 

nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane s predmetom javnega naročila.  

Izbrano podjejte največkrat uporabi za merilo ponudbeno vrednost v EUR brez DDV, ob pogoju 

izpolnjevanja ostalih predpisanih razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje iz razpisne 

dokumentacije v zvezi z oddajo naročila.  

Jamstvo za napake 

Izbrani ponudnik, s katerim naročnik sklene okvirni sporazum, mora jamčiti za odpravo vseh 

vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika. 

 Zaupnost podatkov 

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju 

določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe. 

Podatki, ki jih ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih 

podatkov ali tajne podatke, upravičeno označi kot zaupne ali poslovno skrivnost, so uporabljeni 

samo za namene predmetnega javnega naročila in niso dostopni nikomur izven kroga oseb, ki 

so vključene v razpisni postopek. Ti podatki niso objavljeni na odpiranju ponudb niti v 

nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik je v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako 

dobljenih podatkov. 

Pregled in ocenjevanje ponudbe za posamezni sklop ter način oddaje javnega naročila 

Naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih 

navedb iz ponudbe kandidata, ki se mu je odločil oddati javno naročilo. Naročnik opravi pregled 

in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo odda na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena 

ZJN-3.  

Kontaktna oseba 

Navedba imena in priimka ter elektronskega naslova kontaktne osebe, odgovorne za postopek, 

tj. skrbnika javnega naročila.  
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3.3.3 Posebne zahteve 

 Celovitost ponudbe v prijavi za sodelovanje 

Potencialni ponudnik mora v ponudbi ponuditi natanko tak predmet javnega naročila, ki ustreza 

vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.  

Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora biti veljavna najmanj sto dvajset dni od datuma odpiranja ponudb.  

Plačilni pogoji 

Naročnik se zavezuje, da bo prejete račune poravnal v tridesetih dneh od dneva izstavitve 

posameznega računa, na transakcijski račun izbranega ponudnika, ki je uradno evidentiran pri 

AJPES in je naveden na računu. Izbrani ponudnik bo za dobavljeno blago izstavil račun 

najkasneje v treh delovnih dneh od dneva prevzema. 

Ponudbena cena in ponudbeni predračun 

Ponudbeni predračun je sestavni del razpisne dokumentacije in je ponudnikom na voljo na 

spletni strani naročnika v elektronski obliki. Ponudnik mora priložiti izpolnjen, natisnjen in 

podpisan predračun. Ponudnik mora podati ceno na enoto za vse postavke v ponudbenem 

predračunu ter navesti naziv in proizvajalca ponujenega blaga.  

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in 

nematerialne stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, 

stroški materiala, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški izdelave 

vzorcev (naročnik jih ne vračal ponudnikom) in vsemi ostalimi stroški (trošarine, zavarovanje, 

takse, dobava ipd.), ki nastanejo ponudniku pri izvedbi predmeta javnega naročila. 

V primeru, da ponudnik za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna ne vnese vrednosti 

ali vnese vrednost 0, naročnik smatra, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni 

ponudbeni ceni. V tem primeru je ponudnik dolžan ta artikel naročniku dobavljati po ceni 0,00 

EUR.  

Ponudniki priloge ponudbenega predračuna ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, 

stolpce ali celice ter spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače 

dopolnjevati. Če naročnik ugotovi kakršnekoli nedovoljene posege v ponudbeni predračun, 

naročnik takšno ponudbo izključi. 

Povišanje cen 

Določba o povišanju cen se navede v primeru sklepanja okvirnih sporazumov za daljše obdobje.  
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Vzorci  

V primeru, da se pri določenem javnem naročilu brez vzorcev ne da sprejeti odločitve o oddaji 

javnega naročila, se v razpisno dokumentacijo navedejo pogoji za dostavo vzorcev: 

 rok dostave, 

 kraj dostave, 

 kontaktno osebo za sprejem vzorcev, 

 postopek pregleda ali testiranja vzorcev, 

 kaj se zgodi z vzorci po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Izbrano podjetje v 

določenih primerih zahteva, da izbrani ponudnik vzorce preda podjetju v njegovo last. 

Dogajati se je začelo, da ponudniki, za tista javna naročila, pri katerih je vrednost vzorcev 

visoka, ne oddajajo ponudb.    

Dobavni rok in kraj dobave 

Dobava je postopna v času trajanja okvirnega sporazuma, na osnovi sprotnih, pisnih naročil 

naročnika. Dobavni rok ne sme biti daljši od treh delovnih dni od prejema pisnega naročila. V 

primeru nujnih naročil s strani naročnika izbrani ponudnik izvede naročilo v najkrajšem 

možnem času. Dobava se izvede na lokaciji naročnika. 

Reševanje reklamacij 

Rok za rešitev reklamacij ne sme biti daljši od treh delovnih dni od prejema pisnega obvestila 

(preko faksa ali e-pošte) o reklamaciji. 

Garancijski rok 

Garancijski rok ne sme biti krajši od dvanajst mesecev od prevzema predmeta javnega naročila. 

Finančno zavarovanje 

Finančna zavarovanja so finančni instrument za zavarovanje obveznosti pri oddaji ponudbe 

oziroma pred morebitnim umikom ponudbe, neizvedbo, nekakovostnim ali nepravočasnim 

dokončanjem javnega naročila ter pred neustrezno odpravo napak, nepristopom ali neustrezni 

odpravi napake. V pravu javnih naročil so najpogosteje uporabljene naslednje vrste finančnih 

zavarovanj: 

 zavarovanje za resnost ponudbe, 

 zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

 zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. 

Vsem (finančnim) zavarovanjem je skupno, da so to zavarovanja terjatev, ki jih bo imel 

naročnik do izvajalca, če ta svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni 

kakovosti, količini in rokih.  
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Izbrano podjetje uporablja naslednje finančne instrumente: 

 Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma: ponudnik se obvezuje, da 

bo ob podpisu okvirnega sporazuma za posamezni sklop naročniku predložil podpisano in 

žigosano bianko menico, z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz 

okvirnega sporazuma, v višini 10 % ponudbene vrednosti v EUR z DDV.  

 Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma: izbrani ponudnik mora ob 

podpisu okvirnega sporazuma za posamezni sklop naročniku predložiti podpisano in 

žigosano bianko menico, z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 

5 % ponudbene vrednosti v EUR z DDV.  

3.3.4 Tehnična specifikacija 

Tehnične specifikacije so vsebinska opredelitev predmeta javnega naročila. Tehnične 

specifikacije se navedejo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in določajo 

zahtevane značilnosti gradnje, storitev ali blaga. Naročniki morajo gospodarske subjekte 

obravnavati enakopravno in nediskriminatorno, zato so tehnične specifikacije ključne z vidika 

nevarnosti diskriminacije v povezavi z njihovo izbiro in načinom njihove odločitve.  

V izbranem podjetju se tehnične specifikacije oblikujejo na različne načine, glede na vrsto 

predmeta javnega naročila. Za pripravo tehnične specifikacije skrbi vodja naročila s pomočjo 

posameznikov, zaposlenih v službi, ki ta predmet javnega naročila potrebuje za nemoteno 

opravljanje svojega dela. Pri oblikovanju tehnične specifikacije si pomagajo z iskanjem 

podobnega predmeta na trgu. Le tako lahko natančno določijo parametre tehnične specifikacije. 

V primeru, da se tehnična specifikacija pripravi na podlagi določene blagovne znamke, se 

vedno določijo tudi odstopanja od zahtevanega. V primeru, da gre za predmet javnega naročila, 

ki mora izpolnjevati določene standarde (na primer osebna varovalna oprema), se poleg opisa 

izgleda predmeta javnega naročila sklicujejo še na določene standarde in izjave o skladnosti, ki 

so sestavni del ponudbe. Pri materialu, kot so npr. nadomestni deli, sta predračun in tehnična 

specifikacija enoten dokument, ker se v predračunu navedejo kataloške številke ali blagovne 

znamke za boljšo orientacijo ponudnikov. Vendar se potem doda določba, da ponudniki lahko 

ponudijo tudi drugo blagovno znamko, vendar mora biti predmet enake ali boljše kakovosti od 

navedenega v tehnični specifikaciji ali predračunu.  

3.3.5  Navodila in način za predložitev ponudbe 

Splošno 

V splošnem delu se navedejo: 

 spletni naslov e-JN, na katerem se odda ponudba, 

 navodila za registracijo v e-JN, 
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 obrazložitev, kdaj je ponudba pravočasno oddana, 

 opozorilo na možnost umika ali spremembe ponudbe. 

Format ponudbe 

Sklop vsebuje navodilo glede formata določenega dokumenta. Predračun se priloži v Excel 

formatu, vsi ostali dokumenti pa v pdf-formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, 

razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno. 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe 

Dostop je naveden v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani izbranega podjetja in 

na Portalu javnih naročil. 

Navodila ponudniku glede nalaganja ponudbene dokumentacije v sistemu e-JN: 

Ponudba – povzetek predračuna  

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec v 

pdf-formatu/zapisu/datoteki. Le-ta je na voljo oz. dostopna javnosti na javnem odpiranju 

ponudb. 

Ostala ponudbena dokumentacija 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži ostalo 

ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana z razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim 

ponudbenim predračunom. Ostala ponudbena dokumentacija ni prikazana javnosti in ostalim 

ponudnikom. 

Vsebina ponudbene dokumentacije 

Navedena je vsa ponudbena dokumentacija skupaj z navodili, ki jo naročnik zahteva z javnim 

razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN: 

 Ponudba – povzetek predračun, 

 Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika, 

 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu, 

 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,     

 Izjava zakonitega zastopnika,          

 Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik, 

 Vzorec okvirnega sporazuma, 

 Vzorec menične izjave za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, 

 Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi. 
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V primeru javnega naročila, pri katerem gre za obdelavo osebnih podatkov, imamo še priloge: 

 Vzorec sporazuma o obdelavi osebnih podatkov, 

 Vzorec priloge k pogodbi o obdelavi osebnih podatkov, 

 Ponudbeni predračun. 

3.4 Potrditev razpisne dokumentacije v APJN 

Skrbnik javnih naročil pripne vso razpisno dokumentacijo v APJN z namenom potrditve vseh 

članov komisije. Ko je razpisna dokumentacija dokončno potrjena, se odpre javno naročilo v e-

JN, objavi na Portalu javnih naročil in pripne razpisno dokumentacijo na spletno stran izbranega 

podjetja.  

3.5 Odpiranje ponudb  

Javno odpiranje ponudb poteka avtomatično, v informacijskem sistemu e-JN. Odpiranje poteka 

tako, da informacijski sistem e-JN samodejno petnajst minut po določenem roku za oddajo 

ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, ter omogoči dostop do pdf. dokumentov, ki so jih 

ponudniki naložili v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično 

zaključi po preteku šestdeset minut. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ima te podatke v 

informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

Čeprav pisanje zapisnika o odpiranju ponudb ni več potrebno, skrbnik javnega naročila 

izbranega podjetja pripravi interni zapisnik o odpiranju ponudb, z namenom boljše preglednosti 

ponudbenih vrednosti prejetih ponudb. V e-JN ni kreiran zapisnik, v katerem bi bile zbrane vse 

ponudbene vrednosti vseh ponudnikov, ampak so objavljene posamezne ponudbe povzetka 

predračuna posameznega ponudnika.  

3.6 Pregled ponudb 

Faza pregledovanja in ocenjevanja ponudb je ena od pomembnejših faz, ki vodi k sprejemu 

odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik v tej fazi ugotavlja dopustnost ponudb in poziva 

ponudnika k dopolnjevanju, pojasnjevanju oziroma spreminjanju ponudbe. Naročnik po roku 

za prejem ponudb ocenjuje ponudbe glede na merila za izbor, kot so opredeljena v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik ima pri odprtem postopku in 

postopku naročila male vrednosti možnost, da ponudbe najprej razvrsti glede na merila, šele 

nato pa pregleduje dopustnost ponudb, in sicer dopustnost ponudbe, ki je uvrščena najvišje na 

ocenjevalno lestvico.  

Po končanem odpiranju ponudb se skliče strokovna komisija, z namenom pregledovanja in 

ocenjevanja ponudb. Komisija razvrsti ponudbe glede na zahtevana merila. V primeru, da je 
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edino merilo ponudbena cena, komisija začne pregled ponudbe z najnižjo ponudbeno ceno. Če 

je ponudba dopustna, kar pomeni, da jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 

izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in 

zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali 

korupcija, je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev 

naročnika, vodja službe oskrbovalnih procesov ponudnika po elektronski pošti pozove na 

pogajanje z namenom znižanja skupne ponudbene vrednosti v EUR brez DDV. V nasprotnem 

primeru, ko ponudba ni dopustna, mora naročnik ponudnika preko aplikacije e-JN pozvati k 

dopolnitvi, popravku, spremembi ali pojasnilu k njegovi ponudbi. Po ustrezni dopolnitvi se 

lahko naročnik pogaja za znižanje skupne ponudbene vrednosti. Po uspešno končanem 

pogajanju se v APJN napišeta poročilo in odločitev o izboru izvajalca blaga, storitev ali gradenj 

in ga posreduje v podpis članom strokovne komisije in direktorju izbranega podjetja. Poročilo 

se nanaša na pregled in oceno pridobljenih pravočasnih in popolnih ponudb oz. prijav na javno 

naročilo za izbiro dobavitelja ali izvajalca blaga ali storitev. V poročilu se navedejo: 

 opis javnega naročila, 

 vrsta postopka, 

 pridobljene ponudbe, 

 pregled posameznih ponudb, 

 način preverjanja cen in kakovosti, 

 predlog izbire dobavitelja oziroma izvajalca z utemeljitvijo, 

 člane strokovne komisije, 

 podpisnike. 

Po končanem podpisu poročila in odločitve o izboru izvajalca blaga se pripravi obvestilo o 

oddaji javnega naročila in posreduje direktorju v podpis.  

3.7 Obvestilo o oddaji javnega naročila 

 Obvestilo o oddaji javnega naročila je akt, s katerim se postopek oddaje javnega naročila konča 

in s katerim naročnik seznani sodelujoče kandidate in ponudnike o svoji odločitvi, na kakšen 

način zaključuje postopek oddaje javnega naročila. Odločitev o oddaji javnega naročila je akt, 

zoper katerega je v praksi najpogosteje vložen revizijski zahtevek, saj si z izpodbijanjem  

zakonitosti odločitve o oddaji javnega naročila sodelujoči ponudniki, ki niso bili izbrani, še 

zadnjič zagotovijo, da odločitev o oddaji javnega naročila drugemu ponudniku ne bo obveljala 

in bo naročnik sprejel novo odločitev. Odločitev iz prejšnjega odstavka naročnik sprejme 

najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb in mora vsebovati: 

 razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran, in v primeru 

iz sedmega, osmega in devetega odstavka 68. člena tega zakona tudi razloge za odločitev 



 

44 

o neenakovrednosti oziroma da gradnje, blago ali storitve ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z 

delovanjem ali funkcionalnostjo; 

 značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov 

okvirnega sporazuma; 

 razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju; 

 v primeru izvedbe pogajanj ali dialoga, kratek opis poteka pogajanj in dialoga s ponudniki.  

Naročnik o vseh odločitvah v skladu s tem členom obvesti ponudnike in kandidate na način, da 

podpisano odločitev iz tega člena objavi na portalu javnih naročil. Naročnik svojo odločitev 

obrazloži v skladu z določbami tega člena. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na 

portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati 

na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja 

upravni postopek in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih 

naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost 

primerno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. 

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče 

zahtevati pravnega varstva. 

Naročnik v odločitvah iz tega člena opozori ponudnike in kandidate o možnem pravnem varstvu 

ter navede: 

 kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega 

naročanja in 

 višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski 

račun, na katerega se ta vplača, sklic, ki se pri tem navede, ter opozorilo, da je treba 

zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. 

Po oddaji javnega naročila naročnik z izbranim ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi javnega 

naročila ali okvirni sporazum najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve razen, če ZJN-

3 ali kak drug zakon ne določa drugače.  

3.8 Okvirni sporazum 

3.8.1 Uvedba okvirnega sporazuma 

Okvirni sporazum je bil uveden z novelo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 2/04; 

v nadaljevanju ZJN-1A) leta 2004 kot sporazum med naročnikom z infrastrukturnega področja 

in enim ali več dobavitelji blaga, izvajalci gradenj ali ponudnikov storitev, v katerem so 

določeni pogoji za oddajanje javnih naročil v določenem obdobju, zlasti glede cen in kjer je to 

primerno, predvidenih količin. Od takrat se je uporaba okvirnih sporazumov v praksi močno 

uveljavila, prav tako pa je sklepanje okvirnih sporazumov od uveljavitve Zakona o javnih 
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naročilih (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012 

- ZJNPOV, 19/2014, 32/2014 – ZPDZC-1, 90/2014 – ZDU-1L; v nadaljevanju ZJN-2) 

omogočeno vsem naročnikom ne glede na področje delovanja, torej tudi naročnikom s 

splošnega področja, pri čemer lahko pri sporazumu sodeluje tudi več naročnikov. ZJN-3 je 

pojem okvirnega sporazuma ohranil tako po objektivnem kot tudi subjektivnem kriteriju. 

3.8.2 Splošno o okvirnem sporazumu 

ZJN-3 opredeljuje okvirni sporazum v drugem odstavku 48. člena, in sicer: »Okvirni sporazum 

pomeni sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega 

predmet je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki se oddajo v posameznem 

obdobju, zlasti v zvezi s ceno in, če je ustrezno, predvideno količino.« Okvirni sporazum je 

torej posebna vrsta pogodbe, ki se, upoštevaje določbe prvega odstavka 48. člena ZJN-3, sklene 

po katerem koli uspešno zaključenem postopku javnega naročanja. Okvirni sporazum 

predstavlja učinkovito tehniko javnega naročanja, vendar naročnik na njegovi podlagi ne sme 

oddajati posameznih naročil, če sam ni stranka okvirnega sporazuma, pri čemer je lahko kot 

stranka naveden eksplicitno, tj. poimensko, ali opisno (npr. z navedbo določene kategorije 

naročnikov na jasno določenem geografskem območju). Po sklenitvi okvirnega sporazuma se 

lahko predmet, za katerega je bil sporazum sklenjen, odda le eni izmed strank. Novih 

gospodarskih subjektov ni mogoče vključevati v izvajanje teh naročil oziroma okvirnega 

sporazuma. Pri izvajanju okvirnega sporazuma lahko sodelujejo le njegove stranke na strani 

naročnika oziroma naročnikov in na strani izvajalca oziroma izvajalcev. ZJN-3 izrecno določa 

tudi, da se z načinom izvajanja okvirnega sporazuma oziroma posameznimi naročili, oddanimi 

na njegovi podlagi, v nobenem primeru ne smejo bistveno spremeniti pogoji iz okvirnega 

sporazuma. 

3.8.3 Pogoji za sklenitev okvirnega sporazuma 

Okvirne sporazume lahko naročnik uporabi, če so predmet javnega naročila stalne nabave 

blaga, storitev ali gradenj, ki jih naročnik količinsko in časovno ne more vnaprej določiti. To 

pomeni, da naročnik ne more zanesljivo predvideti svojih potreb glede količin določenega blaga 

ali glede posameznih artiklov, glede obsega potrebnih storitev ali gradenj, posledično pa 

javnega naročila tudi ni mogoče vnaprej v celoti cenovno ovrednotiti, temveč le okvirno. 

(Primec 2016, str. 33) 

3.8.4 Trajanje okvirnega sporazuma 

Veljavnost okvirnega sporazuma za javna naročila na splošnem področju ne sme biti daljša od 

štirih let, za naročila na infrastrukturnem področju pa ne daljša od osmih let, razen v izjemnih 

primerih, upravičenih zlasti s predmetom okvirnega sporazuma. 
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3.8.5 Sklenitev okvirnega sporazuma z enim ali več gospodarskimi subjekti 

Okvirni sporazum lahko sklene več naročnikov z več gospodarskimi subjekti, lahko pa se sklene 

tudi med enim naročnikom in enim gospodarskim subjektom. Pomembno pri tem je, da po 

sklenitvi sporazuma širitev sodelujočih subjektov izven kroga podpisnikov ni mogoča.  

Izbrano podjetje sklepa okvirne sporazume le z enim ponudnikom. Naročila se oddajo striktno 

v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. Pri oddaji naročil se naročnik lahko pisno posvetuje 

s ponudnikom, podpisnikom okvirnega sporazuma, in zahteva, da po potrebi dopolni svojo 

ponudbo.  

3.8.6 Vzorec okvirnega sporazuma z enim ponudnikom za blago  

Okvirni sporazum se pred podpisom preko aplikacije APJN posreduje v podpis skrbniku 

pogodbe, finančni in pravni službi ter direktorju. Fizično okvirni sporazum podpišeta skrbnik 

pogodbe in direktor. Po njunem podpisu se pripravi menična izjava in pozove nasprotno stranko 

na podpis okvirnega sporazuma. Običajno stranka pride na podpis okvirnega sporazuma na 

sedež podjetja, izjemoma, ko stranka zaprosi, se ji okvirni sporazum pošlje po pošti.  

Naročnik najpozneje trideset dni po sklenitvi pogodbe ali okvirnega sporazuma, pošlje na Portal 

javni naročil v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila z rezultati postopka javnega naročila 

in podpisan okvirni sporazum. S tem je postopek izbire dobavitelj blaga ali izvajalca storitev 

ali izvajalca gradenj zaključen.   

 



 

47 

4 RAZISKAVA 

4.1 Cilji in namen raziskave 

V raziskovalnem delu sem želela od potencialnih ponudnikov pridobiti odgovore, zakaj se ne 

odzivajo na razpisana javna naročila. Zanimalo me je predvsem naslednje: 

 vrste družb, ki se prijavljajo na razpisana javna naročila, 

 kako pogosto se ponudniki odzovejo na razpisano javno naročilo, 

 kje ponudniki pridobijo informacije o določenem javnem naročilu, 

 koliko ljudi sodeluje pri pripravi ponudbe in koliko čas porabijo za to, 

 ali se z vsebino razpisne dokumentacije omejuje konkurenca, 

 ali javna naročila pomenijo gospodaren nakup, 

 ali so določeni roki prekratki (dobave, oddaje ponudb, reklamacij), 

 katera merila so za ponudnike najprimernejša, 

 smiselnost objave evidenčnih naročil.  

4.2 Spletna anketa 

Pri spletni anketi se podatki zbirajo preko vprašalnika na spletnem mestu, kjer je anketni 

vprašalnik. Metoda spletnega anketiranja je eden izmed pristopov, ki omogoča poleg predmeta 

raziskovanja tudi način, da se čim bolj približamo ciljnim skupinam, ki jih želimo raziskovati.  

Pred izbiro vrste vprašanj in pred njihovim oblikovanjem moramo vedeti, kaj želimo z anketo 

doseči in na kakšen način bomo zbrane informacije obdelali, predstavili.  

Ankete so lahko: 

 odprtega tipa (npr. isto vprašanje, o katerem ljudje napišejo svoje mnenje),  

 zaprtega tipa (npr. o določenem pojavu izberejo enega ali več odgovorov, ki mu jih mi 

ponudimo) ali  

 kombinirane.  

Pri raziskavi sem uporabila kombinirano anketo s kombinacijo odprtih in zaprtih vprašanj. V 

prvem delu sem uporabila vprašanja zaprtega tipa, kjer sem ponudnikom dala možnost, da 

označijo enega izmed več ponujenih možnih odgovorov. V drugem delu sem uporabila 

Likertovo lestvico. Originalno za Likertovo lestvico velja izražanje stališč oz. ocenjevanje 

strinjanja sklopa trditev s pomočjo 5-stopenjske merske lestvice. Pri tem ena stran lestvice 

predstavlja odgovor »popolnoma se strinjam«, druga pa »sploh se ne strinjam«. Bistveni namen 

razvoja te lestvice je bil možnost merjenja posameznikovih stališč s pomočjo ordinalne merske 

lestvice (kakršna ocenjevanje trditev z ocenami od 1 do 5 je). Na koncu pa sem uporabila odprto 

http://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale
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vprašanje in s tem dala ponudnikom možnost, da podajo svoje pripombe in predloge za 

izboljšavo pri izvedbi javnega naročanja. 

Z anketo sem želela dokazati, da izvedba postopkov javnega naročanja izbranega podjetja ni 

najbolj primerna za ponudnike in da bi z izboljšanim procesom javnega naročanja lahko dosegli 

večjo konkurenčnost med ponudniki. 

4.3 Izvedba spletne ankete 

Uporabila sem kvantitativno metodo raziskovanja. Raziskovala sem širšo skupino potencialnih 

ponudnikov. Obvestilo o spletni anketi sem 100 potencialnim ponudnikom poslala po 

elektronski pošti, k izpolnjevanju pa so bili povabljeni preko spletne aplikacije 1ka. Prejela sem 

73 izpolnjenih anonimnih vprašalnikov v obdobju od 1. junija 2018 do 31. julija 2018. 

4.4 Pregled prejetih odgovorov 

Iz odgovorov spletne ankete sem ugotovila, da jo je izpolnilo 73 potencialnih ponudnikov, od 

tega je bilo 53 % majhnih, 25 % mikro, 12 % srednjih in 10 % velikih podjetij.  

 

Slika 1: Vrsta družbe po velikosti 

Dve tretjini anketiranih potencialnih ponudnikov ima sedež v Osrednjeslovenski regiji, nekaj 

malega (10 %) v Gorenjski regiji, ostali pa so razkropljeni po celi Sloveniji. Le iz Koroške in 

Primorsko-notranjske regije ni bilo nikogar.  
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Slika 2: Razporeditev po regijah 

77 % potencialnih ponudnikov se na javni razpis javi občasno, 22 % vedno in 1 % nikoli. Slednji 

so kot razlog navedli premajhen zaslužek.  

 

Slika 3: Vrsta družbe po velikosti 

Kar 59 % potencialnih ponudnikov pridobi informacije o javnem naročilu iz Portala javnih 

naročil, 30 % jih dobi informacijo po elektronski pošti od naročnika, 6 % jih dobi informacije 

od drugod (interne informacije, zavarovalni posredniki, naročnik po telefonu, znanci ipd.), 4 % 

na spletni strani izbranega podjetja in le 1 % iz aplikacije za elektronsko zbiranje ponudb.  
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Slika 4: Viri informacij o javnih naročilih 

Iz ankete je razvidno, da pri pripravi ponudb sodelujeta približno dve osebi, porabijo pa v 

povprečju kar 66,7 ure. V anketi sem uporabila tudi ordinalno mersko lestvico, kjer so 

potencialni ponudniki že podane trditve ocenili z ocenami od 1 − najslabše do 5 − najboljše.  

Potencialni ponudniki na trditev, da javna naročila zagotavljajo gospodarno in učinkovito 

porabo javnih sredstev, niso odgovorili ne slabo ne dobro. Njihova povprečna ocena je 3,2. Na 

trditev, da neupravičeno ne omejujejo konkurence med ponudniki, so ocenili s povprečno oceno 

3,1. Pri trditvi o izbiri ponudnika na pregleden način in v predpisanem postopku so ocenili s 

povprečno oceno 3,4, kar pomeni, da se izbrano podjetje trudi izbrati ponudnika na pregleden 

način in pri izbiri uporablja predpisane postopke. Glede trajanja in birokratiziranosti postopkov 

so anketiranci s povprečno oceno 4,0 nakazali, da se jim zdijo postopki javnega naročanja 

dolgotrajni in da je prisotne preveč birokracije.  

Rezultati za preostala vprašanja, da podjetje: 

 pripravlja razpisno dokumentacijo na podlagi predhodne temeljite raziskave trga              

(povprečna ocena: 2,6); 

 neupravičeno ne omejuje konkurence med ponudniki (povprečna ocena: 3,0); 

 določi dovolj dolg rok za predložitev ponudb (povprečna ocena: 3,8); 

 s pripravo tehnične specifikacije vsem subjektom zagotavlja enake možnosti za oddajo 

ponudbe (povprečna ocena: 3,3). 

Glede na odstopanja od srednjih vrednosti lahko razberemo, da so ponudniki mnenja, da bi 

lahko izbrano podjetje pred pripravo razpisne dokumentacije bolj raziskalo trg in da izbrano 

podjetje določa kar primeren rok za oddajo ponudbe. 

Tudi določanje rokov veljavnosti ponudbe, dobavnega roka, časa reševanja reklamacij in 

garancijskega roka so potencialni ponudniki ocenili s povprečno oceno 3,3; kar pomeni, da 

določeni roki niso prekratki.  
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Glede določanja vrste meril pri javnih naročilih so potencialni ponudniki v kar 60 % menja, da 

je cena najprimernejše merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe.  

 

Slika 5: Ocena ustreznosti meril 

Ponudniki se v večji meri strinjajo s tem, da se tudi evidenčna naročila objavijo nekje na javnem 

omrežju, saj bodo le tako lahko sami odločali o sodelovanju pri določenem javnem naročilu in 

ne bo naročnik tisti, ki bo določal, komu bo posredoval povabilo k oddaji ponudbe.  

 

Slika 6: Objava evidenčnih naročil 

V zaključku ankete sem potencialnim ponudnikom postavila še vprašanje odprtega tipa, s 

katerim sem potencialnim ponudnikom dala možnost, da podajo pripombe na trenutno izvedbo 

postopka javnega naročanja in možne predloge za izboljšave izvedbe postopka javnega 

naročanja v prihodnosti. Odgovori so se nanašali predvsem na to, da so javna naročila le 

»metanje peska v oči« in da so razpisne dokumentacije v velikih primerih prilagojene enemu 

ponudniku.  
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4.5 Pregled izvedene spletne analize 

Na podlagi izvedene spletne analize in do sedanjih izkušenj na področju javnih naročil, 

ugotavljam, da bi lahko z izboljšanim procesom javnega naročanja dosegli večjo konkurenčnost 

med ponudniki. Rezultati ankete so pokazali, da pri javnih naročilih izbranega podjetja 

sodelujejo predvsem majhna podjetja, iz iste regije. Iz tega podatka sklepam, da so stroški 

prevoza previsoki za ponudnike iz oddaljenih regij, saj je eden izmed pogojev v razpisni 

dokumentaciji, da so v ceno predmeta javnega naročila vključeni tudi stroški prevoza, kar 

povzroča težavo predvsem pri dobavi cenejših predmetov javnega naročila (na primer: potrošni 

material), kjer mora ponudnik dobavljati tudi posamezne artikle, ki so pogosto cenejši od 

stroška prevoza, za prepozno dobavo, pa so takoj zaračunane pogodbene kazni. V praksi se 

dogaja, da kljub temu nekateri ponudniki oddajo ponudbo z zelo nizkimi cenami na enoto, 

vendar v času trajanja pogodbe prosijo za prekinitev, saj jim določeno javno naročilo prinaša 

izgubo, namesto dobička.  

Pri odgovorih glede vira informacij o javnih naročili sem bila presenečena nad nizkim 

odstotkom ponudnikov, ki pridobiva informacije o razpisanih javnih naročilih preko aplikacije 

za elektronsko zbiranje ponudb. Takemu rezultatu bi pripisala začetne težave pri uvedbi e-JN, 

saj smo tako naročniki kot ponudniki še v fazi privajanja na uporabo aplikacije. Pričakovano 

visok delež ponudnikov pa pridobiva informacije preko portala javnih naročil, saj jim portal 

omogoča obveščanje o objavljenih razpisih na elektronske naslove kontaktnih oseb 

potencialnih ponudnikov.  

Visoka poraba časa in število potrebnih ljudi za pripravo ponudbe potrjuje mnenje o 

prezahtevnosti razpisne dokumentacije in pogojev za pripravo ponudbe, ocenjene vrednosti 

javnih naročil pa so prenizke, da bi opravičevale takšen vložek. Tako se ponudnikom 

sodelovanje na javnih naročilih iz vidika stroškov ne splača, saj je njihov strošek dela večji kot 

potencialni prihodek od prodaje.  

Pri izvedbi postopka in določanju rokov sem pričakovala večja odstopanja, vendar so ponudniki 

kar enotni, da je izbrano podjetje nekje v sredini in ni ne negativnih ne pozitivnih odstopanj.  

Preseneča me, da se večina ponudnikov strinja merilom najnižje cene kot edinim merilom za 

izbiro ekonomske najugodnejše ponudbe. Pričakovala sem, da bodo ponudniki zagovorniki 

stališča, da cena ne more biti edino merilo pri izbiri ekonomsko najugodnejše ponudbe, saj je 

pri nakupu predmeta javnega naročila poleg cene pomembna tudi kakovost. Le dovolj dobri 

izdelki in storitve lahko izbranemu podjetju omogočajo kakovostno izvajanje svojih dejavnosti. 

Pričakovan je tudi rezultat glede objave in s tem večje dostopnosti evidenčnih naročil je bil 

pričakovan, saj lahko ponudniki le tako sami vplivajo na odločitev o sodelovanju pri določenem 

javnem naročilu.   
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4.6 Sklep izvedene spletne ankete 

Rezultati ankete in moje pretekle izkušnje na področju javnih naročil so potrdili moja 

predvidevanja glede nepravilnosti pri izvajanju javnega naročanja v izbranem podjetju, 

istočasno pa so mi podali smernice za pripravo predlogov za izboljšave procesa izvedbe javnega 

naročanja. Na podlagi rezultatov izvedene spletne ankete lahko sklepam, da so postopki in 

razpisni pogoji javnega naročanja prezahtevni, da naročnik premalo pozna trg, so ponudniki 

preslabo obveščeni o izvedbi javnih naročil in imajo premalo časa za pripravo dobre ponudbe. 

»Ker je cilj javnega naročanja ob upoštevanju enakopravnosti ponudnikov naročiti/ pridobiti/ 

kupiti (in vzdrževati oz. nadgrajevati v primeru blaga oz. gradenj v času življenjske dobe) blago, 

storitve oz. gradnje (objekte) v objektivno potrebni kvaliteti in obsegu (brez pretiravanj v smeri 

iskanja t. i. najvišje kakovosti, kadar ta ni objektivno potrebna) za čim nižjo ceno. Na tak način 

se »izlijejo« v eno vsa temeljna načela javnega naročanja« (Tomaž Vesel, Intervju z avtorjem, 

Kuralt 2010, str. 89). V duhu omenjenega citata bom v nadaljevanju predstavila predloge 

izboljšav izvajanja javnih naročil v izbranem podjetju.  
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5 PRENOVA PROCESA JAVNEGA NAROČANJA V IZBRANEM PODJETJU 

5.1 Poenostavitev postopkov javnega naročanja  

Postopki javnega naročanja, prav tako pa razpisna dokumentacija, so preveč zahtevni in 

nesorazmerni s predmetom javnega naročanja. Priprava ponudbe zahteva preveč časa in 

vpletenost prevelikega števila ljudi. Določeni pogoji so prezahtevni, na voljo pa je premalo časa 

za pripravo korektne ponudbe. Ker gre običajno za naročila relativno majhnih ocenjenih 

vrednosti, predstavlja to za marsikaterega potencialnega ponudnika prevelik vložek. Roki za 

oddajo ponudbe so po mnenju ponudnikov občutno prekratki za pripravo kakovostne ponudbe. 

Vse to potrjujejo tudi rezultati spletne ankete. Iz stroškovnega vidika predstavljajo večjo težavo 

tudi kratki dobavni roki, kratki roki za rešitev reklamacije in stroški prevoza, ki so vključeni v 

ceno na enoto, prav tako pa ni določene minimalne količine za posamezno dobavo. To 

predstavlja veliko oviro predvsem z vidika malih ponudnikov, ki si ne morejo privoščiti večjega 

obsega lastne zaloge, prav tako pa včasih vrednost posamičnih nabav presega stroške dostave. 

Z določitvijo tega pogoja si izbrano podjetje podraži ceno na enoto in posledično negospodaren 

nakup oz. porabo javnih sredstev. Z določanjem prekratkega roka oddaje ponudbe naročnik 

ponovno omejuje konkurenco na trgu, saj je v kratkem času težko pripraviti konkurenčno 

ponudbo. Posledično se ponudniki ne odločajo za sodelovanje na javnih naročilih ali celo 

prekinjajo že sklenjene sporazume.  

Evidenčna naročila se izvajajo preko AJPN, čeprav za to ni potrebe. Takšna izbira povzroča 

podaljšanje časa za izvedbo postopka, saj zahteva izdelavo dodatnih poročil in podpisovanje. 

Pri naročilih male vrednosti največjo težavo predstavlja večkratno prepisovanje istih podatkov 

v različne aplikacije. Dogaja se, da se pri spremembi dokumentacije ali določenih pogojev med 

izvedbo javnega naročila popravijo podatki le v eni izmed uporabljenih aplikacij. Tako nastane 

zmeda pri ponudnikih, saj ne vedo, kateri podatek je pravilen. Težava se zaenkrat pojavlja tudi 

v nezadostni povezanosti aplikacije e-JN in portala javnih naročil, da bi se lahko celoten 

postopek izvedel po zaporednih korakih, brez ročnega prepisovanja podatkov med njima. 

Težava se pojavlja tudi pri arhiviranju, saj aplikacija e-JN zagotavlja elektronski arhiv samo za 

6 mesecev, zato si mora izbrano podjetje pripraviti lasten elektronski arhiv.  

Potrebna bi bila poenostavitev razpisne dokumentacije, izdelava in uporaba čim bolj 

standardiziranih dokumentov, vzorcev in obrazcev tako na ravni različnih vrst postopkov in 

naročil kot tudi na ravni podjetja kot celote. Razpisna dokumentacija bi morala vsebovati 

predloge in vzorce za vsa zahtevana potrdila, izjave in soglasja tako v papirni kot tudi 

elektronski obliki. Prav tako bi bilo treba zastaviti razumne roke za oddajo ponudbe, ki bi morali 

biti v sorazmerju s predmetom javnega naročila in omogočati oddajo dopustne ponudbe vsem 

zainteresiranim ponudnikom. 
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Razpisna dokumentacija je potrebno sestaviti tako, da se omogoči sodelovanje čim večjega 

števila ponudnikov. Predvsem morajo naročniki preudarno razmisliti o pogojih in merilih za 

izbor ponudnika, ki ne smejo biti diskriminatorna, temveč objektivna, sorazmerna ter 

upravičljiva glede na velikost in predmet javnega naročila. Pomembno je tudi, da sam postopek 

javnega naročanja poteka transparentno in imajo vsi potencialni ponudniki dostop do istih 

informacij. Če je mogoče, mora naročnik razdeliti javno naročilo na sklope, da je sodelovanje 

v postopku omogočeno tudi manjšim ponudnikom. 

Potrebno bi bilo tudi zastaviti bolj življenjske pogoje za dobavo, prav tako določiti smiselne 

minimalne količine za posamezno dobavo, ki bi prenesle povezane stroške (tako same dostave 

kot tudi skladiščenja). Ob tem bi bilo smiselno ponudniku predložiti predvideni okvirni načrt 

dobav blaga ali izvedbe storitev, ki bi vseboval okvirne količine in datume. Tako bi ponudniki 

lahko učinkovito planirali zaloge. Takšen odnos bi bil tudi spodbuden za dolgoročno 

sodelovanje, večjo zainteresiranost ponudnikov za sodelovanje, s tem pa tudi večjo konkurenco 

in posledično možnost realizacije ugodnejših ponudb.  

Z vpeljavo aplikacije e-JN uporaba interne aplikacije APJN in objava na spletni strani naročnika 

ni več smiselna, saj vodi do podvajanja vnosov podatkov in postopkov. 

5.1.1 Evidenčna javna naročila  

Javna naročila do višine 10.000,00 brez DDV se izvedejo na podlagi povpraševanja po 

elektronski pošti ali se poiščejo ponudbe na javnih omrežjih, na sejmih, po potrebi pa se 

ponudbe zbirajo tudi na spletni strani izbranega podjetja. O javnih naročilih za te vrednosti je 

direktor obveščen v nabavnem delu celovite programske rešitve SAP, kjer mora pred izdajo 

podpisati naročilnico za vsako posamezno naročilo, lastnika podjetja pa zanimajo le naročila v 

višini nad 10.000,00 brez DDV. 

V primeru izvedenega preprostega povpraševanja in dane možnosti ponudnikom, da pripravijo 

ponudbo na lastnem obrazcu, bi se povečalo sodelovanje ponudnikov pri javnih naročilih. S 

tem bi se povečala konkurenčnost med ponudniki, naročnik bi izvedel gospodaren nakup, 

seznanil bi se s širšim krogom, še ne poznanih ponudnikov.  

Za javna naročila v višini nad 9.999,99 brez DDV do mejne vrednosti za uporabo zakonskih 

aktov se pripravi zahtevek o začetku postopka, ki ga podpišejo predlagatelj nakupa, vodja 

oddelka in direktor. Ker mora biti o izvedenih nakupih seznanjen tudi lastnik izbranega podjetja 

se zahtevek o začetku postopka posreduje tudi njemu v podpis. Po končanem podpisovanju se 

ga skupaj s tehnično specifikacijo posreduje skrbniku javnih naročil v službo Oskrbovalni 

procesi. Ta skliče sestanek z vsemi člani komisije, določenimi na zahtevku o začetku postopka. 

Dogovorijo se glede pogojev in meril, ki so primerni za predmetno javno naročilo, ter začnejo 

s pripravo razpisne dokumentacije.  
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Za evidenčna naročila nad 9.999,99 EUR brez DDV se predlaga poenostavitev postopka s 

pripravo le kratko povabilo k oddaji ponudbe in objavo na spletni strani naročnika. Povabilo bi 

vsebovalo le ključne podatke, kot so osnovni podatki o izbranem ponudniku, predmet javnega 

naročila, merila, obvezne pogoje, podatke o pravni podlagi, tehnično specifikacijo ter zahtevane 

izjave. S tem bi zagotovili boljšo konkurenčnost med ponudniki in razširili seznam potencialnih 

ponudnikov za določeno predmetno javno naročilo. Po izteku roka za oddajo ponudb se skliče 

člane strokovne komisije, ki na podlagi pregleda ponudb sprejmejo odločitev o oddaji javnega 

naročila ekonomsko najugodnejše ponudbe. Naročilo se zaključi z oddajo naročilnice ali s 

sklenitvijo pogodbe. V primeru, da se javno naročilo odda s pogodbo, le-to pripravi skrbnik 

javnega naročila, v sodelovanju s finančno in pravno službo. 

5.1.2 Naročila male vrednosti 

Pri naročilih male vrednosti bi se celoten postopek javnega naročila izvedel v aplikaciji za 

elektronsko zbiranje ponudb – e-JN. Aplikacijo e-JN bi bilo treba nadgraditi do te mere, da bi 

bila popolnoma povezana s Portalom javnih naročil in bi zagotavljala elektronski arhiv najmanj 

pet let od datuma izdaje odločitve o javnem naročilu oziroma najmanj dve leti po preteku 

pogodbe o izvedbi javnega naročila. Tako bi se v e-JN kreiralo javno naročilo z osnovnimi 

podatki o javnem naročilu (predmet javnega naročila, ocenjena vrednost, vrsta postopka, rok 

oddaje ponudbe, rok za postavitev vprašanj in zahtevo po dodatni obrazložitvi, datum in ura 

odpiranja ponudb, člani strokovne komisije ipd.), na portalu javnih naročil pa bi se pripravila 

objava javnega naročila. Na portalu javnih naročili bi se izvajale vse spremembe in popravki, 

povezani z določenim javnim naročilom, spremembe glede rokov oddaje in odpiranja ponudb 

pa bi se avtomatsko preneslo tudi v aplikacijo e-JN. Ta dva podatka sta bistvenega pomena za 

avtomatsko izvedeno javno odpiranje ponudb. Po izvedenem avtomatskem odpiranju ponudb, 

bi se v aplikaciji e-JN oblikoval zapisnik o odpiranju ponudb, ki je 1 uro po odpiranju javno 

objavljen za celotno javnost. S tem se smatra, da je vročen vsem ponudnikom, ki so oddali 

ponudbe za določen predmet javnega naročila. V e-JN bi se izvajale tudi vse možne dopolnitve 

ponudb, vse do oddaje javnega naročila, ki bi se izvedlo na portalu javnih naročil. Na portalu 

javnih naročil naročniki objavijo odločitev o oddaji javnega naročila, pripravljeno na lastnem 

obrazcu, izpolnijo obvestilo o oddaji naročila male vrednosti in objavijo sklenjeno pogodbo.  

5.2 Tehnična specifikacija in analiza trga 

Strokovne službe slabo specificirajo potrebe oz. zahteve za javno naročilo. Ni dovolj jasne 

opredelitve predmeta javnega naročila kot tudi ne pogojev in meril, kar je velikokrat posledica 

nezadostnega poznavanja trga. Podrobno definiranje in raziskovanje je prepuščeno izvajalcem 

javnih naročil, ki pa ne poznajo dovolj dobro dejanskih potreb in niso dovolj tehnično 

podkovani, ali pa se po pomoč pri definiranju predmeta naročila obrnejo na potencialnega 

ponudnika. Slednje ima za posledico definiranje predmeta naročila, ki je preveč usmerjen na 
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enega ponudnika oz. ga preferira, ob tem pa je ta ponudnik tudi deležen nesorazmerno večjega 

obsega informacij o javnem naročilu od potencialnih konkurentov. Izpostavljen bi lahko bil tudi 

problem neenakopravne obravnave ponudnikov, čeravno gre za nenamerno delovanje. 

Analiza trga se običajno ne izvaja. Rezultati ankete kažejo na to, da ponudniki menijo, da 

podjetje ne pozna oz. razišče trga dovolj dobro za ustrezno izvedbo postopka javnega naročanja. 

Tudi sama opažam težave pri definiciji predmeta javnega naročila, pripravi tehničnih 

specifikacij, ocenjene vrednosti naročila, ki izhajajo iz nezadostnega poznavanja trga. Prav tako 

so opazne težave pri identifikaciji ustreznih potencialnih ponudnikov. Povpraševanje se pošilja 

več naključnim ponudnikom, pri čemer ni časa, da bi se preverilo v zadostni meri ali so primerni 

za oddajo ponudbe. Vzrok tiči v pomanjkanju časa za izvedbo kakovostne analize, premajhni 

strokovni usposobljenosti kadra, nedefiniranem procesu in okviru za izvedbo analize. Ker gre 

običajno za naročila relativno majhnih vrednosti (evidenčna naročila ali naročila male 

vrednosti), se postavlja tudi vprašanje smiselnosti analize, ki dostikrat ne opravičuje vložka.  

Smiselna je večja koordinacija internih naročnikov (strokovnih služb) z izvajalci javnega 

naročanja v vseh fazah, začenši z identifikacijo in opredelitvijo zahtev in sodelovanjem na 

sestankih na to temo. Izvesti je treba ustrezno analizo trga. Naročnik mora pred izvedbo javnega 

naročila dobro preučiti in analizirati trg. Ugotoviti mora, katera podjetja so sposobna izvesti 

javno naročilo, katera podjetja po navadi sodelujejo v podobnih postopkih javnega naročanja, 

kakšne so cene storitev in blaga na trgu.  

Naročnik mora izvesti analizo na način, da ne razkrije niti predmeta niti sebe. Pomaga si z 

informacijami na raznih javnih omrežjih, s katalogi, različnimi sejmi ipd. V primeru, da 

podjetju tak način preverjanja trga ni dovolj in še vedno ne zna oceniti vrednosti javnega 

naročila in pripraviti tehnične specifikacije, se lahko odloči za sodelovanje z zunanjim 

strokovnim sodelavcem. Ta bo sodeloval le pri pripravi tehnične specifikacije in pri tehničnem 

pregledu prejetih ponudb, ne bi pa smel biti potencialni kandidat za oddajo ponudbe. Za hitrejšo 

in učinkovito izvedbo analize trga je treba definirati interne postopke in pripraviti predloge 

dokumentov za izvedbo analize. Prav tako bi bilo smiselno izvesti izobraževanja na to temo za 

vse interne naročnike.  

Možen način oblikovanja tehničnih specifikacij, ki se mu daje vse večji poudarek in kjer se 

upošteva inovativni pristop, so t. i. »performance-based specifications«. Gre za specifikacije, 

ki temeljijo na uspešnosti, vsebujejo podrobne podatke o potrebnih rezultatih ali funkcijah (npr. 

trdnost betona, svetilnost luči, učinkovitost porabe goriva ipd.) namesto predpisovanja 

natančnih postopkov, kako doseči te rezultate (npr. mešanica razmerja, število žarnic, vrsta 

goriva ...). Na podlagi tako oblikovanih tehničnih zahtev so ponudnikom omogočene inovacije 

pri oblikovanju izdelkov, storitev in gradbenih metod. 

S takšnim načinom oblikovanja tehničnih specifikacij se preprečuje umetno omejevanje 

konkurence z zahtevami, ki dajejo prednost določenemu gospodarskemu subjektu z navajanjem 
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ključnih značilnosti blaga, storitev ali gradenj, ki jih navedeni gospodarski subjekti ponujajo. 

Takšen način oblikovanja tehničnih specifikacij v največji meri zagotavlja enakopravno 

obravnavo vseh ponudnikov in vzpostavljanje konkurence med njimi, zato bi se moral uporabiti 

takšen način oblikovanja tehničnih specifikacij v vseh primerih, ko je le-to mogoče. 

5.3 Ekonomsko najugodnejša ponudba 

Pri izvedbi postopkov javnih naročil in opredeljevanju meril se vse prevečkrat kot edino merilo 

uporabi merilo najnižje cene. Delno je uporaba merila najnižje cene opravičljiva z nizko 

vrednostjo naročil. Merilo je primerno predvsem za enostavna javna naročila, z enostavno 

specifikacijo, kjer je cena edini pomemben kriterij in so celotni stroški dobro znani vnaprej in 

je verjetnost nepredvidljivih sprememb majhna.  

Kar nekaj anketirancev je podvomilo v ustreznost najnižje cene kot edinega merila in kakovosti 

na tak način izbranih ponudb. Večina javnih naročil je takšne narave, da je smiselno upoštevati 

tudi druge pomembne vidike, vezane na značilnosti blaga ali storitve, ki so vezani na kakovost 

posamezne ponudbe. 

Predlagam konstantno povečevanje deleža javnih naročil, kjer bi se pri vrednotenju ekonomsko 

najugodnejše ponudbe upoštevalo tudi razmerje med ceno in kvaliteto ter stroškovni vidik. Pri 

merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe naročnik izbere izvajalca tako, da ceni in drugim 

kvalitativnim merilom doda uteži in sestavi ustrezno formulo, katere cilj je doseči najboljšo 

kakovost po najnižji ceni. Oblikovanje in vodenje javnih naročil z merilom ekonomsko 

najugodnejše ponudbe je sicer nekoliko dražje, saj zahteva vrednotenje morebitnih zelo 

zahtevnih in kompleksnih kvalitativnih lastnosti, vendar pa je najprimernejše, ko je kakovost 

ključna lastnost in je potrebna fleksibilnost za obvladovanje optimalnega razmerja med 

kakovostjo in ceno. 

Oblikovati bi bilo treba nabor potencialnih meril in opredeliti način vrednotenja za vsakega 

izmed njih. Dodajanje dodatnih meril sicer zakomplicira postopek in vrednotenje ponudb. 

Vendar pa po drugi strani odpira vrata večjemu številu ponudnikov, hkrati pa omogoča izbiro 

kakovostnejšega, ustreznejšega produkta (blaga ali storitve).  

5.4 Evidenca dobaviteljev 

Odraz pomanjkanja raziskav trga se odraža tudi v pomanjkljivem poznavanju potencialnih 

ponudnikov in njihove ponudbe. Tako se k oddaji ponudbe vabi ponudnike, ki so površno 

selekcionirani in nemalokrat neprimerni za oddajo dopustne ponudbe. 

Smiselno bilo vzpostaviti in vzdrževati evidenco potencialnih ponudnikov. Vanjo bi bili 

vključeni vsi ponudniki, ki so bili identificirani v fazi raziskave trga, so v preteklosti sodelovali 
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pri oddaji ponudb ali bili k temu povabljeni, prav tako pa tudi možni ponudniki. Evidenca bi 

služila kot katalog dobaviteljev v fazi priprave razpisa in priprave povabil na sodelovanje pri 

aktualnem razpisu, pa tudi kot osnova za ocenjevanje in analizo dobaviteljev ter analize 

posameznih razpisov, vedenja dobaviteljev (predvsem nezaželenega, neprimernega). Za 

vsakega ponudnika bi se poleg osnovnih informacij vzdrževal nabor posebnih atributov (ocena, 

dejavnost, razne oznake za hitro analizo ipd.) in beležila bi se zgodovina interakcij: povabila, 

sodelovanje na razpisu, status vsake tovrstne priložnosti (ni bil povabljen, ni oddal ponudbe, 

odstopil, ni izpolnjeval pogojev – navedba katerih, razvrščanje med sprejetimi ponudbami, 

razni indeksi – npr. indeks vrednosti glede na izbrano ponudbo, beleženje navedenih 

podizvajalcev ipd.). V tem okviru bi se tudi vse ponudnike, ki bi sodelovali ali bili povabljeni, 

ob zaključku razpisa zaprosilo za povratno informacijo (lahko na podlagi standardnega 

vprašalnika ali pa konkretnih vprašanj glede na sam razplet razpisa in vlogo ponudnika v njem). 

Na podlagi tako oblikovane baze in zbranih informacij bi se lahko izvajale analize in ukrepi za 

stalno izboljšanje celotnega postopka javnega naročanja kot tudi analiza oz. odkrivanje 

aktivnosti omejevanja konkurence – pri tem bi se lahko uporabili že znani vzorci oz. se gradili 

novi na podlagi lastnih izkušenj ali ugotovitev preteklih analiz. 

Za pripravo takšnega sistema in baze bi bilo treba izvesti predhodno analizo potreb, zahtev in 

pričakovanih izhodov. 
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6 SKLEP 

Javno naročanje in s tem upravljanje z javnimi sredstvi je pomemben segment javne porabe in 

ima velik pomen za učinkovitost in uspešnost javnih financ. Naročniki morajo v postopkih 

javnega naročanja ravnati gospodarno in slediti smotrnosti predmeta javnega naročanja. Edini 

cilj naročnika ob tem ne bi smela biti le izvedba javnega naročila, temveč tudi čim bolj smotrna 

izraba zagotovljenih javnih sredstev in usmerjenost v izbor najugodnejšega ponudnika. Ob tem 

morajo naročniki in ponudniki upoštevati predpisano zakonodajo, ki je v nekaterih delih 

zahtevna, postopki pa običajno obsežni in zamudni, vendar je usmerjena h gospodarnosti, kar 

je tudi zagotovilo za smotrno porabo javnih sredstev. Gospodarno ravnanje s proračunskimi 

sredstvi zahteva čim nižje stroške ob čim koristnejši uporabi. Da celotni sistem javnih naročil 

deluje, morajo naročniki pri izvajanju postopkov javnega naročanja spoštovati temeljna načela 

javnega naročanja ne glede na velikost in vrsto javnega naročila. Zagotoviti se mora konkurenca 

med ponudniki ter vsem zainteresiranimi gospodarskim subjektom omogočiti enake pogoje. 

Javno naročanje se izvaja sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, 

določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega 

naročanja. 

Analizirala sem obstoječe postopke za izvajanje javnih naročil z namenom identifikacije težav 

in priprave predlogov izboljšav. Pri tem sem se oprla na anketo med dosedanjimi ponudniki ter 

lastne izkušnje. Izbrano javno podjetje izvaja postopke javnih naročil z manjšimi ocenjenimi 

vrednostmi javnih naročil. Tako izvaja postopke javnih naročil predvsem za evidenčna naročila 

in naročila malih vrednosti. Največ težav izvira že iz začetne faze, priprave razpisne 

dokumentacije. Nemalokrat je pripravljena na podlagi slabega poznavanja trga in slabe 

opredelitve predmeta naročila. Po drugi strani so razpisni pogoji zastavljeni precej strogo, 

zahteve za oddajo ponudbe pa prezahtevne. Potreben vložek ponudnikov za pripravo dopustne 

ponudbe je v primerjavi z relativno nizko vrednostjo naročil za marsikaterega ponudnika 

prevelik; zlasti to velja za manjše ponudnike. Posledica tega je majhno število prejetih ponudb 

za posamezno javno naročilo.  

Predlogi izboljšav se nanašajo predvsem na smiselnost izvajanja analize trga z namenom jasne 

opredelitve predmeta javnega naročila in povezanih lastnosti, ustreznejše opredelitve ocenjene 

vrednosti javnega naročila ter identifikacijo primernih ponudnikov. Priporoča se tudi uporaba 

poenostavljenih postopkov in opredelitev primernejših razpisnih pogojev ter uporabe dodatnih 

meril za ovrednotenje ekonomsko najugodnejše ponudbe. Predlagane spremembe bi 

predvidoma vodile v bolje definirane zahteve, ustreznejšo identifikacijo primernih ponudnikov, 

hkrati s poenostavljenimi postopki ter ustreznejšo uporabo pogojev pa se pričakuje večji odziv 

dobaviteljev, večjo konkurenčnost, posledično pa tudi smotrnejšo porabo javnih sredstev. 

Možno dodano vrednost tako za analizo izvedenih postopkov, hitrejšo in ustreznejšo 

identifikacijo ustreznih ponudnikov za tekoča javna naročila kot tudi za morebitne analize 
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nezaželenih vedenj ponudnikov je iskati tudi v vzpostavitvi ustrezno široke evidence 

ponudnikov. 

 





63 

LITERATURA 

Arrowsmith, S. 2010. Public Procurement Regulation: An Introduction. 

Https://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/publicprocurem

entregulationintroduction.pdf (28. 5. 2018). 

Avbreht, A., B. Zajc, M. Erjavec, M. Dren, M. Koršič Potočnik in A. Perko. 2008. Priročnik 

za javno naročanje. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 

Basta Trtnik, M. 2013a. Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in 

varnostnem področju. Pravna praksa, 32 (7‒8): 15‒16. 

Basta Trtnik, M. 2013b. Posebnosti pravne ureditve javnega naročanja na obrambnem in 

varnostnem področju. Pravna praksa, 32 (9): 11‒12. 

Basta Trtnik, M. 2016. Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN- 3. Pravna praksa, 35 

(39‒40): II‒VII. 

Basta Trtnik, M., V.  Kostanjevec, S .  Matas, M. Koršič Potočnik, in  U.  Skok Klima. 

2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3): s komentarjem. Ljubljana: Uradni list 

Republike Slovenije. 

Bergman, M. in S. Lundberg. 2011. Tender Evaluation and Award Methodologies in Public 

Procurement. Http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1831143 (16. 7. 2018). 

Bof, F. in P. Previtali. 2010. National models of public (e)-procurement in Europe. 

Https://ibimapublishing.com/articles/JEGSBP/2010/315295/315295.pdf (12. 5. 2018). 

Carpineti, L., G. Piga in M. Zanza. 2006. The variety of procurement practice: evidence from 

public procurement. V Handbook of Procurement, ur. N. Dimitri, G. Piga in G. Spagnolo, 

14–44. New York: Cambridge University Press. 

Cvikl, M. M. in P. Zemljič. 2005. Zakon o javnih financah (ZJF): s komentarjem. Ljubljana: 

Bonex. 

Čampa, M., F. Kodela, S. Matas, I. Šoltes in T. Štular. 2007. Zakon o javnem naročanju s 

komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 

Čerič, D., M. Železnik, M. Javornik, S. Čerič in N. Kos. 2014. Javno naročanje od A do Ž: 

priročnik o javnem naročanju. Maribor: Inštitut za javno naročanje in javne finance. 

Dertouzos, J. 1994. Introduction. V Essays in the Economics of Procurement, ur. A. G. Bower 

in J. Dertouzos, 5. Santa Monica: National Defense Research Institute. 

Dini, F., R. Pacini in T. Valletti. 2006. Seoring rules. V Handbook of Procurement, ur. N. 

Dimitri, G. Piga in G. Spagnolo, 293‒321. New York: Cambridge University Press. 

Garzaro, N. A. 2016. Competition within EU Public Procurement Regulation and Practice: 

When EU Competition Law Remains Silent, EU Competition Speaks. Romanian Journal 

of European Affairs, 16 (1): 44‒56. 

Graells, A. S. 2010. More Competition-Oriented Public Procurement to Foster Social 

Welfare. Http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1576698 (16. 7. 2018). 

Korpič Horvat, E., B. Primec, M. Bukovec Marovt, T. Vesel, I. Šoltes, T. Eržen, T. Štular, U. 

Škufca, B. Zaletel, A. Mužina, V. Živec, B. Žižmond Kofol in V. Soljačič. 2000. Javna 

naročila – zbrana gradiva za posvet pod strokovnim pokroviteljstvom Ministrstva za 

finance in Državne revizijske komisije. Ljubljana: Odin. 

https://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/publicprocurementregulationintroduction.pdf%20(28
https://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/publicprocurementregulationintroduction.pdf%20(28


 

64 

Koršič Potočnik, M, M. Prebil in U. Skok Klima. 2017. Priročnik za uporabo javnega 

naročanja v praksi. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 

Kostanjevec, V., M. Bukovec Marovt, A. Žvan in B. Smrdel. 2012. Zakon o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 

Kovač, M. 2009. Javna naročila in javno-zasebno partnerstvo: pregled veljavne zakonodaje z 

vzorci razpisne dokumentacije, obrazcev in drugih aktov. Ljubljana: Planet GV. 

Kranjc, V. 2007. Zakon o javnem naročanju: s komentarjem; Zakon o javnem naročanju na 

vodnem, energetskem, transportnem in področju poštnih storitev: s komentarjem; Zakon o 

reviziji postopkov javnega naročanja: s komentarjem. Ljubljana: GV Založba. 

Kranjc, V. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3): s komentarjem. Ljubljana: GV Založba. 

Kranjc, V. in V. Kostanjevec. 2011. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 

(ZPVPJN). Ljubljana: GV Založba. 

Kuralt, V. 2010. Javna naročila v Republiki Sloveniji. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za družbene vede. 

Matas, S. in N. Planinšič. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) / z uvodnimi pojasnili 

Saša Matasa in stvarnim kazalom Neže Planinšič. Ljubljana: Uradni list Republike 

Slovenije. 

Matas, S., U. Škufca in M. Mrzel. 2006. Vzorčna razpisna dokumentacija v postopkih oddaje 

javnih naročil v teoriji in praksi: priročnik. Ljubljana: Primath. 

Mattei, U. A., L. Antoniolli in A. Rossato. 2000. Comparative Law and Economics. 

Https://reference.findlaw.com/lawandeconomics/0560-comparative-law-and-

economics.pdf (10. 7. 2018). 

Mužina, A in T. Vesel. 2007. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem 

naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 

(ZJNVETPS): s pojasnili členov, pravom EU in pravno prakso. Ljubljana: Nebra. 

Primec, A. 2016. Novosti v postopkih javnega naročanja. Maribor: Poslovna založba. 

Raudla, R. 2007. Law and Economics Analysis of the Estonian Public Procurement Act. V 

Advancing Public Procurement: Practices, Innovation and Knowledge-Sharing, ur. G. 

Piga in K. V. Thai, 202–238. Boca Raton, FL: PrAcademics Press. 

Ravnikar Šurk, M. 2016. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3): s komentarjem. Ljubljana: 

Dashöfer. 

Risvig Hamer, C. 2014. Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the 

new Public Procurement Directive reading framework agreements, dynamic purchasing 

systems and central purchasing bodies. Public Procurement Law Review, 2014 (4): 201‒

210. 

SIGMA. 2016a. Public Procurement in the EU: Legislative Framework, Basic Principles and 

Institutions. Http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-1-

200117.pdf (3. 7. 2018). 

SIGMA. 2016b. Public Procurement Procedures. 

Http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-10-200117.pdf 

(3. 7. 2018). 

Vesel, T.in A. Mužina. 2004. Zakon o javnih naročilih s komentarjem. Ljubljana: Primath. 



 

65 

Zabel, B. 1997: Pravo javnih naročil; Zakon o javnih naročilih: (ZJN): s komentarjem. 

Ljubljana: Gospodarski vestnik.   

PRAVNI VIRI 

Direktiva 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi 

direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih 

postopkov oddaje javnih naročil. Uradni list EU, št. 335/31. 

Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju 

postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki 

na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES. 

Uradni list EU, št. 216/76. 

Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 

podeljevanju koncesijskih pogodb. Uradni list EU, št. 94/1. 

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem 

naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES. Uradni list EU, št. 94/65. 

Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem 

naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem 

sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES. Uradni list 

EU, št. 94/243. 

Direktiva Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih 

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

naročil za gradnje. Uradni list Evropskih skupnosti, št. 395/33. 

Direktiva Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov  

uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, 

transportnem in telekomunikacijskem področju. Uradni list Evropskih skupnosti, št. 

76/14. 

Obligacijski zakonik (OZ). Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ631. 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Uradni list RS, št. 51/06, 117/06 – 

ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18. 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). 

Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17, 71/17 – ZIPRS1819. 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2). Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 

18/2011, 43/2012, 90/2012 - ZJNPOV, 19/2014, 32/2014 – ZPDZC-1, 90/2014 – ZDU-

1L. 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Uradni list RS, št. 91/15, 14/18. 

Zakon o javnih financah (ZJF). Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 

– ZIPRS1617, 13/18. 

Zakon o javnem naročanju naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV). Uradni list 

RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I, 52/16. 

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Uradni list RS, št. 43/11, 

60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17. 



 

66 

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 

26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15, 23/17. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A). Uradni list RS, št. 

2/04. 

Uredba o zelenem javnem naročanju. Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 

89/14, 91/15 – ZJN-3, 51/17.  



67 

PRILOGE 

Priloga 1 Primer okvirnega sporazuma 

Priloga 2 Anketni vprašalnik 
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OKVIRNI SPORAZUM št.: ______________ (številka pridobljena iz SAP programa) 

______________ (številka JN iz aplikacije APJN) 

______________________________ (predmet okvirnega sporazuma) 

 

  

ki ga zastopa:  

Naslov:  

Identifikacijska številka:  

Transakcijski računi:  

  

Matična številka:  

 ( v nadaljevanju: kupec) 

 

in 

  

  

ki ga zastopa:                                                                  

Naslov:                                                                           

Identifikacijska številka:                                                

Transakcijski račun:                                                       

Matična številka:                                                            

 ( v nadaljevanju: prodajalec) 

 

UVODNA DOLOČBA 

1. člen 

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je kupec izvedel postopek za oddajo javnega 

naročila v skladu 47. členom Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 

30. 11. 2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) in Pravilnikom o oddaji javnih naročil 

(P-0-10 z dne 1. 1. 2017), objavljenim na Portalu javnih naročil dne ___________, pod št. 

objave ______________,  ter da je bil prodajalec izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik 

za »_________________________« (predmet okvirnega sporazuma); v postopku oddaje 

javnega naročila št.: ____________ (številka JN iz aplikacije APJN) za obdobje 

______________ (__) mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, oziroma do izčrpanja 

vrednosti, navedene v 3. členu tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.  

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

2. člen 

Predmet okvirnega sporazuma je ______________________________ (predmet okvirnega 

sporazuma), ki jih/ga kupec po obsegu in časovno ne more natančno vnaprej določiti. Količine 

in vrste nadomestnih delov, navedenih v ponudbenem predračunu prodajalca, so okvirne in za 

kupca niso obvezujoče. 

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201591#!/Uradni-list-RS-st-91-2015-z-dne-30-11-2015
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201591#!/Uradni-list-RS-st-91-2015-z-dne-30-11-2015


Priloga 1 

 

Opredelitev in opis predmeta tega okvirnega sporazuma sta razvidna iz ponudbenega 

predračuna prodajalca št. _____________ z dne ___________, ki je kot priloga sestavni del 

tega okvirnega sporazuma.  

Okvirne količine predmeta okvirnega sporazuma, navedene v posamezni postavki ponudbenega 

predračuna, so količine, ki jih bo kupec predvidoma potreboval v obdobju ___________ (__) 

mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.  

Kupec in prodajalec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju veljavnosti tega okvirnega 

sporazuma naročal le nadomestne dele, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel 

zagotovljena finančna sredstva.  

3. člen 

Ocenjena vrednost javnega naročila, katerega izvedba je predmet tega okvirnega sporazuma je 

ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil dne ____________ znašala 

___________ EUR brez DDV, z besedo: __________ __/100 evrov brez DDV.  

CENA 

4. člen 

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu prodajalca št. ___________ z __________, 

ki so sestavni del tega okvirnega sporazuma, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne 

in se ne spreminjajo, razen pod pogoji in na način, naveden v petem (5.) členu tega okvirnega 

sporazuma. Cene na enoto vsebujejo vse stroške prodajalca za dobavo nadomestnih delov.  

V cenah na enoto, navedenih v ponudbenem predračunu, so vključeni vsi materialni in 

nematerialni stroški, ki bodo potrebni za dobavo nadomestnih delov, vključno s stroški prevoza 

in vsemi ostalimi stroški. 

5. člen 

Povišanje cen iz ponudbenega predračuna se lahko, v skladu s Pravilnikom o načinih 

valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega 

sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), prvič izvede: 

 po preteku enega (1) leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma in  

 ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov, po podatkih Statističnega 

urada RS, preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta od sklenitve 

okvirnega sporazuma.  

Povišanje cen lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80 %) povišanja indeksa cen 

industrijskih proizvodov. Nadaljnja povišanja cen se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje 

indeksa cen industrijskih proizvodov, po podatkih Statističnega urada RS, ponovno preseže štiri 

odstotke (4 %) vrednosti od zadnjega povišanja cen.  

Prodajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen, predložiti kupcu zahtevek za spremembo 

cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Kupec se mora s spremembo cen 

strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem ter sklenitvijo dodatka k okvirnemu sporazumu. 

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen.  
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6. člen 

Če prodajalec v času veljavnosti okvirnega sporazuma dobavlja nadomestne dele, ki so predmet 

okvirnega sporazuma, po znižanih – akcijskih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega 

predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti ter mu zagotoviti nadomestne dele pod enakimi 

– akcijskimi pogoji. 

7. člen 

V primeru, da bo kupec v času veljavnosti okvirnega sporazuma potreboval nadomestne dele, 

ki niso predmet tega okvirnega sporazuma in jih prodajalec lahko dobavi, se bo s prodajalcem 

dogovoril za tako dobavo nadomestnih delov. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem 

primeru, na podlagi prodajalčeve ponudbe oz. drugače, sporazumno dogovorili cene za te 

nadomestne dele in jih dodali na seznam, iz katerega kupec že kupuje po tem okvirnem 

sporazumu. Kupec  tako dodane nadomestne dele kupuje pri prodajalcu do izteka veljavnosti 

okvirnega sporazuma, po pogojih iz tega okvirnega sporazuma. 

PLAČILO 

8. člen 

Kupec se zavezuje, da bo prejete račune poravnal v tridesetih (30) dneh od dneva izstavitve 

posameznega računa,  na transakcijski račun prodajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in 

bo naveden na računu. 

Prodajalec za dobavljene nadomestne dele izstavi račun najkasneje v treh (3) delovnih dneh od 

dneva prevzema. Nadomestni deli so prevzeti z dnem prejema dobavnice prodajalca, katero 

podpišeta prodajalec in kupec. Dobavnica se izda v dveh (2) izvodih, originalni izvod dobavnice 

prejme kupec, kopijo pa obdrži prodajalec. Na dobavnici mora biti poleg ostalih podatkov 

izpisana cena za posamezno postavko, kataloška številka nadomestnih delov, ponujen popust, 

cena z upoštevanim popustom in št. naročila. Obvezna priloga računa je tudi kopija podpisane 

dobavnice s strani kupca in prodajalca.  

9. člen 

Kupec ima pravico obrazloženo zavrniti nepravilni račun v roku petih (5) dni po prejemu 

računa, prodajalec pa je dolžan v tem primeru v roku pet (5) dni od zavrnitve, izstaviti nov, 

popravljen oz. pravilen račun, v katerem bo izkazana pravilna vrednost nadomestnih delov iz 

okvirnega sporazuma.  

V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne 

obresti, ki so predpisane v Republiki Sloveniji.  

10. člen 

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved 

odstopa oziroma cesije denarnih sredstev, ki izvirajo iz predmeta okvirnega sporazuma, drugim 

pravnim osebam ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve 

drugim pravnim ali fizičnim oseba, razen bankam, odstop nima pravnega učinka. 
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KAKOVOST 

11. člen 

Kakovost dobavljenih nadomestnih delov mora biti v skladu s tehničnim opisom v Ponudbenem 

predračunu, ki je kot sestavni del tega okvirnega sporazuma. 

Kupec preverja kakovost dobavljenih nadomestnih delov v celotnem obdobju veljavnosti 

okvirnega sporazuma in ob ugotovljenih nepravilnostih ukrepa. 

PREVZEM IN DOBAVA 

12. člen 

Prodajalec se obvezuje ________________ (predmet okvirnega sporazuma) dobavljati na 

lokacijo naročnika, od ponedeljka do petka med 07:00 in 15:00 uro. Naročila bodo sukcesivna, 

osnova so sprotna, pisna naročila kupca, posredovana po elektronski pošti. Pisna potrditev 

dobave nadomestnih delov je dobavnica prodajalca, katero podpišeta predstavnika kupca in 

prodajalca. Dobavnica se izda v dveh (2) izvodih, originalni izvod dobavnice prejme kupec, 

kopijo pa obdrži prodajalec. Na dobavnici mora biti poleg ostalih podatkov izpisana kataloška 

številka, cena za posamezno postavko, ponujen popust, cena z upoštevanim popustom in št. 

naročila. 

V primeru nujnih naročil s strani kupca, bo prodajalec izvedel naročilo v najkrajšem možnem 

času. 

13. člen 

Dobavni rok je največ  tri (3) delovne dni od prejema pisnega naročila kupca. 

V kolikor prodajalec ne bo dobavil nadomestnih delov v dogovorjenem roku, mora pred 

iztekom tega roka kupca o tem obvestiti pisno in mu sporočiti nov dobavni rok.  

V kolikor je nov dobavni rok: 

 za kupca sprejemljiv (z vidika poteka delovnega procesa kupca) bo v tem primeru dobavo 

kljub zamudi sprejel, prodajalcu pa zaračunal denarno kazen iz 16. člena tega okvirnega 

sporazuma,  

 za kupca nesprejemljiv (moten/oviran/ustavljen delovni proces kupca) bo nadomestne dele 

naročil drugje ter o tem prodajalca obvestil, le-ta pa je kupcu dolžan povrniti morebitno 

razliko v ceni nadomestnih delov, nabavljenih na prostem trgu.  

Prodajalec se s tem okvirnim sporazumom izrecno zavezuje, da bo v primeru navedenem v 

drugi (2.) alineji  tretjega (3). odstavka tega člena, plačal razliko v ceni nadomestnih delov, ki 

bodo nabavljeni pri drugem prodajalcu. 

Prodajalec mora pri dobavi upoštevati Pravila ravnanja na lokaciji LPP d.o.o., ki so kot priloga 

tega okvirnega sporazuma.  
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FINANČNO ZAVAROVANJE 

14. člen 

Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma, kupcu predložil podpisano in 

žigosano bianko menico, z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz 

okvirnega sporazuma, v višini ___________ EUR. 

Unovčljivost bianko menice mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv brez 

protesta. 

Kupec ima pravico unovčiti bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz 

okvirnega sporazuma in odstopiti od okvirnega sporazuma, če ugotovi, da prodajalec ne 

izpolnjuje obveznosti iz okvirnega sporazuma, ki jih ima po določilih tega okvirnega sporazuma 

in jih ne začne izpolnjevati tudi po preteku roka, ki mu ga je določil kupec za izpolnitev 

obveznosti iz tega okvirnega sporazuma. 

Bianko menica z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega 

sporazuma mora veljati še najmanj trideset (30) koledarskih dni po poteku veljavnosti tega 

okvirnega sporazuma. 

Kupec bo v primeru ne uporabe bianko menice le-to vrnil prodajalcu v štiridesetih (40) 

koledarskih  dneh po poteku veljavnosti tega okvirnega sporazuma. 

V primeru, da kupec unovči bianko menico v manjši vrednosti od  navedene v menični izjavi, 

se menična izjava znižuje za vsak po tej menici unovčeni znesek, prodajalec pa je dolžan kupcu 

bianko menico takoj nadomestiti z novo. 

Unovčitev bianko menice izvajalca ne odvezuje njegovih preostalih obveznosti, ki jih ima po 

tem okvirnem sporazumu in njegove obveznosti za povrnitev škode kupcu, v znesku razlike 

med višino dejansko povzročene škode in zneskom iz unovčene bianko menice. 

DENARNA KAZEN ZA ZAMUDO 

15. člen 

V primeru, da prodajalec ne dobavi nadomestnih delov v roku, navedenem v 14. čl., je 

dogovorjena denarna kazen po okvirnem sporazumu v višini dveh odstotkov (2%) vrednosti 

naročenih nadomestnih delov za vsak dan zamude (vrednost v EUR brez DDV), vendar sme 

denarna kazen znašati največ dvajset odstotkov (20 %) vrednosti naročenih nadomestnih delov 

(vrednost brez DDV).  

V primeru, da zaradi zamud pri dobavi nadomestnih delov, denarna kazen po okvirnem 

sporazumu preseže višino dvajsetih odstotkov (20 %) vrednosti nadomestnih delov (vrednost 

v EUR brez DDV) ali pet odstotkov (5 %) vrednosti vsega do takrat nabavljenih nadomestnih 

delov (vrednost v EUR brez DDV), lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma in unovči 

menico za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.  
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16. člen 

Za nadomestne dele, ki niso navedeni v ponudbenem predračunu, pa se kupec in prodajalec v 

skladu s 7. členom tega okvirnega sporazuma vseeno dogovorita za dobavo tekih nadomestnih 

delov, kupec prodajalcu ne zaračunava denarne kazni.  

17. člen 

Kupec si pridrži pravico uveljaviti denarno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi 

prodajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil. 

Kupec in prodajalec sta sporazumna, da se kazen iz prejšnjega člena tega okvirnega sporazuma 

v času veljavnosti  tega okvirnega sporazuma obračunava kot kompenzacija medsebojnih 

terjatev – plačil med kupcem in prodajalcem. 

REKLAMACIJE 

18. člen 

Reklamacije zaradi kakršnekoli neustreznosti dobavljenih nadomestnih delov, bo kupec 

prodajalcu pisno sporočil takoj, ko neustreznost ugotovi.  

Rok za rešitev reklamacij je največ tri (3) delovne dni od prejema pisnega obvestila. 

V kolikor prodajalec ne upošteva navedenega roka, lahko kupec unovči bianko menico za 

zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma. 

GARANCIJSKI ROK 

19. člen 

Garancijski rok za predmet okvirnega sporazuma znaša dvanajst (12) mesecev od dneva 

prevzema.  

Prodajalec se obvezuje, da bo na lastne stroške odpravil vse napake na nadomestnih delih, do 

katerih bo prišlo v garancijskem roku in niso posledica nepravilne uporabe ali neustreznega 

vzdrževanja. 

VIŠJA SILA 

20. člen 

Prodajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica 

višje sile. 

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi 

okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je storitev  delno ali v celoti 

motena oziroma preprečena, je prodajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti kupca. Prav tako 

ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo kupca je prodajalec 

dolžan dokazati obstoj višje sile. 
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PODIZVAJALCI 

21. člen 

V primeru, da prodajalec nastopa skupaj z enim (1) ali več podizvajalci, mora ravnati v skladu 

z vsemi določili ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce.  

SKRBNIK OKVIRNEGA SPORAZUMA 

22. člen 

Skrbnik okvirnega sporazuma: 

 S strani kupca: __________________; tel.: _______________, e-mail: _____________, 

 S strani prodajalca: _______________; tel.: _______________, e-mail: _____________. 

Stranki okvirnega sporazumu sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi oseb iz prvega 

odstavka tega člena. Pisno obvestilo o tem mora prejeti kupec oziroma prodajalec najkasneje 

v treh (3) koledarskih dneh pred dnevom primopredaje poslov. 

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 

23. člen 

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti, navedenih v tem okvirnem 

sporazumu, ga bo kupec pisno opozoril. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, 

lahko kupec unovči bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega 

sporazuma in odstopi od tega okvirnega sporazuma. O odstopu kupec pisno obvesti prodajalca. 

24. člen 

Okvirni sporazum preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali 

sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje 

s strani prodajalca ali njegovega podizvajalca. 

KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Stranki tega okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta opravili vse aktivnosti, ki so potrebne 

za dobro izvršitev obveznosti  in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se neposredno uporabljajo 

določila Obligacijskega zakonika. 

26. člen 

Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih stranki okvirnega sporazuma ne bi mogli 

rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju sporov se poleg pogodbe ter 

Obligacijskega zakonika upošteva še: 
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 razpisno dokumentacijo št. __________, 

 ponudbeno dokumentacijo, 

 obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika - prodajalca, 

 drugo dokumentacijo v zvezi z okvirnim sporazumom. 

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank tega 

okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank najprej veljajo določila 

tega okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu. 

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala 

določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki 

ga je želelo doseči neveljavno določilo. 

27. člen 

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da je v primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega 

naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega 

sporazuma kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist 

za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev 

dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali 

opustitev, s katerim je kupcu, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali 

je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, organa, posredniku organa 

ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku, ta okvirni sporazum ničen. 

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 

tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije RS ali drugih organov, glede 

njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega 

sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi 

Republike Slovenije. 

28. člen 

Okvirni sporazum preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali 

sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje 

s strani prodajalca ali njegovega podizvajalca. 

29. člen 

Prodajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma oziroma 

kadarkoli v času izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma (velja tudi za vse podizvajalce, 

s katerimi prodajalec izvaja predmet tega okvirnega sporazuma), v roku osmih (8) dni od 

prejema poziva, kupcu posredoval podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z njim povezane družbe, ki jih je kupec, v skladu z določili šestega odstavka 14. 

člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, v kolikor le-ta 

to zahteva. 
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30. člen 

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od 

strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter 

lastninskih sprememb.  

Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma se dogovorijo v obliki 

pisnih dodatkov k temu okvirnemu sporazumu in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe 

stranki tega okvirnega sporazuma. 

31. člen 

Stranki okvirnega sporazuma bosta ta okvirni sporazum kot tudi vse medsebojne dogovore, 

podatke in dokumentacijo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma oz. njegovega izvajanja, 

varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma 

komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v 

izvajanje nalog predmeta okvirnega sporazuma, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih 

štejejo za javne. 

32. člen 

Okvirni sporazum je sklenjen in pravno veljaven z dnem podpisa s strani obeh strank okvirnega 

sporazuma in ko prodajalec kupcu predloži ustrezno finančno zavarovanje iz 15. člena  

okvirnega sporazuma. 

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 

stranka okvirnega sporazuma po dva (2) izvoda. 

 

Kraj, dne __________ Kraj, dne __________ 

 

KUPEC: PRODAJALEC: 

  

  

Direktor Direktor 

  

 

Priloge:        

 Ponudbeni predračun št. ___________ z dne _____________, 

 Ponudba št. _____________________ z dne _____________. 

 Pravila ravnanja na lokaciji naročnika. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Q1 - Vrsta družbe 

  

 

 Mikro  

 Majhna  

 Srednja  

 Velika  
 

 
Q2 - Regija  
 

 Pomurska regija  

 Podravska regija  

 Koroška regija  

 Savinjska regija  

 Zasavska regija  

 Posavska regija  

 Jugovzhodna regija  

 Osrednjeslovenska regija  

 Gorenjska regija  

 Primorsko-notranjska regija  

 Goriška regija  

 Obalno-kraška regija  
 

 
Q3 - Na javni razpis se odzovem  
 

 Vedno  

 Občasno  

 Nikoli  
 

 
IF (1) Q3 = [3]   
Q4 - V primeru da ste na prejšnje vprašanje odgovorili "Nikoli", prosim navedite razlog.  
 

 

  

 

 
Q5 - Na kakšen način pridobite informacijo o razpisu za javno naročilo?  
 

 Portal javnih naročil  

 Po elektronski pošti od naročnika  

 Aplikacija za elektronsko zbiranje ponudb  

 Spletni strani naročnika  

 konkurence  

 Drugo:  
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Q6 - Koliko časa porabite za pripravo ponudbe (v urah)?  
 

 

   

 

 
Q6_2 - Koliko ljudi sodeluje pri pripravi ponudbe?  
 

 

   

 

 
Q7 - Navedite v kakšni meri se strinjate s spodnjimi navedbami glede izvedbe postopka javnega 

naročanja. 

  
1-sploh se ne strinjam ... 5-popolnoma se strinjam  
 

 1 2 3 4 5 

zagotavljajo gospodarno in učinkovito porabo 

javnih sredstev      

neupravičeno ne omejujejo konkurence med 

ponudniki      

omogočajo izbiro ponudnika na pregleden način 

in v predpisanem postopku      

so dolgotrajni (preveč birokracije)      
 

 
Q8 - Navedite v kakšni meri se strinjate s spodnjimi navedbami glede razpisne dokumentacije. 

  
1-sploh se ne strinjam ... 5-popolnoma se strinjam  
 

 1 2 3 4 5 

razpisna dokumentacija je pripravljena na 

podlagi predhodne temeljite raziskave trga      

neupravičeno ne omejujejo konkurence med 

ponudniki      

rok za predložitev ponudb je dovolj dolg      
tehnična specifikacija vsem subjektom 

zagotavlja enake možnosti za oddajo ponudbe      

 

 
Q9 - Navedite v kakšni meri se strinjate s spodnjimi navedbami glede primernosti razpisnih pogojev glede 

na predmet javnega naročanja. 

  
1-skrajno neprimerno, 2-neprimerno, 3-sprejemljivo, 4-zelo dobro 5-odlično  
 

 1 2 3 4 5 

veljavnost ponudbe      
dobavni rok      
kakovost predmeta javnega naročanja      
čas reševanja reklamacij      
garancijski rok      
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 1 2 3 4 5 

finančno zavarovanje      
 

 
Q10 - Katera so merila za oddajo ponudbe na javno naročilo?  
 

 cena  

 kakovostna merila  

 kombinacija obeh  
 

 
Q11 - Ali se strinjate, da naj bi bila Javno objavljena tudi evidenčna naročila?  
 

 sploh se ne strinjam  

 ne strinjam se  

 niti se ne strinjam, niti se strinjam  

 strinjam se  

 popolnoma se strinjam  
 

 
Q12 - Morebitne vaše pripombe in predlogi  
 

 

  

 


