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UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Prenova ureditve zelenega javnega naročanja se je pričela v letu 2016

Uredba o ZeJN je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 51/2017, dne 19. 9. 2017

Veljati je začela 1. januarja 2018

Z dnem uveljavitve je prenehala veljati Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 89/14 in 91/15 – ZJN-3)

Zeleno javno naročanje je v Sloveniji obvezno



UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

▪ ne določa več konkretnih okoljskih zahtev – omogoča večjo fleksibilnost naročnikom pri 
doseganju ciljev

▪ obvezna za več predmetov javnega naročanja

▪ poudarjeni so vidiki krožnega gospodarstva in upoštevanje stroškov v celotni življenjski dobi in 
vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem in pridobitev znaka za okolje tipa I ter izboljšanje 
svojega in izdelkovega ogljičnega vtisa



PREDMETI ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA

20 predmetov

Prej 12 predmetov

Po novem je ZeJN obvezno še za:

projektiranje oziroma izvedbo gradnje cest

cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo

razsvetljavo v notranjih prostorih

grelnike vode oziroma prostorov ter hranilnike tople vode

sanitarne armature

opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje

stenske plošče

tekstilne izdelke

kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje za vrtnarjenje



IZJEME OD ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA

▪ ko se blago, storitve ali gradnje naročajo v humanitarne namene 

▪ ko se blago, storitve ali gradnje naročajo za blagovne rezerve, ko je treba zaradi varnostnih ali 
higienskih zahtev upoštevati drugačne standarde

▪ ko je predmet javnega naročanja stavbno pohištvo, ki je v primeru ugotovljene prekomerne 
hrupne prometne obremenjenosti na zasebni lastnini namenjeno zagotavljanju pasivne 
protihrupne zaščite



OKOLJSKI CILJI

Namesto dosedanjih obveznih zahtev uredba določa cilje za posamezne predmete pri vsakokratni 
oddaji naročila

29 ciljev za vse predmete javnega naročanja

Na primer: 15% živil mora biti ekoloških, 50% elektrike mora biti iz obnovljivih virov, 100% 
računalnikov mora biti energetsko najbolj učinkovitih, 90% električnih sijalk mora biti uvrščenih v 
najvišji energijski razred, dostopen na trgu, 90% pnevmatik mora biti uvrščenih v najvišji energijski 
razred, dostopen na trgu…

Dodatne določbe glede opredelitve nizko- ali brezogljičnih alternativnih virov energije, 
projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavb

Uredba omogoča tudi odstopanje od ciljev, če naročnik pri naslednjem naročilu zasleduje 2-kratnik 
cilja oz. 100% cilj



NAČIN VKLJUČEVANJA OKOLJSKIH VIDIKOV

Drugi odstavek 7. člena Uredbe o ZeJN

v tehničnih specifikacijah kot tehnični standard, zahtevo glede delovanja, funkcionalnosti ali drugo 
značilnost predmeta javnega naročanja

kot razlog za izključitev iz a) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3

kot pogoj za sodelovanje gospodarskega subjekta

kot merilo za oddajo javnega naročila

kot posebno določilo pogodbe



PRIMERI OKOLJSKIH ZAHTEV IN MERIL

Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za javno upravo je skupaj z ministrstvi, pristojnimi za posamezno 
področje, njihovimi organi v sestavi in vladnimi službami pripravilo primere okoljskih zahtev in meril, 
ki jih lahko naročnik vključi v postopek javnega naročanja, da bi dosegel cilje iz uredbe

Primeri okoljskih zahtev so objavljeni na spletni strani Direktorata za javno naročanje: 
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn

Okoljske zahteve so vezane na posamezen predmet javnega naročanja in se med seboj razlikujejo. V 
postopek javnega naročanja se lahko vključijo na enega ali več načinov, kot jih opredeljuje Uredba o 
ZeJN.

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn


SPREMLJANJE ZeJN

MJU bo pripravljalo statistično poročilo o oddanih zelenih javnih naročilih in ga vključilo v statistično 
poročilo o oddanih javnih naročilih v Sloveniji

Vsebovalo bo podatke o:

➢številu in vrednosti oddanih ZeJN (tudi ločeno razčlenjeno na področje JN, vrsto predmeta JN, 
oznako oddelka CPV, predmete ZeJN in postopke javnega naročanja ter ponudnike s sedežem v 
RS, drugi državi članici EU in tretji državi in delež teh ponudnikov glede na število izbranih 
ponudnikov za JN z isto vrsto predmeta javnega naročila),

➢pogostosti uporabljenih načinov vključevanja okoljskih vidikov,

➢številu in deležu naročnikov, ki so oddali vsaj eno ZeJN in

➢številu ponudnikov, katerim je bilo oddano vsaj eno zeleno javno naročilo



PRILOGE UREDBE O ZeJN

Priloga 1 – Natančnejša opredelitev predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno

Priloga 2 – Metodologija za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila



KONTAKTNE TOČKE

Zagotavljanje strokovne pomoči glede vprašanj o zelenem javnem naročanju, vezanih na področje 
dela posameznega resorja oziroma posamezen predmet zelenega javnega naročanja

Objavljene na spletni strani Direktorata za javno naročanje: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-
javnega-narocanja/zeleno-jn

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn


KORISTNE INFORMACIJE O 
ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn


Zagotavljanje transparentnosti glede 
izvajanja okvirnih sporazumov

Maja Marinček



PRAVNA PODLAGA

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 
43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17)

- Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 
o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

- Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 
o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, 
energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o 
razveljavitvi Direktive 2004/17/ES 



OPREDELITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

• Pomeni sporazum 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

• Pri oddaji posameznih javnih naročil lahko sodelujejo le naročniki, ki so za ta namen javno 
navedeni v povabilu k sodelovanju ali povabilu k potrditvi interesa, in gospodarski subjekti, ki 
so podpisniki sklenjenega okvirnega sporazuma

• Predstavlja tehniko javnega naročanja - okvirni sporazum je sklenjen na podlagi predhodno 
izvedenega postopka javnega naročanja – stranke okvirnega sporazuma se torej izberejo v 
enem izmed postopkov javnega naročanja, opredeljenih v 39. členu ZJN-3

• Naročnik mora v postopek za sklenitev okvirnega sporazuma vključiti ustrezne razloge za 
izključitev, pogoje za sodelovanje, tehnične specifikacije, pogodbena določila in merila za 
oddajo javnega naročila



TRAJANJE OKVIRNIH SPORAZUMOV

• splošno področje – največ štiri leta

• infrastrukturno področje – največ osem let

razen v izjemnih primerih, upravičenih zlasti s predmetom okvirnega sporazuma

Trajanje posameznega javnega naročila je lahko tudi daljše



VRSTE OKVIRNIH SPORAZUMOV

• Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

• Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti:

• na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence

• s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki okvirnega sporazuma

• deloma brez ponovnega odpiranja konkurence in deloma s ponovnim odpiranjem konkurence med 
gospodarskimi subjekti, podpisniki okvirnega sporazuma



VRSTE OKVIRNIH SPORAZUMOV

Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom 

NAROČNIK

OKVIRNI SPORAZUM

GOSPODARSKI 
SUBJEKT



VRSTE OKVIRNIH SPORAZUMOV

Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
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VRSTE OKVIRNIH SPORAZUMOV

Okvirni sporazum z več naročniki in enim gospodarskim subjektom
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VRSTE OKVIRNIH SPORAZUMOV

Okvirni sporazum z več naročniki in več gospodarskimi subjekti
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VRSTE OKVIRNIH SPORAZUMOV

Okvirni sporazum osrednjega nabavnega organa in več gospodarskimi subjekti
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OKVIRNI SPORAZUM Z ENIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

šesti odstavek 48. člena ZJN-3

Naročila se oddajo na podlagi sporazuma v skladu s pogoji okvirnega 
sporazuma

Naročnik se lahko pri oddaji pisno posvetuje z gospodarskim subjektom, 
podpisnikom okvirnega sporazuma, in zahteva, da po potrebi dopolni svojo 
ponudbo



OKVIRNI SPORAZUM Z VEČ GOSPODARSKIMI SUBJEKTI

a) točka sedmega odstavka 48. člena ZJN-3

sporazum določa vse pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev in blaga 
ter objektivne pogoje za izbiro gospodarskega subjekta, podpisnika 
okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo – na 
podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja 
konkurence

t.im. kaskadni okvirni sporazum



OKVIRNI SPORAZUM Z VEČ GOSPODARSKIMI SUBJEKTI

b) točka sedmega odstavka 48. člena ZJN-3

okvirni sporazum ne vključuje vseh pogojev, ki urejajo zagotavljanje gradenj, 
storitev in blaga – s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi 
subjekti, podpisniki okvirnega sporazuma



OKVIRNI SPORAZUM Z VEČ GOSPODARSKIMI SUBJEKTI

c) točka sedmega odstavka 48. člena ZJN-3 – naročnik upošteva bodisi a) bodisi 
b) točko sedmega odstavka 48. člena ZJN-3

• okvirni sporazum določa vse pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev ali 
blaga 

• naročnik je to možnost določil v razpisni dokumentaciji v postopku za 
sklenitev okvirnega sporazuma 

• deloma brez ponovnega odpiranja konkurence in deloma s ponovnim 
odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti



ODPIRANJE KONKURENCE

deveti ostavek 48. člena ZJN-3

temelji na enakih pogojih, kot so bili uporabljeni za sklenitev okvirnega sporazuma, ter po potrebi 
na natančneje opredeljenih pogojih in, če je ustrezno, na drugih pogojih iz razpisne dokumentacije 
v postopku za sklenitev okvirnega sporazuma

Odločitev o izbiri stranke okvirnega sporazuma za izvedbo posameznega javnega naročila oziroma 
naročil v določenem obdobju se vroči strankam okvirnega sporazuma, ki so pri odpiranju 
konkurence predložile ponudbe, z objavo odločitve na portalu javnih naročil



ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI O IZVAJANJU OKVIRNEGA 
SPORAZUMA

Tretji odstavek 58. člena ZJN-3

Če naročnik sklene okvirni sporazum v skladu z 48. členom tega zakona, ni dolžan poslati v objavo 
obvestila o oddaji javnega naročila za vsako posamezno javno naročilo, oddano na podlagi tega 
sporazuma. V tem primeru mora rezultate javnega naročanja na podlagi okvirnega sporazuma 
združiti v enem obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na četrtletje, in ga poslati v objavo 
v 30 dneh po koncu vsakega četrtletja.



ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI O IZVAJANJU OKVIRNEGA 
SPORAZUMA

➢ V primeru okvirnega sporazuma z enim gospodarskim subjektom in okvirnega sporazuma z 
več gospodarskimi subjekti, v katerem se ne odpira konkurenca, naročnik objavi obvestilo o 
oddaji posameznega naročila za:

• vsak svoj poziv k dobavi oziroma izvedbi posameznega naročila ali

• svoje pozive k dobavi oziroma izvedbi posameznega naročila v četrtletju



ZAGOTAVLJANJE TRANSPARENTNOSTI O IZVAJANJU OKVIRNEGA 
SPORAZUMA

➢ V primeru okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti, v katerem se odpira konkurenca, naročnik objavi 
obvestilo o oddaji posameznega naročila za:

• vsak svoj poziv k dobavi oziroma izvedbi posameznega naročila ali

• svoje pozive k dobavi oziroma izvedbi posameznega naročila v četrtletju ali

• vsako odpiranje konkurence, v katerem je bila za izvedbo posameznega naročila izbrana stranka okvirnega 
sporazuma ali

• vsa odpiranja konkurence, ki jih je naročnik izvedel v posameznem četrtletju in v katerem je bila vsakokrat 
za izvedbo posameznega naročila izbrana stranka okvirnega sporazuma ali

• vsako odpiranje konkurence, v katerem je bila za izvedbo posameznih naročil v določenem obdobju 
veljavnosti sporazuma izbrana stranka okvirnega sporazuma ali

• vsa odpiranja konkurence, ki jih je naročnik izvedel v posameznem četrtletju in v katerih je bila vsakokrat za 
izvedbo posameznih naročil v določenem obdobju veljavnosti sporazuma izbrana stranka okvirnega 
sporazuma



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

Transparentnost glede izvajanja okvirnih sporazumov se zagotavlja z uporabo obrazcev:

• NMV2 – Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti

• EU 3 – Obvestilo o oddaji naročila

• EU 6 – Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe

• EU 18 – Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

Uporaba PREDLOGE – uporaba predhodno objavljenega obvestila, ki se nanaša na transparentnost glede 
izvajanja okvirnega sporazuma



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

Prenos podatkov iz obvestil o oddaji javnega naročila:

• podatki v oddelku 01 se nanašajo na naročnika, ki je vodil postopek javnega naročanja za izbor 
ponudnikov – strank okvirnega sporazuma

• podatki v oddelkih 02, 04 in D9 se nanašajo na postopek javnega naročanja, ki je bil izveden z 
namenom sklenitve okvirnega sporazuma

• podatki v oddelkih 05 in 06 se nanašajo na izvajanje okvirnega sporazuma, tj. na oddajo 
posameznega javnega naročila ali naročil

Izpolni se za vsak sklop posebej



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

Oddelek 05 – izpolnijo se razdelki:

• V.2.1 Datum sklenitve pogodbe;

• V.2.2 Informacije o ponudbah;

• V.2.3 Ime in naslov izvajalca;

• V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa;

• V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem;

• V.4 Podatki o upoštevanju okoljskih, socialnih ali etičnih vidikov



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

V.2.1 Datum sklenitve pogodbe

navede se datum oddaje posameznega naročila 
oziroma sklenitve pogodbe o oddaji posameznega
javnega naročila 
ali
zadnji dan četrtletja, na katerega se obvestilo nanaša



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

V.2.2 Informacije o ponudbah

• „1“: če se obvestilo nanaša na okvirni sporazum, sklenjen z enim ponudnikom
ali 
če se obvestilo nanaša na okvirni sporazum, sklenjen z več ponudniki brez odpiranja konkurence

• „število prejetih ponudb na odpiranju konkurence“: če se obvestilo nanaša na okvirni sporazum, 
sklenjen z več ponudniki z odpiranjem konkurence

• „seštevek števila prejetih ponudb na vsakem odpiranju konkurence“: če se obvestilo nanaša na okvirni sporazum, 
sklenjen z več ponudniki z odpiranjem 
konkurence in se obvestilo objavlja četrtletno



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

V.2.3 Ime in naslov izvajalca

Iz obvestila o oddaji javnega naročila se prenesejo 
vsi ponudniki, s katerimi je naročnik sklenil 
okvirni sporazum

Naročnik se izjasni, ali je bilo na podlagi 
okvirnega sporazuma ponudniku oddano 
posamezno javno naročilo



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

neobvezen podatek

vrednost posameznega javnega naročila
oziroma
vrednost posameznih javnih naročil v četrtletju



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

praviloma so ti podatki enaki kot v obvestilu o oddaji javnega 
naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

praviloma so ti podatki enaki kot v obvestilu o oddaji javnega 
naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma



OBJAVLJANJE OBVESTIL O IZVAJANJU OKVIRNEGA SPORAZUMA

V.4 Podatki o upoštevanju okoljskih, socialnih ali 

etičnih vidikov 

pogosto so ti podatki enaki kot v obvestilu o oddaji 
javnega naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega 
sporazuma



PRAVNO VARSTVO V OKVIRU ODDAJE POSAMEZNIH NAROČIL

tretji odstavek 5. člena ZPVPJN

Kadar se posamezno naročilo oddaja na podlagi okvirnega sporazuma, ki se sklene z večjim številom 
ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, in je vrednost posameznega naročila 
enaka ali višja od vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo poslati v objavo Uradu za 
publikacije Evropske unije, je pravno varstvo zagotovljeno v predrevizijskem, revizijskem in sodnem 
postopku. 

V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo na podlagi okvirnega sporazuma, je pravno 
varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.



PRAVNO VARSTVO V OKVIRU ODDAJE POSAMEZNIH NAROČIL

TAKSA

drugi odstavek 71. člena ZPVPJN

2.000 eurov - če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v 
postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi

6.000 eurov - če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v 
katerem koli drugem postopku javnega naročanja

1.000 eurov - če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega 
sporazuma



Hvala za pozornost!


