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SPREMEMBE NA 

PODROČJU JAVNEGA 

NAROČANJA 

(ZJN-2D, ZJNVETPS-D, 

ZJNPOV) 

Direktorat za javno naročanje 

Ljubljana, 21. 12. 2012 

S 30.12. 2012 začno veljati 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
javnem naročanju (ZJN-2D) 

 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev 
(ZJNVETPS-D) 

 

 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in 
varnosti (ZJNPOV) 
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Razlogi za spremembe zakonodaje 

Spremembe predvsem zaradi: 

 prenosa Direktive 2009/81/ES v pravni red RS 

 odločitve Ustavnega sodišča U-I-211/11 

 predlogov in pripomb Državne revizijske komisije 

 predlogov Komisije za preprečevanje korupcije 

 nekaterih pomembnih popravkov zaradi poenostavitev 

sistema javnega naročanja 

 

 

 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM 

NAROČANJU NA KLASIČNEM IN 

INFRASTRUKTURNEM PODROČJU  

(ZJN-2D IN ZJNVETPS-D) 

Direktorat za javno naročanje 
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Predložitev dokazil 

 Omogoča se naknadna predložitev dokazil, ki niso 

bistvena za razvrstitev ponudb 

 Zahteva (le) po: 

 predračunu (cena in ostala merila), 

 elementih, ki se nanašajo na tehnične specifikacije predmeta 

naročanja (ponudba v ožjem smislu), 

 (izjavi, da izpolnjuje pogoje) 

 

 

Enotni informacijski sistem 

 Vzpostaviti informacijski sistem, v katerem bo mogoče na 

enem mestu preveriti podatke o ponudniku oz. njegovi 

usposobljenosti za izvedbo naročila 

 preverjanje (povezljivost) z uradnimi evidencami 

 druga dokazila, ki jih bo ponudnik (pod K/M odgovornostjo) 

dodajal v sistem 
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Odločitev Ustavnega sodišča 

 Črtanje druge alineje četrtega odstavka 42. člena veljavnega 

Zakona o javnem naročanju 

 Izločitveni pogoj, na podlagi katerega so morali naročniki iz 

postopkov javnega naročanja izločiti ponudnika, če je njegov član 

poslovodstva ali nadzornega organa opravljal eno od navedenih 

funkcij v subjektu, nad katerim je bil začet stečajni postopek, 

postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja  

 Na dilemo opozorila Evropska komisija 

 Odločitev Ustavnega sodišča U-I-211/11 

 

 

 

Manj obveznih pogojev - 3 

 Naročniki mora iz postopkov javnega naročanja izločati 

gospodarske subjekte:  

 če so bili sami ali njihove odgovorne osebe pravnomočno 

obsojeni za določena kazniva dejanja, zlasti za kazniva dejanja 

zoper gospodarstvo,   

 če imajo na dan, ko oddajo ponudbo, zapadle, neplačane 

obveznosti v zvezi z davki ali prispevki za socialno varnost, in 

sicer če te terjatve skupaj znašajo 50 evrov ali več, ali 

 če so uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, 

kar pomeni, da je bilo v postopku ugotavljanja prekrška 

pravnomočno ugotovljeno, da so javnemu naročniku podali 

neresnično izjavo ali dokazilo 
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Aneksi in integriteta 

 Nadzor nad sklepanjem aneksov, s katerimi se povečuje 

obseg predmeta ali vrednosti pogodbe 

 ko vrednost povečanja znaša vsaj 10.000 EUR oziroma 

predstavlja najmanj 5 % prvotnega naročila  

 Oseba, ki na strani naročnika sodeluje pri oddaji naročila, 

mora o morebitnem nasprotju interesov obvestiti svojega 

predstojnika 

 Oseba, ki vodi postopek, mora vse ostale sodelujoče pred 

izdajo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika obvestiti 

Neobičajno nizka cena 

 Naročnik pred izbiro najugodnejše ponudbe lahko 

preveri, ali je ta neobičajno nizka 

 Ugotavljanje neobičajno nizkih cen pa je obvezno, ko: 

 ponudba za več kot 50 % odstopa od povprečne vrednosti in  

 za več kot 20 % od naslednje najugodnejše ponudbe, 

 če prispejo vsaj pravočasne 4 ponudbe 
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 Stališče kot pomoč (javnim) naročnikom 

 Obstoj različnih finančnih zavarovanj 

  kavcijska zavarovanja 

  bančne garancije 

  menice 

  depoziti 

 Zahteva po fin. zavarovanju za resnost ponudbe? 

Stališče ministrstva o bančnih garancijah 

Stališče ministrstva o bančnih garancijah 

Podatki za leti 2010 in 2011 ter  

januar - julij 2012 

Unovčene garancije  

v letu 2010 

Unovčene garancije  

v letu 2011 

Unovčene garancije 

v letu 2012 

Vrsta garancije število 
znesek v 

EUR 
število 

znesek  

v EUR 
število 

znesek  

v EUR 

Za resnost ponudbe 4 35.000 3 182.026 /   / 

Za dobro in pravočasno izvedbo del  52 10.046.687 43 6.520.224 25 6.679.491 

Za odpravo napak v garancijski dobi 16 293.598 27 1.861.776 5 151.351 

SKUPAJ 72 10.375.285 73 8.564.025 30 6.830.842 
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Kratke dobavne verige 

 Posodobitev mejnih vrednosti z Uredbo EK št. 1251/2011 

 Določitev ocenjene vrednosti naročila  

 Razširitev dosedanje izjeme za izločitev posameznih 

sklopov 

 Naročnik lahko iz postopka javnega naročanja izloči 

enega ali več sklopov, če: 

 predstavljajo izločeni sklopi največ 20 % vseh sklopov; 

 je skupna vrednost izločenih sklopov manj kot 80.000 EUR (blago, 

storitve) oziroma 1 mio EUR (gradnje). 

 

Kratke dobavne verige - primer 

Javno naročilo: 

Sklop Predmet naročanja 

Ocenjena 

vrednost  

(v EUR brez 

DDV) 

 Delež v 

vrednosti vseh 

sklopov 

1 mleko in mlečni izdelki 32.000 7,29% 

2 zamrznjena živila in sveže ribe 35.000 7,97% 

3 meso in mesni izdelki 100.000 22,78% 

4 splošno prehrambeno blago in pijače 138.000 31,44% 

5 sveže sadje in zelenjava 62.000 14,12% 

6 kruh, pekovski izdelki in slaščice 60.000 13,67% 

7 EKO sezonsko sadje in zelenjava 7.000 1,59% 

8 EKO meso 5.000 1,14% 

                SKUPAJ 439.000 100,00% 
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Kratke dobavne verige - primer 

Izločitev sklopov: 

Sklop Predmet naročanja 

Ocenjena 

vrednost  

(v EUR brez 

DDV) 

 Delež v 

vrednosti vseh 

sklopov 

1 mleko in mlečni izdelki 32.000 7,29% 

2 zamrznjena živila in sveže ribe 35.000 7,97% 

7 EKO sezonsko sadje in zelenjava 7.000 1,59% 

8 EKO meso 5.000 1,14% 

  SKUPAJ IZLOČENI SKLOPI 79.000 18,00% 

Čez-mejno sodelovanje naročnikov 

 Naročnik lahko za izvedbo oziroma odločanje v 

postopkih javnega naročanja pooblasti osebo, ki:  

 ima po slovenski zakonodaji status naročnika, 

 mora v skladu s 13. členom ZJN-2 upoštevati pravila javnega 

naročanja zaradi sofinanciranja projektov s strani RS oz. EU ali 

 mora svoja naročila v skladu s predpisi druge države oddajati 

po pravilih javnega naročanja 
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Pogajanja z/brez objave 

 Črtanje obveznosti obveščanja Ministrstva za finance o nameravani 

izvedbi postopka s pogajanji  

 V objavi obvestila o oddaji naročila se navaja več informacij o 

pogajanjih 

 Naročnik mora zadnji krog pogajanj napovedati vnaprej 

 Kadar je vložen zahtevek za revizijo, oddaja naročila pa je nujna, 

se naročanje lahko izvaja do zaključka začetega ali ponovljenega 

postopka javnega naročanja (5. točka prvega odst. ZJN-2) 

Pogajanja brez objave 

 Možnost ne-objave obvestila o naročilu, kadar naročnik v 

predhodnem postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali 

postopku oddaje NMV ne prejme nobene pravilne ali sprejemljive 

ponudbe (1. tč. prvega odst. 28. čl. ZJN-2) 

 Možnost pogajanj brez predhodne objave za ponovitev podobnih 

gradenj ali storitev, če je bilo prvotno naročilo oddano po 

postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali postopku 

oddaje NMV  (2. tč. dosed. šestega odst. 29. čl. ZJN-2) 
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Strokovni izpit 

 Črtanje določb glede strokovnega izpita in obveznega usposabljanja 

 Strategija Ministrstva za finance glede usposabljanja in 

izpopolnjevanja javnih uslužbencev na področju javnega naročanja 

za obdobje 2013 - 2014 

 Cilj: prenos znanja, izmenjava izkušenj, dvig ravni znanja, spretnosti in 

veščin, zlasti s področja vsebin predmetov javnih naročil  

 Redna usposabljanja in izpopolnjevanja v organizaciji Ministrstva za 

pravosodje in javno upravo  

 Seminarji za posamezne vsebinske sklope / module 

Prekrški 

 Nova opredelitev prekrška podaje neresničnih izjav ali dokazil: 

 Naklep  

 Zavestna malomarnost 

 Popravek sklica, na podlagi katerega bo lahko zaživel Seznam 

ponudnikov z negativnimi referencami 

 3 novi prekrški: 

 Neprimeren popravek računske napake 

 Sklepanje aneksov brez soglasja nadzornega organa 

 Odstop dokumentov in dokazov DKOM 

 Redakcijski popravki 
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ZAKON O JAVNEM 

NAROČANJU NA PODROČJU 

OBRAMBE IN VARNOSTI 

Direktorat za javno naročanje 

Ureditev v EU - Direktiva 2009/81/ES 

Razlogi za sprejem Direktive: 

  Neprimernost pravil za javno naročanje iz Direktive  

2004/18/ES oz. Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) 

 Jasnejša opredelitev oz. omejitev oddaje javnih naročil 

po 346. členu PDEU 

 Vzpostavitev transparentnosti in konkurenčnosti na EU 

trgu obrambnih naročil 
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Ureditev v Sloveniji - ZJNPOV 

 ZJNPOV ureja javno naročanje na podoben način kot ZJN-2; 

 

 Zavezanci so naročniki po že veljavni JN zakonodaji (ZJN-2 in 
ZJNVETPS), v praksi pa bodo ZJNPOV uporabljali predvsem: 

 MORS, MNZ, SOVA, UVTP, Banka Slovenije 
 

 Predmet naročanja: 
 vojaška in občutljiva oprema, njeni sestavni deli ali sklopi 

 storitve in gradnje za specifično vojaške namene 

 občutljive storitve in gradnje 

 blago, storitve ali gradnje, ki so v kateri koli fazi celotne življenjske dobe 
vojaške ali občutljive opreme neposredno povezane s to opremo, njenimi 
sestavnimi deli ali sklopi 

 

 naročila, ki se izvajajo na podlagi 346. člena PDEU 

 naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti 

Postopki JN po ZJNPOV      (19. člen) 

Postopek JN Predmet 

naročanja 

Od  

(brez DDV) 

Do  

(brez DDV) 

Objava 

Postopek zbiranja ponudb po 

predhodni objavi 

blago, 

storitve 

40.000 € 400.000 € 

 

Portal javnih 

naročil 

gradnje 

 

80.000 € 

 

5.000.000 € 

 

1. Postopek s predhodnim 

ugotavljanjem sposobnosti,    

2. Postopek s pogajanji po 

predhodni objavi, 

3. Postopek s pogajanji brez 

predhodne objave, 

4. Konkurenčni dialog 

blago, 

storitve 

400.000 € 

 

Portal javnih 

naročil  

in  

UL EU 
gradnje 5.000.000 € 

 

 Storitve A in B so urejene enako kot v ZJN-2 

 Posebni načini naročanja: e-dražba, skupna JN, okvirni sporazum 



3.1.2013 

13 

Naročila po 346. členu PDEU in naročila za obveščevalno in 

protiobveščevalno službo    (11. in 12. člen) 

 Za ta naročila je obvezno upoštevati le določbe ZJNPOV, ki urejajo:  

 opredelitev predmeta JN 

 sporočanje statističnih podatkov Vladi RS 

 

 Za naročila od 20.000 EUR dalje mora naročnik predhodno pridobiti soglasje 

medresorske komisije, ki preveri utemeljenost razlogov za neizvedbo postopka 

JN 

 Vlada z uredbo določi: 
 Način imenovanja in sestavo 

medresorske komisije 

 Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
člani 

 Način delovanja komisije 

 Medresorska komisija: 

 Imenuje jo Vlada RS 

 Mandat članov: 4 leta 

 Predsednika komisije volijo člani 

izmed sebe 

Direktiva teh naročil ne ureja,  

v Sloveniji ohranjamo podoben 

režim kot doslej! 

SPREMEMBE UREDBE O 

ZELENEM JAVNEM 

NAROČANJU 

Direktorat za javno naročanje 
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Sprejete in predvidene spremembe Uredbe o ZeJN 

 Živila in gostinske storitve: 

 Za ekološka živila štejejo živila pridelava v preusmeritvenem obdobju 

 Pri naročanju alkoholnih pijač in živil za humanitarne namene se Uredba o 

ZeJN ne uporablja 

 

 Čistila in storitve čiščenja ter pranja perila: 

 Popravek največjega dovoljenega deleža snovi, za katere veljajo opozorilni 

stavki (R / H stavki) 
 

 Gradnje: 

 Od 25. 8. 2012 nekoliko spremenjena Priloga 7 

 Konsenz stroke in industrije glede minimalnega deleža lesa pri stavbah 

 Opredelitev znaka za okolje tipa III 

Sprejete in predvidene spremembe Uredbe o ZeJN 

 Osebna ter lahka in težka tovorna vozila, avtobusi: 

 Črtanje določb uredbe glede storitev avtobusnega prevoza 

 Popravek vrednosti cene NMHC in cene NOx  

 

 Pnevmatike: 

 Nižje zahteve glede energijske učinkovitosti in oprijema na mokri podlagi 

 

 Potek prehodnega obdobja za javne agencije, javne sklade, javne 

zavode, javne gospodarske zavode in druge osebe javnega prava 
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Hvala za vašo pozornost! 
 

 


