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STALIŠČA DJN
DJN obvešča uporabnike spletne strani http://www.djn.mju.gov.si/, da je objavljeno novo stališče, ki se nanaša na
uresničevanje načela kratkih verig:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/2017/MK_JN_kratke_verige.pdf

JAVNO NAROČANJE ŽIVIL
Dne 27. 6. 2017 je zasedal Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
obravnaval problematiko javnega naročanja živil, zlasti z namenom povečanja porabe lokalno pridelane hrane v javnih
zavodih. Ker se je na seji izkazalo, da nekateri deležniki niso seznanjeni z obsegom možnega javnega naročanja po načelu
kratkih verig, Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da lahko naročnik ob upoštevanju petega odstavka 73. člena
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3) načelo kratkih verig uresničuje tako, da iz postopka
javnega naročanja izloči enega ali več sklopov, vsakega v vrednosti do 80.000 EUR (brez DDV). Pri tem pa lahko vsi
izločeni sklopi predstavljajo največ 20 % skupne vrednosti vsega blaga ali storitev, ki se naročajo – tistih, ki se naročajo
pri ponudniki, izbranih v postopku javnega naročanja, in tistih, ki se naročajo pri ponudnikih, izbranih v skladu z
načelom kratkih verig. Natančnejše pojasnilo relevantnih določb ZJN-3 glede uresničevanja načela kratkih verig
oziroma stališče pa je bilo po seji odbora objavljeno tudi na spletni strani našega ministrstva
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/2017/MK_JN_kratke_verige.pdf.
Slika: Primer uresničevanja načela kratkih verig:

Člani Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in udeleženci 61. nujne seje
so se strinjali, da je povečanje deleža lokalno pridelanih živil pomembno na nacionalni ravni, zato je odbor sprejel
naslednja sklepa:

»1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: Odbor) poziva
Vlado Republike Slovenije, da v skladu z ostalimi deležniki podpre vsa prizadevanja za spremembo predpisov Evropske
unije na področju naročanja hrane, tako, da poveča vrednost naročanja hrane izven javnega naročila iz 20 % na 30 %.
2. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da pozove javne zavode k naročanju hrane lokalnega izvora in izkoriščanju
zakonskih možnosti pozitivne diskriminacije za lokalno pridelano hrano preko merljivih in dokazljivih meril in
kriterijev.«.

OBVEŠČAMO O SPREMEMBAH PREDPISOV NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA
DJN obvešča, da je Vlada Republike Slovenije na 144. redni seji dne 20. 7. 2017 sprejela besedilo predloga Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ter ga poslala v obravnavo
Državnemu zboru Republike Slovenije (sklep št. 00714-28/2016/7).

NE SPREGLEJTE:
PRIPOROČILA ZA JAVNO NAROČANJE STORITEV ČIŠČENJA
Sindikati in delodajalci, ki na nivoju EU sodelujejo v socialnem dialogu na področju čistilnih storitev, so s finančno
podporo Evropske unije pripravili prenovljen priročnik »Izbira najboljše vrednosti – priročnik za zasebne in javne
organizacije, ki oddajajo naročila za čistilne storitve« in je bil tudi javno objavljen na predstavitvi na evropski konferenci
17. maja 2017 v Bruslju. Priročnik in interaktivno orodje (Excel pripomoček) sta na voljo tudi v slovenskem jeziku in na
voljo na naslednji povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/smernice.
ANALIZA SISTEMA JAVNEGA NAROČANJA
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je na vzorcu 150 naročnikov izvedel anonimno anketo z
namenom pridobitve povratnih informacij o učinkovitosti sistema javnega naročanja in zagotavljanja podpore
uporabnikom. Kratka analiza in rezultati ankete so na voljo:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Letna_porocila/ANALIZA_ANKETE_P.pdf
ANALIZA JAVNIH NAROČIL INŽENIRSKIH STORITEV OD 1.4.2016 DO 30.4.2017
DJN obvešča naročnike o analizi javnih naročil inženirskih storitev od 1.4.2016 do 30.4.2017, ki jo je pripravila
Inženirska zbornica Slovenije, ter opozarja na dosledno spoštovanje Zakona o javnem naročanju. Obvestilo in analiza
sta dostopna na naslednji povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/letna-porocila.
SODBA SODIŠČA EU V ZADEVI C-296/15
Nedavna Sodba sodišča EU v zadevi C-296/15 (Medisanus, d. o. o. proti Splošni bolnišnici Murska Sobota) z dne 8. junija
2017, v okviru vprašanja za predhodno odločanje v 38. točki navaja, da »Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil izpolnjuje merila za to, da jo je mogoče šteti za »sodišče države članice« v smislu 267.
člena PDEU.«.

STIK Z NAMI
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Telefonsko svetovanje (sistem javnega naročanja): 01 478 1688, vsak torek in četrtek med 9.00 in 12.00 uro:
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje
Telefonsko svetovanje (tehnična pomoč, eJN): http://ejn.gov.si/pomoc
Enota za pomoč uporabnikom, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri javnih naročilih, sofinanciranih s sredstvi EU (helpdesk): http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje

