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STALIŠČA DJN 

DJN obvešča uporabnike spletne strani http://www.djn.mju.gov.si/, da sta objavljeni novi stališči, ki se nanašata na 

inštituta dopolnjevanja in spreminjanja ponudbe ter vpogled v ponudbe:  

http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/2018/ZJN-3%20vpogled_v_ponudbe.pdf 

http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/2018/ZJN-3%20dopolnjevanje_in_spreminjanje.pdf 

ESPD – VIDEO PREDSTAVITVE 

Direktorat za javno naročanje je skupaj z Upravno akademijo pripravil izobraževalni vodič za pripravo ESPD s strani 

naročnika. Izobraževalni vodič predstavlja nadgradnjo Navodil za uporabo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z 

oddajo javnega naročila – ESPD in je namenjen zagotavljanju dodatne pomoči naročnikom pri pripravi ESPD. 

Izobraževalni vodič je razdeljen na sedem delov, pri čemer vsak izmed njih predstavlja pripravo določenega dela ESPD. 

Izobraževalni vodič je dostopen na spletni povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-

ministrstva/obrazci. 

ELEKTRONSKA ODDAJA PONUDB  

Obveščamo vas, da so vzorčne razpisne dokumentacije in opozorila naročnikom v zvezi s pravilno pripravo razpisne 

dokumentacije po uveljavitvi obveznega elektronskega javnega naročanja dostopni na spletni strani Direktorata za javno 

naročanje: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/vzorcna-razpisna-dokumentacija in 

https://ejn.gov.si/eJN2. 

Ostala podrobnejša pojasnila v zvezi z elektronskim javnim naročanjem oziroma informacijskim sistemom e-JN so 

dostopna na spletni strani: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/ejn. 

ZELENO JAVNO NAROČANJE  

Obveščamo vas, da so na spletni strani Direktorata za javno naročanje: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-

narocanja/zeleno-jn objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z Uredbo o ZeJN. 

NE SPREGLEJTE – NOVELA ZJN-3 

DJN obvešča, da je bil dne 2. 3. 2018 v Uradnem listu RS, št. 14/18 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki začne veljati 1. aprila 2018, uporabljati pa se začne 1. novembra 2018. 

Podrobnejšo razlago sprememb zakona bo DJN pripravil pravočasno in stališče objavil na svoji spletni strani.  

SMERNICE EVROPSKE KOMISIJE 

Obveščamo vas, da so na spletni strani Direktorata za javno naročanje: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-

narocanja/smernice objavljene Smernice za izvajalce javnih naročil o izogibanju najpogostejšim napakam pri javnih 

naročilih za projekte, ki so sofinancirani s strani evropskih skladov, ki jih je Evropska komisija pripravila v pomoč 

nacionalnim, regionalnim in lokalnim javnim uslužbencem, ki se ukvarjajo s sredstvi EU za zagotovitev učinkovitih in 

preglednih postopkov javnih naročil za projekte, ki jih financira EU. 

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-

investment/public-procurement/guide/.  
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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 (help- 

desk): http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje 

 

 

 

 


