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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 

oddajo naročil med osebami v javnem sektorju (in-house):  

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva/stalisca-ministrstva  

 

ESPD – SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI 

Na podlagi posredovanih opozoril s strani gospodarskih subjektov smo ugotovili, da se pri izpolnjevanju ESPD obrazca 

pojavljajo težave v povezavi z razumevanjem zahtev v oddelkih A in D Dela II – in sicer (oddelek A) glede zahtevanih 

podatkov o skupni ponudbi oz. morebitnih partnerjih in pa podatki o podizvajalcih (oddelek D).  V ta namen je na spletni 

povezavi http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva/obrazci dodano dodatno 

pojasnilo.  

 

ZELENO JAVNO NAROČANJE 

Na spletni povezavi http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn so objavljeni 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.  

 

ELEKTRONSKA ODDAJA PONUDB  

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št 91/15, ZJN-3) določa, da se od 1. aprila 2018 dalje za vsakršno 

sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti za elektronsko oddajo ponudb, praviloma vedno uporabljajo elektronska 

komunikacijska sredstva, pri tem pa morajo biti orodja in naprave, ki se uporabijo za elektronsko komuniciranje 

nediskriminatorni, splošno dostopni in interoperabilni z izdelki informacijsko-komunikacijske tehnologije v splošni rabi 

ter gospodarskim subjektom ne smejo omejevati dostopa do postopka javnega naročanja. 

Ministrstvo za javno upravo tako obvešča vse uporabnike, da je od 1. aprila 2018 dalje v skladu z ZJN-3 obvezno 

zagotavljanje elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, ministrstvo pa bo v okviru sistema 

za elektronsko javno naročanje zagotovilo funkcionalnost za elektronsko oddajo ponudb, ki bo od tega dne dalje 

brezplačno na voljo za uporabo.  Dostop oziroma prijava uporabnikov do funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb bo 

potekala z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila. Drugih omejitev ali pogojev za uporabo ne bo. 

Ministrstvo bo poskrbelo tudi za brezplačna izobraževanja za uporabo omenjene funkcionalnosti za naročnike in 

gospodarske subjekte, ki bodo potekala predvidoma zadnji teden v mesecu marcu 2018. Za več informacij glede 

izobraževanj (termini, lokacija, način prijave) spremljajte spletno stran www.djn.mju.gov.si. 

 

NE SPREGLEJTE – SPOROČANJE STATISTIČNIH PODATKOV ZA »EVIDENČNA NAROČILA« 
V skladu z javno naročniško zakonodajo mora naročnik do 28. 2. 2018 sporočiti statistične podatke o evidenčnih 

naročilih, oddanih v letu 2017. Poleg tega mora do istega roka na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil objaviti 

tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana na 

splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od 

mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. V ta namen so bile na portalu javnih naročil zagotovljene potrebne 

funkcionalnosti za sporočanje statističnih podatkov in objavljanje seznamov evidenčnih naročil (zavihek »Evidenčna 

naročila«), oddanih v letu 2017. 
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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 

 

 

 

 


