
KAKO PRAVILNO IZVESTI POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA ZA SKLOPE, KI JIH NAROČNIKI V 

SKLADU Z NAČELOM KRATKIH VERIG, NISO DOLŽNI ODDATI PREKO PORTALA JN IN 

NEKATERA DRUGA VPRAŠANJA IZ PAKSE 

- Ali smo dolžni v celoti vse artikle oddati preko Portala JN, ali lahko in če, katere 

izločimo in jih oddamo neposredno? 

- Kako izvedemo postopek? 

- Koliko sklopov smo dolžni oblikovati, ko oddajamo ostalo blago? 

- Ali moramo preverjati trg in voditi evidenco o tem? 

- Kje najlažje najdemo nabor artiklov, ki jih lahko oddamo neposredno? 

- Ali je okvirni sporazum isto kot pogodba? 

- Ali lahko v fazi, ko izvajamo javno naročilo (3 leta) kupujemo tudi artikle, ki niso 

bili določeni v opis javnega naročila, ki ga izvajamo? 

- Kako odpiramo konkurenco med gospodarskimi subjekti? 

- Kaj prinaša sprememba Uredbe o zelenem javnem naročanju? 

 

I. Glede izjeme 

Z namenom uveljavitve načela kratkih verig in spodbujanja lokalne samooskrbe in 

slovenskega gospodarstva lahko naročnik preko javnih naročil, izkoristite izjemo od 

javnega naročanja, ki jo daje ZJN-3. Zakon določa, da lahko naročnik del naročila blaga 

odda neposredno, tj. ne da bi ga vključil v postopek javnega naročanja, ki ga sicer odda 

preko Portala JN. 

Tak del JN naročnik izloči iz postopka javnega naročanja in sicer tako, da iz postopka 

javnega naročanja izloči enega ali več sklopov, vsakega v vrednosti do 80.000 EUR (brez 

DDV). Pri tem pa lahko vsi izločeni sklopi predstavljajo največ 20 % skupne vrednosti 

vsega blaga, ki ga naročnik sicer namerava oddati preko Portala JN. Na katerem Portalu 

bo naročnik objavil oddajo, je odvisno od ocenjen vrednosti. 

II. Glede postopka 

Ko naročnik pristopi k oblikovanju javnega naročila, ki ga namera oddaji preko Portala JN 

mora ugotoviti, katero blago bo potreboval. Glede na to, da mu zakon omogoča, da 

prehrambeno blago v deležu, kot smo navedli prej, izloči, v sklepu o pričetku pa pove, 

katero blago je izločil iz Postopka JN, upoštevajoč načelo kratkih verig, vse ostalo blago, pa 

ob oblikovanju sklopov, odda preko portala JN. 



Pri vprašanju, katere vrednosti je treba upoštevati pri objavi na Portalu JN je treba 

upoštevati dejstvo, da se bodo sedaj veljavne, spremenile. 

Mejen vrednosti bodo spremenjene in sicer od 1.1.2020 

 

ZJN-3 - splošno področje 

• iz 144.000 na 139.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo državni organi in organi 

samoupravnih lokalnih skupnosti), 

• iz 221.000 EUR na 214.000 EUR (blago in storitve, ki jih naročajo drugi naročniki), 

• iz 5.548.000 EUR na 5.350.000 EUR (gradnje). 

ZJN-3 - infrastrukturno področje in ZJNPOV 

• iz 443.000 EUR na 428.000 EUR (blago in storitve), 

• iz 5.548.000 EUR na 5.350.000 EUR (gradnje) « 

 

III. Glede oblikovanja sklopov 

ZJN-3 v prvem odstavku 73. določa, da mora naročnik javno naročilo razdeliti na posamezne 

sklope, če sta za to izpolnjena dva pogoja:  

• če to dopušča predmet naročila, kar drugače povedano pomeni, da je predmet 

javnega naročila mogoče razdeliti na več sklopov, ki pomenijo zaokroženo celoto, ki 

jo je mogoče oddati ločeno  in 

•  če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila.  

 

Državna revizijske komisije v zadevah, št. 018-049/2016 in 018-230/20171 že zavzela stališče, 

da vprašanje, ali je naročnik dolžan javno naročilo razdeliti na sklope, ali ne, ni povsem stvar 

proste presoje naročnika, pač pa (praviloma) njegova dolžnost, ki se je (izjemoma) lahko 

razbremeni le, kadar so za to podani objektivno utemeljeni razlogi. V primeru spora pred 

Državno revizijsko komisijo se seveda tako razlogi, ki jih navede naročnik, kakor rudi razlogi, ki 

jih navede vlagatelj, presojajo.  

 
1 Dostopno na www.dkom.si  

http://www.dkom.si/


Kadar je torej narava javnega naročila takšna, da je javno naročilo mogoče razdeliti na 

smiselno zaključene celote, ki se lahko oddajo ločeno in bi,  takšna delitev tudi manjšim in 

srednjim podjetjem omogočala samostojen nastop na razpisu, je naročnikova dolžnost, da 

javno naročila razdeli. Ne gre spregledati, da je naročnik pri izvedbi javnih naročil dolžan 

zagotoviti gospodarno rabo javnih sredstev in omogočiti ponudnikom enakopravno.  Če torej 

naročnik odda javno naročilo kot celoto, čeprav so izpolnjeni vsi pogoji za delitev na sklope, 

krši prvi odstavek 73. člena. 

Torej, več sklopov bo naročnik oblikoval, večjo konkurenco med ponudniki posameznih 

sklopov bo omogočil, saj se bo lahko prijavilo več ponudnikov. 

IV. Glede raziskave trga pred neposredno oddajo javnega naročila, ki ga naročnik 

izloči  

 Za te, izločene sklope ZJN-3 določa, da zanje ni treba uporabiti postopkov javnega naročanja 

iz prvega odstavka 39. člena ZJN-3. Izločena naročila oziroma sklopi torej štejejo za t. i. 

evidenčna naročila, in sicer ne glede na njihovo vrednost.  

Obveznosti v zvezi z evidenčnim naročili pa ureja drugi odstavek 21. člena ZJN-3. Ta določa, da 

mora naročnik pri njihovi oddaji upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 

(4. člen ZJN-3) in načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3). Pri tem se pri evidenčnih naročilih 

načelo transparentnosti uresničuje z vodenjem evidence o teh naročilih in objavo seznama v 

preteklem letu oddanih evidenčnih naročil v vrednosti 10.000 EUR in več (brez DDV) na portalu 

javnih naročil ali spletni strani naročnika. Kako naročnik pri oddaji evidenčnega naročila 

zagotovi uresničevanje načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti zakon izrecno ne 

ureja – deloma le v sklopu vodenja evidence. Odločitev o tem, ali bo za potrebe evidenčnega 

naročila naročnik pridobil več konkurenčnih ponudb in na kakšen način, je prepuščena 

naročniku. Zato ima večina naročnikov obvezna ravnanja pri oddaji evidenčnih naročil urejena 

v internem aktu. V tem aktu lahko naročnik uredi tudi oddajo naročil po načelu kratkih verig, 

pri čemer je smiselno, da interna ureditev evidenčnih naročil in morebitnih naročil po načelu 

kratkih verig naročniku zagotavlja fleksibilnost, učinkovitost in gospodarnost javnega 

naročanja, zaradi česar praviloma enoznačna pravila za vse okoliščine in primere javnega 

naročanja niso primerne. V skladu z navedenim naročniku za izločene sklope ni treba zbirati 

ponudb, če je to dopustno v skladu z njegovimi internimi pravili. Z vidika rabe javnih sredstev 

pa je prav, da naročnik vse istovrstne oziroma primerljive subjekte, s katerimi komunicira v 



zvezi z oddajo istega izločenega sklopa, obravnava enako. (vir: 

http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/2017/MK_JN_kratke_verige.pdf 

 

V. Glede ocenjene vrednosti 

Preden se naročnik odloči javno naročilo oddati, mora pravilno izračunati ocenjeno vrednost. 

Ta vrednost pa ni nujno enaka višini zagotovljenih sredstev, kot jo naročnik določi v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 

Prvi odstavek 66. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik začne postopek javnega naročanja po 

izračunu ocenjene vrednosti. To pomeni, da gre analizo trga in aktivnosti potrebne, za 

določitev ocenjene vrednosti, formalno obravnavati kot pripravo na postopek oddaje javnega 

naročila. V skladu z istim odstavkom ZJN-3 sklep o začetku postopka javnega naročanja ni 

obvezen, naročnik pa mora pred objavo obvestila o javnem naročilu oziroma posredovanjem 

povabila k oddaji ponudb dokumentirati vir ob obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega 

naročila. Podatki v sklepu o začetku postopka javnega naročanja oziroma drugem podobnem 

dokumentu se praviloma nanašajo na postopek javnega naročanja. Naročniki mednje pogosto 

vključijo podatek o ocenjeni vrednosti in višini zagotovljenih sredstev. Kadar naročnik v skladu 

s petim odstavkom 73. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja izloči posamezne sklope, 

ocenjena vrednost ni upoštevana, ker je višina zagotovljenih sredstev bistvena za presojo 

dopustnosti ponudbe – torej tistega dela naročila, ki se odda v postopku javnega naročanja. 

VI. Glede nabora artiklov 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetjih pri Gospodarski zbornici Slovenije je naredila 

aplikacije Katalog živil za javno naročanje na spletni povezavi www.katalogzivil.si. Javnim 

zavodom je v pomoč pri pripravi popisa potrebnih živil z oblikovanjem sklopov za javno 

naročilo ter izvedbo povpraševanja za izločene sklope. 

https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Novice/ArticleId/62794/katalog-zivil-

za-javno-narocanje 

VII. Ali je okvirni sporazum, po katerem moramo voditi postopke nabave prehranskih 

artiklov, isto kot pogodba? 

http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/2017/MK_JN_kratke_verige.pdf
http://www.katalogzivil.si/
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Novice/ArticleId/62794/katalog-zivil-za-javno-narocanje
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Novice/ArticleId/62794/katalog-zivil-za-javno-narocanje


 

ZJN-3 med tehnike javnega naročanja uvršča tudi okvirne sporazume. Le ti so lahko sklenjeni 

na podlagi kateregakoli postopka, ki je urejen v ZJN-3. V bistvu gre za dogovor med enim ali 

več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega predmet je določitev pogojev, s 

katerimi se uredijo naročila, ki se oddajo v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno in, če je 

ustrezno, predvideno količino. 

Gre za zaprt sistem javnega naročanja, saj se lahko uporabljajo le med naročniki, ki so jasno 

navedeni v povabilu k sodelovanju ali povabilu k potrditvi interesa, in gospodarskimi subjekti, 

ki so podpisniki sklenjenega okvirnega sporazuma. Glej sodbo Sodišča Evropske unije (SEU) v 

zadevi C-216/17.2 Zakon loči med pogodbo in okvirnim sporazumom. 

 

XIII. Glede obdobja, za katerega je sklenjen okvirni sporazum 

 

Naročnik mora v dokumentaciji določiti tudi obdobje3 za katerega je okvirni sporazum, 

sklenjen. V praksi se večkrat zgodi, da obdobje, ki je bilo določeno, izteče (npr. 4 leta), ne da 

bi naročnik uspel izvesti novo javno naročilo. Drug problem pa je, ko naročnik sredi obdobja, 

za katerega je sklenil okvirni sporazum ugotovi, da je pogodbena vrednost z izvajalcem 

izčrpana. To pa pomeni, da okvirni sporazum neha veljati4 in je treba izvesti novo javno 

naročilo, četudi rok za katerega je bil okvirni sporazum sklenjen, še ni iztekel. 

 

 

VIII. Glede sprememba  okvirnega sporazuma za dobavo blaga: 

 
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F54B09ADBD989D9FF1EA32C7B2FEFDD?tex

t=&docid=209348&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10968120:« ko je ta 

meja dosežena, navedeni sporazum preneha učinkovati (tč. 42 in 61 obrazložitve) 

 
3 Glej tudi sodbo Višjega sodišča v Mariboru se je v sodbi I Cpg 249/2014 

Glej sodbo:VSRS Sodba IV Ips 64/2017 

 

 
4 V praksi je treba spremljati izvajanje okvirnega sporazuma in pravočasno pripraviti in izvesti nov javni razpis. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F54B09ADBD989D9FF1EA32C7B2FEFDD?text=&docid=209348&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10968120
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5F54B09ADBD989D9FF1EA32C7B2FEFDD?text=&docid=209348&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10968120


Sprememba okvirnega sporazuma je mogoča upoštevajoč določilo iz 95. Člena ZJN-3. Pri tem 

je treba paziti, da se bistveni elementi okvirnega sporazuma ne spremenijo. Po 95. Členu 

ZJN-3 gre lahko za naslednje sprembe: 

 

• vnaprej določena sprememba  

• dodatne dobave blaga5 

• Nepredvidene okoliščine;  

• Izvajalca, s katerim je bil prvotno sklenjen okvirni sporazum, zamenja nov izvajalec ; 

• Nebistvena sprememba (je vedno mogoča) 

 

Po mojem mnenju je za prasko najbolj priporočljiva sprememba po prvem dostavku 95. člena ZJN-3, 

saj ni vezana na višino, je pa tudi trasparentna, saj če naročnik že v razpisni dokumentaciji pove, da si 

pridržuje pravico, da bo pod točno določenimi pogoji (jih mora opisati) v fazi izvedbe spremenil 

pogodbo oz. okvirni sporazum, so vsi potencialni ponudniki s tem seznanjeni. Sicer pa je pri vseh drugih 

spremembah treba izkazati, da obstajajo okoliščine, katerimi je sprememba pogodbe mogoča. 

 

IX. Glede odpiranja  konkurence med gospodarskimi subjekti 

Pomeni, da se naročnik za 

➢ za vsako naročilo, ki se oddaja, pisno posvetuje z gospodarskimi subjekti, podpisniki 

okvirnega sporazuma,  

➢ naročnik, določi dovolj dolg rok,  za predložitev ponudb; 

➢ ponudbe se predložijo v pisni obliki in se ne odprejo do izteka roka, določenega za 

odgovor ponudnikom; 

➢  naročnik odda posamezna naročila ponudnikom, ki so predložili najboljšo ponudbo na 

podlagi meril za oddajo javnega naročila,  

 

 

X.  Kaj na to področje prinaša spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni ist 

RS, št. 64/2019), ki je v uporabi od 9. novembra 2019 

 
5 Direktiva omogoča 50% spremembo ob vsaki spremembi, ZJN-3 pa le 30% spremembo skupaj (če je bilo 
sprememb več) 



 
Spreminjajo se nekateri izmed ciljev zelenega javnega naročanja, in sicer: 
 

– v točki 3 drugega odstavka 6. člena se zahtevani odstotek živil, ki izpolnjujejo posamezno, 

več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, 

povečuje iz dosedanjih 15 na 20 odstotkov; 

 

Prav tako se spreminja besedilo devetega odstavka 8. člena uredbe glede upoštevanja cilja pri 

oddaji javnega naročila živil v skladu s petim odstavkom 73. člena ZJN-3 (načelo kratkih 

dobavnih verig), in sicer se določilo razširi iz javnega naročanja živil na vse predmete zelenega 

javnega naročanja. 

 

 

 

 


