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POMOČ UPORABNIKOM (posebno obvestilo glede sistema e-JN)
Naročnike obveščamo, da so glede sistema javnega naročanja mogoče različne oblike pomoči.
Zlasti vezano tudi na elektronsko oddajo ponudb (sistem e-JN) pojasnjujemo, da so na povezavi:
http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja/odgovori-na-zastavljena-vprasanja-narocniki podana pojasnila oz.
odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja/odgovorina-zastavljena-vprasanja-narocniki pa:
•
•
•
•
•
•
•

Navodila za registracijo nosilca in upravitelja pravic v sistemu e-JN ,
Zahtevek za aktivacijo upravitelja,
Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN:
NAROČNIKI,
Navodila za vključitev poglavij v razpisno dokumentacijo,
Opozorila pri pripravi razpisne dokumentacije,
Vzorec razpisne dokumentacije,
Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori.

Glede sistema e-JN je zagotovljena tehnična in vsebinska pomoč, pri čemer za lažjo usmeritev uporabnikov, na koga se
lahko (z namenom zagotavljanja čim hitrejše odzivnosti z strani pomoči) obrnejo s posameznim vprašanjem/težavo,
spodaj navajamo kontakte, primerne glede na različno naravo vprašanja oziroma težave:
Tehnična pomoč:

Za tehnično pomoč glede funkcionalnosti portala eJN (npr. tehnično delovanje sistema e-JN) lahko kontaktirate:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) na 01 478 7876 ali na elektronski naslov ekc@gov.si. Svetovalci na
EKC so vam na voljo od ponedeljka do petka, od 8.00 do 22.00.
Za tehnično pomoč glede uporabe storitev SI-PASS: 080 2002.
Vsebinska pomoč:

Za vsebinska vprašanja s področja javnega naročanja (npr. sistem javnega naročanja, uporaba obrazcev in objave na
portalu javnih naročil, ESPD, izvedba postopkov javnih naročil, vprašanja vezana na posamezne elemente ali institute
zakona, ki ureja javno naročanje ali pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, uporaba tehnik javnega naročanja
ipd.):
Telefonsko svetovanje: (sistem javnega naročanja): 01 478 1688, vsak torek in četrtek med 9.00 in 12.00 uro
Help- desk: Enota za pomoč uporabnikom, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri javnih naročilih, sofinanciranih s
sredstvi EU: http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje

UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Ponovno pojasnjujemo, da v skladu z novo ureditvijo zelenega javnega naročanja izrecne zahteve in merila za posamezne
predmete niso več del uredbe, kot je to veljalo v predhodni ureditvi zelenega javnega naročanja, ki je bila v veljavi do
31. 12. 2017. Namesto dosedanjih zahtev pa nova Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17;
v nadaljevanju: Uredba o ZeJN) določa cilje za posamezne predmete pri vsakokratni oddaji naročila, ki jih morajo
naročniki izpolniti ob oddaji posameznega (zelenega) javnega naročila.
Primeri okoljskih zahtev in meril (v nadaljevanju: primeri), ki so na spletni strani Direktorata za javno naročanje:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn objavljeni od 9. januarja 2018 pa predstavljajo primere
(priporočila) okoljskih zahtev in meril, ki jih naročniki lahko (niso pa obvezani) vključijo v postopek javnega
naročanja, da bi dosegli cilje iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.
V skladu z navedenim lahko torej naročnik primere, ki so objavljeni na spletni strani Direktorata za javno naročanje,
uporabi v posameznem javnem naročilu za izpolnitev cilja oziroma ciljev iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN,
pri tem pa mora vsekakor pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila oziroma priprave dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila ustrezno preveriti, na kakšen način in s katerimi zahtevami bo lahko dosegel obvezen cilj iz
Uredbe o ZeJN za posamezen predmet zelenega javnega naročanja. V vsakem primeru pa dobesedno kopiranje vseh v
primerih navedenih okoljskih zahtev in meril nikakor vedno ni primerno oziroma ustrezno. Naročnik mora torej ob
pripravi javnega naročila pri upoštevanju primerov okoljskih zahtev in meril, kritično presoditi, katera izmed
(predlaganih) tehničnih specifikacij, pogojev za sodelovanje, meril za oddajo ali pogodbenih določil je glede na
(konkreten) predmet javnega naročila smiselno oziroma primerno vključiti v razpisno dokumentacijo.
Pri tem pa je s strani naročnika v razpisni dokumentaciji tudi popolnoma napačno in neprimerno navajanje zahteve
glede izpolnjevanja tehničnih specifikacij, pogojev za sodelovanje, meril za izbiro oziroma pogodbenih določil na
način, da morajo ponudniki za posamezen predmet zelenega javnega naročila zadostiti ciljem iz Uredbe o ZeJN, brez
podrobnejših konkretnih zahtev v zvezi s posameznim predmetom zelenega javnega naročanja.

