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Zadeva: Tolmačenje javno-naročniške zakonodaje (ZJN-3) 

Predmet: Obveščanje ponudnikov/ kandidatov in vročanje odločitve preko 
portala javnih naročil

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) določa, da je portal 
javnih naročil spletni informacijski portal ministrstva, pristojnega za javna naročila, ki ga upravlja 
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., kamor naročniki neposredno pošiljajo v 
objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter drugo dokumentacijo, 
za katero ta zakon določa objavo na portalu javnih naročil (28. točka prvega odstavka 2. člena 
ZJN-3).

ZJN-3 določa, da so postopki javnega naročanja po tem zakonu javni, kar se zagotavlja z 
brezplačnimi objavami obvestil glede javnih naročil na portalu javnih naročil ali na portalu javnih 
naročil in v Uradnem listu Evropske unije (drugi odstavek 6. člena ZJN-3).

V skladu z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3 naročnik o vseh odločitvah v skladu z 90. 
členom ZJN-3 obvesti ponudnike in kandidate na način, da podpisano odločitev iz tega člena 
objavi na portalu javnih naročil. Naročnik svojo odločitev obrazloži v skladu z določbami tega 
člena. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Le če se v objavi 
odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, 
naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek (v nadaljevanju ZUP), in 
na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno 
obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem 
listu Evropske unije.

Portal javnih naročil pa zagotavlja dve možnosti glede obveščanja o objavljeni odločitvi o oddaji 
javnega naročila, in sicer obstaja možnost, da se lahko kdorkoli na portalu javnih naročil pri 
določenem javnem naročilu pri obrazcu, ki zadeva obvestilo o javnem naročilu, spodaj na strani 
s prijavo na ikono »obvesti o odločitvi o javnem naročilu« prijavi na omenjeno obveščanje glede 
datuma oddaje dotičnega javnega naročila. Omenjeni elektronski naslovi se naročniku 
avtomatsko prenesejo v okence za vnos elektronskih naslovov ponudnikov in kandidatov, ki so 
oddali ponudbo (prijavo) in jih bo naročnik obvestil o oddaji javnega naročila. 

Poleg tega pa naročnik, ko pripravlja obvestilo o oddaji javnega naročila, znotraj aplikacije, ko 
izpolnjuje obrazec za obvestilo o oddaji javnega naročila, v okence vpiše prejemnike oziroma
ponudnike in kandidate (torej njihove elektronske naslove), ki so oddali ponudbo (prijavo) za 
dotično javno naročilo in jih zadeva datum oddaje javnega naročila, saj je slednji pomemben za 
uveljavljanje pravnega varstva po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 



(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I). V skladu z načelom 
transparentnosti iz 6. člena ZJN-3 in v skladu z načelom enake obravnave ponudnikov iz 7. 
člena ZJN-3, mora biti naročnik dosleden in vpisati elektronske naslove vseh zadevnih 
ponudnikov in kandidatov (in ne zgolj določenih oziroma po njegovi želji). 

Sašo Matas
         Generalni direktor
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