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NOVI VZORCI RAZPISNIH DOKUMENTACIJ
DJN obvešča uporabnike spletne strani http://www.djn.mju.gov.si/, da so objavljeni novi vzorci razpisnih dokumentacij
za postopek naročila male vrednosti, vzorec z lastnimi izjavami z opcijami delitve na sklope in sklenitvijo okvirnega
sporazuma, vzorec z uporabo ESPD obrazca z opcijami delitve na sklope in sklenitvijo okvirnega sporazuma ter vzorec
za povsem poenostavljen postopek za primere brez delitve javnega naročila na sklope in brez opcij za sklenitev okvirnega
sporazuma. Vključen je tudi vzorec protokola pogajanj, če ga naročnik vključi v postopek.

SPREMEMBE POGODB V SKLADU S 95. ČLENOM ZJN-3
DJN obvešča, da sta v zvezi s spremembami pogodb, ki jih dovoljuje 95. člen ZJN-3, objavljeni dve stališči, dostopni na:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/ZJN-3-spremembe_pogodb_P.pdf
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/2017/ZJN-3-spremembe_pogodb_in_obrazec_EU20.pdf
pri čemer pa zaradi zaznanih napačnih podaj razlage zakona, na katera je bil DJN opozorjen s strani uporabnikov,
obveščamo, da se spremembe pogodb (aneksi) na podlagi 95. člena NE SMATRAJO za t.im. evidenčna naročila.

VZPOSTAVITEV MEHANIZMA ZA PREDHODNO OCENO VIDIKOV NAROČANJA PRI VELIKIH
INFRASTRUKTURNIH PROJEKTIH
Evropska komisija je pristopila k vzpostavitvi mehanizma za predhodno oceno vidikov naročanja pri velikih
infrastrukturnih projektih na področju transporta, energetike in informacijskih tehnologij. V okviru tega
mehanizma bo predvidoma:
- razvito orodje za priglasitev projekta Evropski komisiji in pripravo predhodne ocene vidikov naročanja pri
projektu;
- vzpostavljena kontaktna točka Evropske komisije za pomoč (angl. help-desk), ki bo podajala odgovore na
konkretna vprašanja, vezana na infrastrukturni projekt;
- omogočena izmenjava informacij med državami članicami, naročniki oziroma investitorji.
Namen ukrepa je nuditi državam članicam podporo pri planiranju in izvedbi infrastrukturnih projektov v vrednosti 700
milijonov EUR in več, razviti in izmenjati dobre prakse pri javnem naročanju, zlasti ob upoštevanji novosti
javnonaročniške zakonodaje EU, ter preprečiti slabe prakse še preden nastanejo. To naj bi prispevalo tudi k zmanjšanju
zamud v fazi planiranja velikih infrastrukturnih projektov in zmanjšalo tveganje za neskladnost z zakonodajo EU. Države
članice pristopajo k uporabi mehanizma prostovoljno. Vsebinske rešitve mehanizma so še v fazi priprave, več
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SVETOVANJE DJN
Uporabnike telefonskega svetovanja, pisnega tolmačenja in help-deska vljudno prosimo, da se za pomoč pri tolmačenju
javno naročniške zakonodaje obrnejo le na eno od zagotovljenih možnih oblik svetovanja s strani DJN, da bomo lahko
pomoč zagotovili čim večjemu številu v čim krajšem možnem času.

E-DRAŽBE
Vlada Republike Slovenije se je na svoji 127. redni seji dne 23.3.2017 seznanila s Poročilom o izvedenih elektronskih
dražbah v sistemu eJN, s sklepom, št.: 43000-5/2017/3, pa hkrati naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev
in vladnim službam, da od 1. aprila 2017 dalje javna naročila blaga in javna naročila storitev, razen storitev intelektualne

narave, za katera naročnik izvede postopek javnega naročanja iz a), b), d), e) ali g) točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in pri katerih je cena edino merilo, oddajo na elektronski dražbi.
Elektronska dražba ni obvezna, če je naročnik prejel le eno dopustno ponudbo ali zgolj nedopustne ponudbe, razen
kadar so vse ponudbe nedopustne le iz razloga, ker ponudbe presegajo naročnikova zagotovljena sredstva. Ne glede na
ta sklep, se naročnik lahko odloči, da elektronske dražbe ne vključi v obvestilo o javnem naročilu in je ne izvede, če
narava predmeta, tveganja glede pridobitve ponudb ali druge izjemne okoliščine javnega naročanja niso primerne za
izvedbo elektronske dražbe.

NE SPREGLEJTE
Sodbi sodišča EU:
C-387/14 - Esaprojekt Sp. z o.o. proti Województwo Łódzkie, z dne 4.5.2017:
Predmet predhodnega odločanja: Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Načela enakega obravnavanja, prepovedi
diskriminacije in preglednosti – Tehnična in/ali poklicna sposobnost gospodarskih subjektov – Člen 48(3) – Možnost
sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov – Člen 51 – Možnost dopolnitve ponudbe – Člen 45(2)(g) – Izključitev
sodelovanja pri javnem naročilu zaradi hude kršitve.
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-387/14
C-298/15 - „Borta“ UAB proti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijaVĮ, z dne 5.4.2017:
Predmet predhodnega odločanja: Javna naročila – Direktiva 2004/17/ES – Javno naročilo, ki ne dosega praga,
določenega v tej direktivi – Člena 49 in 56 PDEU – Omejitev oddajanja del v podizvajanje – Predstavitev skupne
ponudbe – Strokovna usposobljenost ponudnikov – Spremembe razpisne dokumentacije.
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-298/15

NAPOVEDUJEMO
Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo, Gospodarsko zbornico Slovenije in
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije organizira brezplačno predstavitev Smernic za javno naročanje
gradenj s primeri prakse. Predstavitev bo potekala 21. junija 2016, več o dogodku si lahko ogledate na spletni strani:
http://www.mju.gov.si/si/upravna_akademija/.

KORISTNO VEDETI – projekt PPI2Innovate
MJU je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev in osem pridruženih partnerjev iz šestih držav
(Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška). Mednarodni konzorcij je v okviru programa Interreg
CENTRAL EUROPE pridobil sredstva ESRR za projekt PPI2Innovate-Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe
javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi »Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe«, ki
traja 36 mesecev (od 1.6.2016 do 31.5.2019). Program evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg CENTRAL
EUROPE (ang. »European Territorial Co-operation programme Interreg CENTRAL EUROPE«; v nadaljevanju Interreg
CENTRAL EUROPE) je program kohezijske politike EU, s ciljem evropskega teritorialnega sodelovanja (ang. »European
Territorial Cooperation«). Program poteka v finančni perspektivi 2014 – 2020 in se financira iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj- ESRR (ang. European Regional Development Fund- ERDF). Program sofinancira projekte, ki med
drugim krepijo regionalno inovativnost. V programu sodeluje devet držav članic EU (Avstrija, Hrvaška, Češka,
Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija), osem zveznih dežel iz Nemčije ter devet italijanskih regij.
Več o projektu: http://www.djn.mju.gov.si/direktorat-za-javno-narocanje/ppi2innovate

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

