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NOVE MEJNE VREDNOSTI
Evropska komisija je sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, od katerih dalje morajo
naročniki obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti v Uradnem listu Evropske unije. Vse uredbe, ki so neposredno
uporabljive ter za naročnike v celoti zavezujoče, in s tem tudi nove mejne vrednosti začnejo veljati s 1. januarjem 2018.
Spremembe
so
objavljene
na
spletni
strani
DJN:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javneganarocanja/predpisi/veljavni-predpisi/#x3
Mejne vrednosti so bile spremenjene kot sledi v nadaljevanju:
ZJN-3 – splošno področje
•
•
•

iz 135.000 na 144.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo državni organi in organi samoupravnih
lokalnih skupnosti),
iz 209.000 EUR na 221.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo drugi naročniki),
iz 5.225.000 EUR na 5.548.000 EUR (gradnje).

ZJN-3 – infrastrukturno področje in ZJNPOV
•
•

iz 418.000 EUR na 443.000 EUR (blago in storitve),
iz 5.225.000 EUR na 5.548.000 EUR (gradnje).

ZELENO JAVNO NAROČANJE
Na spletni povezavi http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn je objavljeno kratko pojasnilo o
novi ureditvi zelenega javnega naročanja. V skladu s 3. točko sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 00714-24/2016/10 z
dne 14. 9. 2017, so objavljene tudi kontaktne točke, ki bodo naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali
so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljale strokovno pomoč glede vprašanj o zelenem
javnem naročanju, vezanih na področje dela posameznega resorja oziroma posamezen predmet zelenega javnega
naročanja.
Na isti povezavi bodo najkasneje do 10. januarja 2018 objavljeni tudi primeri okoljskih zahtev in meril za
posamezen predmet javnega naročanja, za katerega je zeleno javno naročanje v skladu z Uredbo o zelenem javnem
naročanju obvezno.
Obveščamo vas tudi, da je naročnikom dostopen spletni Katalog živil za javno naročanje, ki so ga pripravili na
Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Dostopen je na spletni
povezavi www.katalogzivil.si in omogoča hitro, enostavno in strokovno pripravo javnega naročila za živila.

Katalog naročnikom omogoča pravilno poimenovanje živil, oblikovanje sklopov in pomoč pri oblikovanju meril. Spletni
katalog je zelo uporabno orodje pri izvajanju analize trga in pridobivanju podatkov o živilih. Živila so sistematično
razvrščena v smiselne kategorije in podkategorije. Omogoča spremljanje izpolnjevanja ciljev, ki jih glede deleža
ekoloških živil in deleža živil iz drugih shem, določata druga in tretja točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem
javnem naročanju. Katalog vsebuje tudi podatke vseh vpisanih proizvajalcev živil (podjetij, zadrug in kmetij) vključno z
njihovo geografsko lego. Vsebuje podatke o izdelkih (hranilne vrednosti, alergene in certifikate). Naročnikom bo
prihranil čas in stroške pri pripravi popisa potrebnih živil z oblikovanjem sklopov za javno naročilo ter izvedbo
povpraševanja za izločene sklope.

Registrirate se na spletni strani www.katalogzivil.si z vnosom davčne številke naročnika in unikatne aktivacijske kode,
ki vam bo posredovana po pošti. Sledi vpis podatkov imena in priimka odgovorne osebe za javno naročanje živil, naslova
elektronske pošte in poljubno izbranega uporabniškega imena in gesla, s katerim bo lahko ta oseba neomejeno
dostopala v spletni Katalog.

SPOROČILA EVOPSKE KOMISIJE
DJN obvešča, da je Evropska komisija sprejela:
1.
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko socialnemu odboru in Odboru
regij »Uspešno izvajanje javnega naročanja v Evropi in za njo« (COM (2017) 572 final, z dne 3. 10. 2017):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0572
2.
Priporočilo Komisije z dne z dne 3. 10. 2017 o profesionalizaciji javnega naročanja »Vzpostavitev arhitekture za
profesionalizacijo javnega naročanja« (COM (2017) 6654 final, z dne 3. 10. 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017H1805

NE SPREGLEJTE:
Novejše sodbe sodišča EU s področja javnega naročanja:
- v zadevi C-408/16 z dne 6. decembra 2017:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197488&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&d
ir=&occ=first&part=1&cid=869520
- v zadevi C-677/15 z dne 20. december 2017:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198058&pageIndex=0&doclang=sl&mode=req&d
ir=&occ=first&part=1&cid=867819

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

Direktorat za javno naročanje
vam želi vse lepo
v letu 2018!

