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POVZETEK
Javno naročanje je postopek, v katerem javni sektor z javnimi sredstvi od zasebnega
sektorja kupuje blago, storitve ali izvedbo gradenj. Ker gre za porabo javnih sredstev, mora
biti celoten postopek pravno urejen.
Namen diplomskega dela je na splošno predstaviti področje javnega naročanja v Republiki
Sloveniji ter na drugi strani bolj podrobno predstaviti javno naročanje na področju občin.
Cilj dela je ugotoviti, ali med naročniki (občinami) in izbranimi ponudniki v postopkih
javnega naročanja obstaja teritorialna povezava. Teritorialno povezavo opredeljujem kot
povezavo med naročnikom in izbranim ponudnikom, ki ima svoj sedež na območju naročnika
(občine).
Na podlagi pridobljenih rezultatov ugotavljam, da v analiziranih primerih ni prisotne
teritorialne povezave med naročniki in izbranimi ponudniki v tem smislu, da bi se v postopkih
oddaje javnih naročil preferiralo domače ponudnike. Izkazalo se je ravno obratno, večina
izbranih ponudnikov se je namreč nahajala izven območja občine, ki je v postopku nastopala
kot naročnik. Te ugotovitve pa, glede na omejitve raziskave, v kateri se je analiziralo javna
naročila le štirih občin, ne moremo posplošiti na vse občine v Republiki Sloveniji.

Ključne besede: javno naročanje, zakon o javnem naročanju, zeleno javno naročanje,
občina, ponudnik
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SUMMARY
THE ANALYSIS OF PUBLIC PROCUREMENTS IN THE SELECTED MUNICIPALITIES
Public procurement is a procedure in which the public sector purchases goods, services and
construction performance from the private sector by means of public resources. As the
public funds are used, the complete procedure has to be governed by law.
The aim of my thesis is to present the area of public procurement in the Republic of Slovenia
in general on one hand and to present public procurement in the area of municipalities in
more detail on the other hand. The objective of my thesis is to find out whether there is a
territorial connection in the proceedings of public procurement between the clients
(municipalities) and the selected tenderer. Territorial connection is defined as a connection
between a client and a selected tenderer who has its headquarters in the area of the client
(municipality).
Based on the extracted results, I establish that there is no territorial connection present
between the clients and the selected tenderer in the analysed examples in the sense that
in the award of public contract procedure domestic tenderers are not favoured. In fact, the
opposite has proven to be the case as the majority of the selected tenderers are located
outside the area of the municipality which performed as the client. These findings, however,
cannot be generalized to all municipalities in the Republic of Slovenia due to the limitations
of the research study where only public procurements of four municipalities were analysed.

Key words: public procurement, Public Procurement Act, green public procurement,
municipality, tenderer
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UVOD

Javno naročanje je postopek, v katerem javni sektor z javnimi sredstvi od zasebnega
sektorja kupuje razno blago, izvajanje storitev ali izvedbo gradenj, torej vse od cest,
računalniške opreme do navadnih sponk za papir. V javnem interesu je, da se
davkoplačevalski denar porablja čim bolj ekonomično, zato mora biti postopek javnega
naročanja pravičen v vseh svojih fazah ter do vseh udeležencev, ki v njem nastopajo. S tem
namenom obstaja več pravnih aktov, ki regulirajo to področje.
Postopek javnega naročanja ima več faz, ki segajo vse od predhodnega preverjanja trga pa
do odločitve in objave o oddaji javnega naročila. Glavni cilj tega postopka je izbrati najbolj
optimalnega ponudnika, s katerim se podpiše pogodba o izvajanju javnega naročila. S tem
se označi začetek sodelovanja naročnika in izvajalca.
Izbira najboljše ponudbe in s tem najboljšega ponudnika pa ni tako enostavna, saj se
običajno na razpis prijavi več pravnih ali fizičnih oseb. Potrebno je primerjati vse ponudbe
preko različnih parametrov: katera je najbolj ugodna ponudba, kateri ponudnik ima
zadostno število sredstev za izvedbo javnega naročila itd. Vse ponudnike in njihove ponudbe
se torej obširno in natančno preveri.
V postopkih javnega naročanja pa prihaja tudi do kršitev, ko obe strani, naročnik in
ponudnik, kršita zakonske določbe in temeljna načela. To je lahko posledica nepoznavanja
postopka ali pa zavestne odločitve. Kršitve se pojavljajo v več oblikah:
 prilagojenost razpisa v prid določenemu ponudniku,
 drobljenje večjih naročil na manjše,
 posredovanje objave o javnem naročilu le določenim ponudnikom, ko bi morala biti ta
javno objavljena,
 odstopanje kakovosti kupljenih storitev ali blaga od pogodbenih določil idr.
Sum na kršitev v postopku oddaje javnega naročila je prisoten tudi v primerih, ko se
naročnik in ponudnik poznata. V tem primeru se poraja vprašanje, ali je bil ta ponudnik
izbran na podlagi najboljše ponudbe ali na podlagi poznanstva. Še posebej je to lahko
problem v manjšem okolju, npr. v manjših državah, regijah, občinah. Vendar pa je pri tem
potrebno poudariti, da se samo poznanstvo med naročnikom in ponudnikom še ne sme
označiti kot sumljivo, problematično in še ne kaže na nezakonito delovanje in korupcijo.
Naročnik ima lahko z določenim ponudnikom dobre izkušnje na podlagi preteklega
sodelovanja in mu zato zaupa. Do problema pride le, če se ugotovi, da bi bila na razpisu
lahko izbrana boljša ponudba.
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V diplomskem delu sem na primeru štirih slovenskih občin prikazala strukturo ponudnikov,
ki so bili v letu 2016 izbrani v postopkih oddaje javnih naročil. Izbrane občine so bile:
Brežice, Kamnik, Nova Gorica in Slovenska Bistrica. Te štiri občine so bile izbrane na podlagi
števila prebivalcev, površine in gostote prebivalstva, saj so ti trije kazalci namreč pri vseh
štirih občinah podobni.
Namen diplomskega dela je na splošno predstaviti področje javnega naročanja v Republiki
Sloveniji ter na drugi strani bolj podrobno predstaviti javno naročanje na področju občin,
še posebej na primeru izbranih štirih: Brežice, Kamnik, Nova Gorica in Slovenska Bistrica. V
diplomskem delu sem na primeru štirih slovenskih občin prikazala strukturo ponudnikov, ki
so bili v letu 2016 izbrani v postopkih oddaje javnih naročil.
Osnovni cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali obstaja teritorialna povezava med naročniki
in izbranimi ponudniki. Teritorialno povezavo opredeljujem kot povezavo med naročnikom
in izbranim ponudnikom, ki ima svoj sedež na območju naročnika (občine). Na primeru
izbranih občin sem se osredotočila na gospodarske subjekte, ki so bili v letu 2016 izbrani
kot najbolj optimalni ponudniki na razpisih javnih naročil in so potemtakem izvajali ali še
vedno izvajajo javna naročila na območju izbranih občin. Prikazali so se osnovni in poslovni
podatki teh izvajalcev, pridobljeni preko Poslovnega registra Slovenije. Preko teh podatkov
se je ugotavljalo, za kakšno organizacijsko obliko gre pri posameznem gospodarskem
subjektu, ali na trgu nastopajo kot kapitalska družba, samostojni podjetnik idr. Preučila se
je tudi oddaljenost sedeža izbranega ponudnika od sedeža naročnika.
Hipoteza, ki sem si jo zastavila v diplomskem delu, je:
H: Večina ponudnikov, ki so bili izbrani v postopku javnega naročanja, ima svoj sedež na
območju občine, ki je v postopku nastopala kot naročnik.
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila več raziskovalnih metod. Primarne in
sekundarne vire sem analizirala in s pomočjo deskriptivne metode opisala temeljne pojme.
S komparativno metodo sem primerjala mnenja več avtorjev primarnih in sekundarnih virov
ter s tem odkrivala podobnosti in razlike med njimi. V drugem, praktičnem delu diplomskega
dela pa sem najprej preko Statističnega urada RS, Google Zemljevidov, Portala javnih
naročil in Poslovnega registra Slovenije pridobila potrebne podatke ter jih nato analizirala z
metodo analize. S primerjalno analizo sem primerjala podatke med izbranimi štirimi
občinami. Skozi celotno nalogo je bila uporabljena metoda dedukcije, saj gre za sklepanje
iz splošnih spoznanj na posamezna spoznanja. Na koncu je uporabljena metoda sinteze,
kjer sem spoznanja, pridobljena preko celotne naloge, združila v zaključku.
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Diplomsko delo se deli na šest glavnih poglavij. Uvodu sledi opredelitev javnega naročanja,
udeležencev postopka ter vrste predmeta javnega naročila. Nato je predstavljena pravna
ureditev tega področja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji (EU). Podrobneje sta
predstavljena tudi zakona, ki urejata to področje v RS, in sicer Zakon o javnem naročanju
(ZJN-3)1 in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)2. Opisana so
temeljna načela, ki jih morajo upoštevati vsi naročniki v postopkih oddaje javnega naročila,
ter postopki, med katerimi lahko izbirajo naročniki. V nadaljevanju je opisan postopek
oddaje javnega naročila. V tretjem poglavju je predstavljeno zeleno javno naročanje ter
njegova pravna ureditev na evropski in nacionalni ravni. V naslednjem poglavju so
predstavljene posebnosti javnega naročanja v občinah, kjer so podani tudi rezultati dveh
raziskav na tem področju. S petim poglavjem se prične empirični del diplomskega dela, kjer
sem predstavila rezultate raziskave in jih interpretirala. Na podlagi rezultatov sem podala
svoje ugotovitve in preverila postavljeno hipotezo. Na koncu sledi še zaključek, v katerem
sem podala ugotovitve po poglavjih.

1
2

Uradni list RS, št. 91/15
Uradni list RS, št. 43/11, 63/13
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2

JAVNO NAROČANJE

2.1 OPREDELITEV JAVNEGA NAROČANJA
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, 2. člen) opredeli javno naročilo kot: »[…] pisno sklenjeno
odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki,
katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev«.
Z javnim naročanjem javni organi in drugi naročniki zadovoljujejo svoje potrebe. Gre torej
za nabave v javnem sektorju, ki se od nabav v zasebnem sektorju razlikujejo po tem, da so
financirane z davkoplačevalskim denarjem. Ker gre za veliko potrošnjo, mora biti javno
naročanje opravljeno pregledno in na način, da je pod enakimi pogoji omogočen dostop
vsem gospodarskim subjektom, ki so nenazadnje tudi davkoplačevalci. Javni naročniki
morajo tako pri izbiri pogodbenega partnerja upoštevati več pravnih predpisov, še posebej
pomemben pa je ZJN-3, ki ureja vsa bistvena vprašanja, povezana s sistemom javnega
naročanja (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 11, 19‒20).
Javna sredstva niso neomejena, zato mora biti njihova poraba čim bolj racionalna in
smotrna. Naročniki se morajo tako v postopkih javnega naročanja obnašati gospodarno in
v skladu s predpisi, pri tem pa morajo skrbno izbrati sposobne gospodarske subjekte, v
katere zaupajo, da bodo zanesljivo, pravočasno in kakovostno opravili javno naročilo
(Primec, 2016, str. 8‒9).
Glede na predmet naročila delimo javna naročila v tri vrste: javna naročila blaga, storitev in
gradenj. Pri javnih naročilih gradenj gre za izvedbo gradenj ali projektiranje in izvedbo
gradenj. Pri javnih naročilih blaga je predmet nakup, zakup, najem ali nakup blaga s
pridržanim lastništvom z ali brez nakupne pravice. Pri javnih naročilih storitev pa gre za
izvajanje storitev (ZJN-3, 2. člen).
Poleg organov Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti imajo po ZJN-3
status naročnika tudi druge osebe javnega prava, subjekti, ki opravljajo dejavnosti na
infrastrukturnem področju (javna podjetja in subjekti, ki imajo za to izključno pravico), ter
združenja teh subjektov. V primeru, da določen subjekt ni prepričan o svojem statusu, lahko
pristojnemu ministrstvu za področje javnega naročaja poda predlog za ugotovitev statusa.
Če se izkaže, da subjekt izpolnjuje zakonske pogoje za naročnika, se ga uvrsti na
informativni seznam naročnikov, ki ga izda vlada RS (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas,
Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 69, 79).
Za izvajanje javnega naročila se potegujejo gospodarski subjekti – fizična ali pravna oseba
ali skupina teh oseb (tudi začasno združenje podjetij), ki ponujajo izvedbo gradenj, dobavo
blaga ali izvedbo storitev. V postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo na dva
načina. Ponudniki lahko naročniku predložijo svojo ponudbo, v posebnih primerih pa
sodelujejo kot kandidati, ki zaprosijo za povabilo k sodelovanju ali pa jih naročnik sam
povabi k sodelovanju (ZJN-3, 2. člen).
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2.2 PRAVNA UREDITEV
S pravno ureditvijo področja javnih naročil se zasledujejo: formalno pravni vidik
izpolnjevanja norm zakona v postopkih javnega naročanja, gospodarski, ekonomski,
demografski in socialni vidik ter ekološki učinek (Čampa, Kodela, Matas, Šoltes, & Štular,
2007, str. 15).
Področje javnega naročanja neposredno ali posredno ureja več slovenskih in prav tako
evropskih predpisov. Pravni akti na tem področju v Republiki Sloveniji so:
 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in njegovi podzakonski akti,
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in njegovi
podzakonski akti,
 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)3 in njegovi
podzakonski akti,
 Obligacijski zakonik (OZ)4 in
 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)5.
Poleg zakonskih predpisov je potrebno poznati tudi odločitve Državne revizijske komisije ter
sodno prakso sodišč Republike Slovenije. Od evropskih predpisov pridejo za nas v poštev
zlasti sekundarni pravni viri, kot so: sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti, uredbe in
direktive (Avbreht, in drugi, 2008, str. 25).
Leta 1997 je bil v Republiki Sloveniji sprejet prvi Zakon o javnih naročilih (ZJN)6, ki je
celovito urejal področje javnega naročanja. Pred tem sta si to nalogo delili dve odredbi, in
sicer Odredba o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo
iz proračuna RS7, in Odredba o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil8.
Področje javnih naročil je skozi vsa obdobja bilo, in še vedno je, deležno več sprememb.
Potrebno je namreč stalno prilagajanje pravu Evropske unije, k pogostim reformam pa
botruje tudi neizkušenost pripravljavcev predpisov in prakse. Za to je bil že tri leta kasneje
sprejet nov Zakon o javnih naročilih (ZJN-1)9. Vendar pa se je že kmalu po uveljavitvi tega
zakona zopet pokazala potreba po njegovi spremembi, saj so se pri izvedbi postopka oddaje
javnega naročila pojavile določene ovire (Mužina, 2005, str. 11‒12).

3
4
5
6
7
8
9

Uradni
Uradni
Uradni
Uradni
Uradni
Uradni
Uradni

list
list
list
list
list
list
list

RS,
RS,
RS,
RS,
RS,
RS,
RS,

št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.

90/12,
97/07
36/08,
24/97,
24/92,
28/93,
39/00,

52/16
40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 33/14, 76/15, 23/17
39/00
19/94
2/04

5

Leta 2006 pa je prišlo do spremembe na področju javnega naročanja, saj sta bila sprejeta
kar dva zakona, ki sta delila javna naročila na t. i. splošno in infrastrukturno področje. Poleg
Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)10 je bil sprejet tudi Zakon o javnem naročanju na
vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)11.
Deljenost področij na dva dela pa se ni izkazala za ustrezno, zato je, devet let kasneje
sprejeti ZJN-3, zopet združil obe področji.
S sprejetjem Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN)12 leta 1999 se je
uredilo tudi področje pravnega varstva pri oddaji javnih naročil. Zaradi implementacije
evropskih direktiv se je leta 2011 sprejel nov zakon na tem področju, in sicer Zakon o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Kranjc & Kostanjevec, 2011, str.
15).
Javna naročila na področju obrambe in varnosti so bila v preteklosti urejena le kot izjema
od uporabe javnonaročniških pravil, podrobneje pa jih je urejala Uredba o oborožitvi, vojaški
opremi, specialni operativni tehniki in naročili zaupne narave13. 21. novembra 2012 je bil,
posebej za to področje, sprejet Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti,
s katerim se je v slovenski pravni red implementirala Direktiva 2009/81/ES14. Namen tega
zakona je jasno določiti predmete iz obrambnega in varnostnega področja, za katere je
potrebno upoštevati pravila zakona, saj se s tem zagotovi konkurenčna, enakopravna in
transparentna obravnava tako domačih kot tujih ponudnikov (Basta Trtnik, 2013, str. 15‒
16).
ZJNPOV in ZJN-3 sta si na nekaterih področjih enaka, pokažejo pa se tudi določena
odstopanja. Razlike se na primer pokažejo pri številu postopkov, ki so na izbiro naročniku,
to je na obrambnem in varnostnem področju manjše, med njimi namreč ni odprtega
postopka ali konkurenčnega dialoga (Basta Trtnik, 2013, str. 11).
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Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12
Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11
12
Uradni list RS, št. 78/99, 110/2002, 42/04, 61/05, 78/06, 53/07
13
Uradni list RS, št. 76/01, 19/05, 24/05, 58/05, 97/05, 4/06 in 80/07
14
Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju
postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju
obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES, Uradni list EU, št. 216/76
11
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Pri postopku oddaje javnega naročila se za sklenitev oziroma izpolnitev pogodbe med
naročnikom in izbranim ponudnikom uporabljajo tudi določila Obligacijskega zakonika, ki
urejajo njeno vsebino in druga pogodbena razmerja strank. Poleg omenjenih določil se pri
javnih naročilih uporabljajo tudi določila OZ v primeru odškodninskih zahtevkov, načela
obligacijskega prava, pravila o izpolnitvi oziroma neizpolnitvi pogodbe idr. (Avbreht, in drugi,
2008, str. 27‒28).
Na področju javnega naročanja je zelo velika konkurenca med ponudniki blaga, storitev ali
gradenj, zato pogosto pride do omejevanja, preprečevanja ali izkrivljanja konkurence.
Predpis, ki ureja prepovedane oblike omejevanja konkurence s strani ponudnikov, varstvo
in ukrepe v primeru omejitev, organe ter njihove pristojnosti in postopke, je Zakon o
preprečevanju omejevanja konkurence (Avbreht, in drugi, 2008, str. 29‒30).

7

2.2.1

PRAVO EVROPSKE UNIJE

Javna naročila so lahko močan vzvod za evropsko rast in nove naložbe, zato so predmet
pravnega urejanja tudi na ravni Evropske unije. Poleg tega, da uporaba postopka oddaje
javnega naročila zagotavlja bolj ekonomično porabo javnega denarja, zmanjšuje tudi
možnost za zapiranje trga javnih naročil in s tem povečuje konkurenčnost dobaviteljev
(Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 20).
Namen prava EU na področju javnega naročanja je zagotoviti enake konkurenčne pogoje
vsem podjetjem ter s tem odpraviti prednostno obravnavo, ki jo države članice nudijo
domačim ponudnikom. S sprejetjem direktiv se je v nacionalne zakonodaje preneslo več
pravil javnega naročanja. Dobavitelji in ponudniki storitev tako niso več izključeni iz trga
javnih naročil v drugi državi članici. Glavni cilj prava EU na področju javnih naročil je torej
doseči enotni trg javnih naročil, ki bi vsem evropskim podjetjem omogočal dostop do javnih
naročil in javnih sredstev. To pa je mogoče le, če države članice v celoti uskladijo svoje
predpise in podjetjem nudijo pravo okolje za zagotovitev enakih možnosti (Garzaro, 2016,
str. 45).
Republika Slovenija je, odkar je leta 2004 postala članica EU, morala svojo zakonodajo
prilagoditi evropskim zahtevam ter s tem implementirati več direktiv, tudi na področju
javnega naročanja, saj jo, kot tudi vse druge članice, zavezujejo evropski pravni predpisi
(Avbreht, in drugi, 2008, str. 32).
Evropske pravne vire delimo na primarne (ustanovitvene pogodbe in njihove kasnejše
dopolnitve ter pogodbe med skupnostmi in tretjimi državami) in sekundarne. Med
sekundarne pravne vire spadajo uredbe, direktive, mnenja, priporočila, sklepi in sporazumi.
Pomembna pa so tudi temeljna načela prava EU, sodna praksa Sodišča EU in mednarodno
pravo (Evropska komisija, 2016).
Slika 1: Pravni viri prava Unije

Vir: Borchardt (2011, str. 78)
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Javnega naročanja se posredno dotika že Pogodba o delovanju Evropske unije15. Ta sicer
ne vsebuje nobenih izrecnih določb za to področje, vendar pa določi temeljna načela, ki so
relevantna za to področje. Na javno naročanje pa vplivajo tudi načela, ki izhajajo iz sodnih
praks Sodišča EU, to so enakopravna obravnava, transparentnost, vzajemno priznavanje in
sorazmernost. EU je sprejela tudi več direktiv za področje javnega naročanja, ki še dodatno
podprejo temeljna načela in državam članicam nudijo smernice, to so:
 Direktiva 2014/23/EU16 o koncesijah,
 Direktiva 2014/24/EU17 o javnem naročanju na splošnem področju,
 Direktiva 2014/25/EU18 o javnem naročanju na infrastrukturnem področju,
 Direktiva 2009/81/ES19 o javnem naročanju na obrambnem in varnostnem področju
(SIGMA, 2016, str. 2).
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja pa urejajo:



Direktiva 2007/66/ES20 o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja,
 Direktiva Sveta 92/13/EGS o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja na
infrastrukturnem področju21,
 Direktiva Sveta 89/665/EGS22 o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
na splošnem področju,
 Direktiva 2009/81/ES o javnem naročanju na obrambnem in varnostnem področju
(Direktorat za javno naročanje, 2017).

15

UL C 326
Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju
koncesijskih pogodb; UL L 94
17
Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem
naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES; UL L 94
18
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; UL L 94
19
Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju
postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju
obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES; UL L 216
20
Direktiva 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi
direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje
javnih naročil; UL L 335
21
Direktiva Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o
uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in
telekomunikacijskem področju; UL L 076
22
Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi
revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje; UL L 395
16
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2.2.2

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU

ZJN-3 je že četrti zakon na tem področju v dvajsetih letih. Sprejet je bil 18. novembra 2015,
veljati pa je začel s 1. aprilom 2016. Nastajal je skoraj leto dni, saj je bil že sam predlog
zakona več mesecev v javni obravnavi zaradi različnih interesov vseh, ki se jih zakon dotika.
Zapletlo se je tudi pri njegovem sprejemu, prvič je bil namreč v Državnem zboru sprejet že
28. oktobra, vendar je nato Državni svet izglasoval odložilni veto. Državni zbor ga je nato
ponovno sprejel z absolutno večino (Ferk, 2016, str. 142).
Naloga zakona je, da: »[…] določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo
naročniki v zvezi z javnimi naročili in projektnimi natečaji« (ZJN-3, 1. člen).
Glavni namen njegovega sprejetja je, da bi se z njegovo uporabo povečala transparentnost
postopka oddaje javnega naročila, posledično pa bi se s tem povečala tudi ekonomičnost
porabe javnih sredstev ter omejila korupcijska tveganja. Glavni razlog za njegov sprejem
pa je bila potrebna implementacija Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU (Primec,
2016, str. 9‒10).
ZJN-3 pa je prinesel tudi mnogo novosti. Ena izmed glavnih je združitev do sedaj ločenih
področij javnega naročanja – t. i. splošnega in infrastrukturnega področja. Pred tem sta bili
obravnavani v dveh različnih zakonih: v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakonu o
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev (ZJNVETPS). Z njegovim sprejetjem pa so na voljo tudi nove vrste postopkov, nov
pojem dopustne ponudbe, enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila –
ESPD idr. (Primec, 2016, str. 9).
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2.2.3

ZAKON O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

ZPVPJN je bil sprejet 24. maja 2011, veljati pa je začel s 3. julijem.
»S tem zakonom se:
 ureja pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa, vključno s pravnim
varstvom obrambnega in varnostnega interesa, v postopkih oddaje javnih naročil […]
 določajo organi, ki so pristojni za varstvo pravic po tem zakonu.
Ta zakon določa tudi pravno varstvo po sklenitvi pogodbe ali okvirnega sporazuma […].«
(ZPVPJN, 1. člen)
Namen ZPVPJV je varovanje interesov ponudnikov, naročnikov in javnosti. Ponudniki so v
postopku oddaje javnega naročila šibkejša stranka. Zakon jim omogoča, da v primeru
kršitve pravil javnega naročanja uveljavljajo pravico do učinkovitega pravnega varstva.
Interes naročnikov pa je čim hitrejša sklenitev pogodbe in v primeru revizijskega postopka
čim hitrejša rešitev spora, zato zakon narekuje, da si morajo vsi udeleženci postopka
prizadevati za njegov hiter razvoj brez zavlačevanja. Javni interes se v postopkih oddaje
javnih naročil kaže v zakoniti izvedbi postopka, zagotavljanju konkurence in gospodarni rabi
javnih sredstev. Kaže pa se tudi s tem, ko je v postopku revizije sodelovanje omogočeno
tudi t. i. zagovornikom javnega interesa (Kostanjevec, Bukovec Marovt, Žvan, & Smrdel,
2012, str. 17).
S sprejetjem zakona se je v slovenski pravni red prenesla Direktiva 2007/66/ES. Ta direktiva
je prinesla toliko sprememb, da je bila razveljavitev prejšnjega Zakona o reviziji postopkov
javnega naročanja in s tem izdaja povsem novega zakona nujna (Kostanjevec, Bukovec
Marovt, Žvan, & Smrdel, 2012, str. 9).
ZPVPJN je na področje pravnega varstva prinesel več novosti. Spremenili so se roki, pravila
o taksah in pravila o aktivni legitimaciji. Postopek pravnega varstva se je preoblikoval v
predrevizijski postopek, revizijski postopek, postopek s pritožbo ter sodni postopek,
izbranemu ponudniku je omogočeno sodelovanje v postopku … (Kranjc & Kostanjevec,
2011, str. 15).
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2.3 TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA
V ZJN-3 navedena temeljna načela, ki se jih mora pri postopku oddaje javnega naročila
držati vsak naročnik, so:
 načelo prostega pretoka blaga,
 načelo svobode ustanavljanja,
 načelo prostega pretoka storitev,
 načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
 načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
 načelo transparentnosti javnega naročanja,
 načelo enakopravne obravnave ponudnikov,
 načelo sorazmernosti.
Glavno sredstvo, s katerim si je EU prizadevala ustvariti blaginjo in utrditi mir v Evropi, je
bila vzpostavitev enotnega trga preko odprave ovir pri trgovanju. Ustvarjanje blaginje na
tak način temelji na predpostavki, da bo odpiranje trgov za tujo konkurenco izboljšalo
gospodarsko blaginjo. V Evropi je bila namreč gospodarska blaginja primarno sredstvo za
doseganje miru ‒ veljalo je mnenje, da bi tesna trgovinska in ekonomska soodvisnost držav
zmanjšala sovraštvo med njimi in preprečila nemire ali vojno (Arrowsmith, Bordalo Faustino,
Heuninckx, Treumer, & Fejø, 2011, str. 44).
Prva tri načela izhajajo iz Pogodbe o delovanju EU, saj prosti trg zagotavlja konkurenco med
ponudniki, ki imajo svoj sedež v kateri koli državi članici EU. Naročniki morajo tako pri
vsakem postopku oddaje javnega naročila enako obravnavati tako domače kot tuje
ponudnike. Države članice morajo za ta namen odstraniti vse trgovinske ovire na območju
Unije ter dopustiti gospodarskim subjektom ustanavljanje in opravljanje dejavnosti na
njihovem ozemlju (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 50‒
52).
2.3.1

NAČELO GOSPODARNOSTI, UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI

Na področju oddaje javnih naročil gre za porabo proračunskih sredstev, katere mora
naročnik porabljati racionalno in ekonomično, saj je to v javnem interesu. Načelo
gospodarnosti tako od naročnika zahteva, da zagotovi najbolj gospodarno rabo javnih
sredstev. Pri tem se merita učinkovitost, ki se kaže kot razmerje med porabljenimi sredstvi
in doseženimi cilji, ter uspešnost, ki se kaže kot razmerje med zastavljenimi in dejansko
doseženimi cilji (Avbreht, in drugi, 2008, str. 154‒155).
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2.3.2

NAČELO ZAGOTAVLJANJA KONKURENCE MED PONUDNIKI

Naročnik upošteva načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki s tem, da ne omejuje
pravice vsakega zainteresiranega in sposobnega gospodarskega subjekta za sodelovanje v
postopkih javnega naročanja. Z omejevanjem te pravice se namreč ne krši le to načelo,
ampak tudi načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo transparentnosti in
načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Poznamo prikrito in odkrito diskriminacijo. Za
odkrito diskriminacijo velja omejevanje ponudnikov iz določenega kraja ali omejevanje
ponudbe z določeno vrsto blaga. Pri prikriti diskriminaciji pa morata veljati dva pogoja, in
sicer mora biti določena taka zahteva, ki daje prednost določenemu ponudniku oziroma ga
omejuje, pri tem pa za njeno utemeljitev ne obstajajo nobeni objektivni razlogi (Avbreht, in
drugi, 2008, str. 159‒161).
2.3.3

NAČELO TRANSPARENTNOSTI JAVNEGA NAROČANJA

Načelo transparentnosti javnega naročanja je eno izmed ključnih načel, saj je povezan z
vsemi ostalimi načeli. Če je zagotovljena preglednost oddaje javnih naročil, sta omogočena
tudi nadzor nad porabo javnih sredstev in enakopravna obravnava ponudnikov,
sorazmernost pogojev s predmetom javnega naročila in konkurenca med ponudniki (Basta
Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 59‒60).
2.3.4

NAČELO ENAKOPRAVNE OBRAVNAVE PONUDNIKOV

Naročnik mora v vseh fazah postopka javnega naročanja skrbeti za to, da med ponudniki
ni razlikovanja in da imajo vsi enakopravne možnosti za pridobitev naročila. Enakopravna
obravnava ponudnikov namreč pomeni večjo konkurenco in s tem racionalnejšo porabo
javnih sredstev (Avbreht, in drugi, 2008, str. 162).
ZJN-3 razlikuje med krajevno, stvarno in osebno diskriminacijo, diskriminacijo, ki izvira iz
klasifikacijske dejavnosti, in drugimi diskriminacijami. Do krajevne diskriminacije pride v
primerih, ko so ponudniki neenakopravno obravnavani s strani naročnika glede na kraj
ustanovitve, kraj sedeža subjekta oziroma glede na njihovo oddaljenost od kraja izvajanja
naročila. Razlikovanje glede na kraj je dopustno samo v objektivno opravičljivih primerih,
npr. ko je potreben hiter odzivni čas. Do stvarne diskriminacije pride, ko naročnik v razpisni
dokumentaciji zahteva točno določeno blago glede na znamko, poreklo, patent … V
primerih, ko je ponudnikom, ki nimajo določenega pravnega statusa ali državljanstva,
onemogočeno sodelovanje, pa gre za osebno diskriminacijo (Basta Trtnik, Kostanjevec,
Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 65‒66).
2.3.5

NAČELO SORAZMERNOSTI

Načelo sorazmernosti je najpomembnejše v fazi priprave razpisne dokumentacije, takrat
mora naročnik izbrati in določiti pogoje in merila za izbiro, ki morajo biti povezani in
sorazmerni s predmetom naročila. Naročniku torej ni dovoljeno postavljanje neutemeljenih
zahtev, saj s tem iz postopka izključuje potencialne ponudnike in omejuje konkurenco
(Avbreht, in drugi, 2008, str. 176‒179).
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2.4 POSTOPKI ODDAJE JAVNIH NAROČIL
V zadnjem desetletju se je število postopkov, po katerih lahko postopajo naročniki pri oddaji
javnih naročil, povečalo. Za to je zaslužen predvsem razvoj evropskega prava o javnem
naročanju, saj so se s tem spremenile direktive na tem področju iz leta 2004 in 2014. V letu
2004 sta se trem že obstoječim pridružila dva, v letu 2014 pa še en nov postopek (Basta
Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 200).
Naročnikom je tako sedaj na voljo sedem različnih postopkov na splošnem in
infrastrukturnem področju:
 odprti postopek,
 omejeni postopek,
 konkurenčni dialog,
 partnerstvo za inovacije,
 konkurenčni postopek s pogajanji (samo za splošno področje),
 postopek s pogajanji z objavo (samo za infrastrukturno področje),
 postopek s pogajanji brez predhodne objave,
 postopek naročila male vrednosti.
Izbira postopka ni vedno prosta, saj je uporaba nekaterih izmed njih zakonsko omejena,
ker vsi posebni postopki nekako vplivajo na katero od temeljnih načel javnega naročanja,
npr. postopek s pogajanji brez predhodne objave omejuje transparentnost javnega
naročanja, pri konkurenčnem dialogu tvegamo kršitev načel enakopravnega obravnavanja
ponudnikov itd. (Avbreht, in drugi, 2008, str. 102).
Na splošnem področju javnega naročanja lahko naročniki tako prosto izberejo odprti
postopek ali omejeni postopek, medtem ko je uporaba postopkov konkurenčnega dialoga,
partnerstva za inovacije in konkurenčnega postopka s pogajanji omejena na zakonsko
določene omejitve. Postopek s pogajanji brez predhodne objave pa se lahko uporabi le v
primerih, ki so navedeni v zakonu. Na infrastrukturnem področju pa lahko naročniki prosto
izbirajo med odprtim postopkom, omejenim postopkom, konkurenčnim dialogom ali
postopkom s pogajanji z objavo. Pri uporabi partnerstva za inovacije ali postopka s pogajanji
brez predhodne objave pa so pravila podobna kot na splošnem področju. Postopek naročila
male vrednosti pa se na obeh področjih lahko uporabi za oddajo naročil (naj)nižjih vrednosti
(Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 200).
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2.4.1

ODPRTI POSTOPEK

V praksi je, poleg postopka naročila male vrednosti, največkrat uporabljen odprti postopek,
pri katerem zakon ne določa nobenih okoliščin, v katerih bi bila uporaba omenjenega
postopka primerna oziroma neprimerna. Postopek se začne, ko naročnik javno objavi
naročilo. Nato imajo vsi zainteresirani ponudniki priložnost, da v zakonsko določenem roku
oddajo svojo ponudbo. Po prejemu ponudb sledita fazi pregleda in vrednotenja. Najprej
naročnik pregleda, ali vse prispele ponudbe izpolnjujejo pogoje za izvedbo javnega naročila.
Nato sledi faza vrednotenja, v kateri se ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje, ocenjujejo na
podlagi vnaprej določenih meril za izbiro (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, &
Skok Klima, 2016, str. 203‒206).
Prednost odprtega postopka je, da zagotavlja največjo stopnjo konkurence, saj lahko
ponudbo oddajo vsi zainteresirani gospodarski subjekti. Je tudi najbolj transparenten med
vsemi postopki ter omogoča zelo malo možnosti za pojav korupcije. Ima pa tudi svoje
slabosti. Stroški uporabe tega postopka so lahko za naročnike visoki, še posebej, ko je
število ponudnikov veliko. V tem primeru je potrebno pregledati veliko ponudb, kar je lahko
drago in zamudno (SIGMA, 2016, str. 6).
2.4.2

OMEJENI POSTOPEK

Poleg odprtega postopka je drugi osnovni postopek za oddajo javnih naročil omejeni
postopek, katerega lahko naročniki prav tako izberejo brez omejitev. Prijavijo se lahko vsi
zainteresirani gospodarski subjekti, vendar je od naročnika odvisno, katerega od njih bo
dejansko povabil k oddaji ponudbe. To je torej glavna razlika od odprtega postopka,
omejeni postopek je bolj strukturiran, saj vedno poteka v dveh fazah. Prvo fazo bi lahko
poimenovali »faza kvalifikacije«. Prijavo v tej fazi lahko odda vsakdo, ki ima interes.
Naročnik na podlagi vnaprej določenih pogojev pregleda oddane prijave in pri tem ugotavlja
usposobljenost posameznega ponudnika oziroma kandidata. Sledi druga, »ponudbena«
faza. V tej naročnik k oddaji ponudbe, sočasno in v pisni obliki, povabi le kvalificirane
ponudnike/kandidate. Med oddanimi ponudbami na podlagi vnaprej določenih meril izbere
najugodnejšo ponudbo (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016,
str. 207‒209).
Omejeni postopek je navadno cenejši in manj zamuden od odprtega postopka zaradi
manjšega števila ponudnikov/kandidatov. Ker so izbrani kandidati že »premagali« več
gospodarskih subjektov, ki so prav tako oddali svoje prijave, a niso bili povabljeni k oddaji
ponudb, jih to lahko motivira, da izdelajo bolj dodelane in kvalitetnejše ponudbe. Slabost
omejenega postopka pa je trajanje le-tega, saj je zaradi dveh faz precej daljši od odprtega
postopka. Zaradi dveh faz pa je večja tudi možnost korupcije (SIGMA, 2016, str. 6‒7).
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2.4.3

KONKURENČNI DIALOG

Na infrastrukturnem področju lahko naročnik prosto izbira med uporabo odprtega postopka,
omejenega postopka in postopka konkurenčnega dialoga, medtem ko je na splošnem
področju uporaba konkurenčnega dialoga omejena na zakonsko določene okoliščine.
Naročnik lahko konkurenčni dialog uporabi, ko ne more že vnaprej natančno opredeliti
predmeta javnega naročila, saj je potrebno pri tem postopku oblikovati razpisno
dokumentacijo šele po zaključenem dialogu. To je še posebej pogosto pri inovativnih in
infrastrukturnih projektih, pri vzpostavitvi informacijskih sistemov, uvedbi novih oblik
elektronskega komuniciranja, intelektualnih storitvah itd. Konkurenčni dialog pa se lahko
uporabi tudi pri javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od mejne vrednosti za objave v
Uradnem listu EU (Primec, 2016, str. 20).
Postopek se začne z javno objavo obvestila o javnem naročanju oziroma obvestila o
vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema na infrastrukturnem področju, v katerem naročnik
opiše svoje potrebe in zahteve glede predmeta javnega naročila ter določi pogoje za
sodelovanje v postopku. Nato imajo vsi zainteresirani ponudniki/kandidati priložnost, da v
zakonsko določenem roku oddajo svoje prijave za sodelovanje. Sledi faza »kvalifikacije«,
ko naročnik izmed vseh prijavljenih ponudnikov/kandidatov izbere najbolj primerne in
usposobljene, ki jih nato pisno povabi k udeležbi v dialogu. Tekom te faze skušajo naročnik
in kvalificirani ponudniki poiskati eno ali več rešitev, ki bodo zadovoljile naročnikove
potrebe. Pri tem niso časovno omejeni, saj dialog traja, dokler naročnik ne oceni, da so
našli možno končno rešitev in o tem obvesti vse udeležence ter jih pozove k predložitvi
končnih ponudb. Naročnik vse oddane ponudbe primerja in vrednoti ter na koncu izbere
ekonomsko najugodnejšo (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016,
str. 214‒216).

2.4.4

PARTNERSTVO ZA INOVACIJE

S sprejetjem ZJN-3 se je uvedel tudi povsem nov postopek partnerstva za inovacije, ki se
uporabi v primeru potrebe po novem produktu, ki pa še ni dostopen na trgu. Gre za
partnerstvo med naročnikom in enim ali več ponudniki, katerega končni rezultat je produkt,
ki bo naročniku nudil dolgoročno korist, zato se mora kot merilo izbire upoštevati razmerje
med ceno in kakovostjo (Primec, 2016, str. 24).
Postopek se začne z objavo obvestila o javnem naročilu (splošno področje) oziroma
obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema (infrastrukturno področje). Nato
ponudniki/kandidati v zakonsko določenem roku oddajo svoje prijave. Sledi »kvalifikacijska
faza«, v kateri naročnik oceni prijavljene ponudnike/kandidate in izbere enega ali več
primernih. V fazi »raziskav in razvoja« se začne sodelovanje naročnika in partnerja/-ev in
razvijanje inovativne rešitve. Na koncu sledi faza »nakupa«, ko naročnik od partnerja kupi
končno rešitev v obliki blaga, storitve in/ali gradnje, a le, če izdelek ustreza dogovorjeni
ravni uspešnosti in mejnih stroškov (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok
Klima, 2016, str. 223‒224).
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2.4.5

KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI

Konkurenčni postopek s pogajanji je mogoče uporabiti samo na splošnem področju javnega
naročanja, in sicer samo v zakonsko določenih okoliščinah, ki so:
 nadaljevanje neuspelega odprtega, omejenega ali postopka naročila male vrednosti,
 javna naročila, ki jih ni potrebno objaviti v Uradnem listu EU,
 primeri, ko njegovo uporabo upravičuje narava predmeta naročila
(Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 227).
»Uporablja se zlasti v primerih, ko naročniki ne morejo vnaprej opredeliti načina oziroma
zahtev, kako zadostiti potrebam po določenem predmetu javnega naročila. To je pogosto
pri inovativnih projektih, projektih na področju integrirane prometne infrastrukture, za
velika računalniška omrežja ali projekte ipd.« (Primec, 2016, str. 26).
Postopek se začne z javno objavo obvestila o javnem naročanju. Zainteresirani
ponudniki/kandidati v zakonsko določenem roku oddajo svoje prijave za sodelovanje.
Naročnik nato pregleda vse prijave in izbere tiste, ki izpolnjujejo vnaprej določene zahteve
in pogoje za sodelovanje. Izbrani ponudniki/kandidati so pisno povabljeni, da predložijo
svoje »prve« ponudbe v zakonsko določenem roku. Naročnik ima nato dve možnosti. Če si
je že v razpisu pridržal to možnost, lahko sprejme že prvo najugodnejšo ponudbo brez
pogajanja. Lahko pa se odloči nadaljevati postopek in tako sprožiti pogajanja s ponudniki,
ki so oddali svoje ponudbe. Cilj pogajanja je izboljšanje prvotnih ponudb, zato lahko ta
potekajo v več krogih, dokler ponudbe niso dovolj ustrezne za naročnika. Po zaključenih
pogajanjih naročnik povabi ponudnike, da predložijo »končne« ponudbe, ki jih nato preveri,
oceni in izbere najugodnejšo (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima,
2016, str. 229‒232).
2.4.6

POSTOPEK S POGAJANJI Z OBJAVO

Postopek s pogajanji z objavo lahko naročniki uporabljajo samo za javna naročila na
infrastrukturnem področju. Je eden izmed štirih postopkov, poleg odprtega in omejenega
postopka ter konkurenčnega dialoga, med katerimi lahko naročniki prosto izbirajo, saj
njegova uporaba namreč ni vezana na nobene zakonsko določene okoliščine. Naročnik
najprej javno objavi povabilo k sodelovanju v obliki obvestila o javnem naročanju,
periodičnega informativnega obvestila ali obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema.
Na povabilo se lahko odzovejo vsi zainteresirani gospodarski subjekti, ki v zakonsko
določenem roku oddajo svoje prijave. Naročnik po pregledu vseh prijav izbere kvalificirane
ponudnike, ki jih nato povabi k pogajanjem. Izbrani ponudniki predložijo svoje »prve«
ponudbe, rok oddaje določijo naročnik in izbrani ponudniki v medsebojnem dogovoru. Sledi
prilagajanje ponudb zahtevam naročnika, ki na koncu pogajanj pozove ponudnike k oddaji
končnih ponudb, med katerimi nato izbere najugodnejšo (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas,
Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 232‒234).
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2.4.7

POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE

Postopek s pogajanji brez predhodne objave se izvede s pogajanji, vendar pri tem postopku
oddajo prijavo za sodelovanje lahko samo tisti gospodarski subjekti, ki jih povabi naročnik,
torej ne vsi zainteresirani, kot je to pri ostalih postopkih, ki vključujejo pogajanja. S tem se
postopek odmika od načel javnega naročanja in je zato njegova uporaba strogo zakonsko
urejena in omejena na zakonsko določene primere (Primec, 2016, str. 29).
Zakon za ta postopek ne zahteva javne objave javnega naročila. Naročnik sam povabi
ponudnike/kandidate k oddaji prijav za sodelovanje in prav tako sam določi rok za oddajo
prijav. Nato sledijo pogajanja z enim ali več ponudniki/kandidati (Basta Trtnik, Kostanjevec,
Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 245).
2.4.8

POSTOPEK NAROČILA MALE VREDNOSTI

Naročilo male vrednosti je zelo poenostavljen postopek oddaje javnega naročila, saj zanj
veljajo manj formalna pravila. Naročnik ima pri oblikovanju in vodenju postopka precejšnjo
svobodo, upoštevati pa mora vrednosti, ki določajo, za katera javna naročila se lahko
uporabi postopek naročila male vrednosti. Postopek se začne z objavo obvestila o javnem
naročilu na portalu javnih naročil, nanj pa se lahko odzove vsak zainteresiran gospodarski
subjekt s svojo ponudbo. Roki za oddajo ponudbe niso zakonsko določeni, potrebno je
upoštevati le kompleksnost javnega naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudbe. V
postopek naročil male vrednosti se lahko vključijo tudi pogajanja, vendar mora svojo
namero naročnik navesti že v obvestilu o javnem naročilu. Če naročnik pogajanj ne napove,
jih ne more izvesti, če jih napove, pa jih je dolžan tudi izvesti (Basta Trtnik, Kostanjevec,
Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 247‒249).
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2.4.9

TEHNIKE IN INSTRUMENTI ZA ELEKTRONSKO IN SKUPNO JAVNO
NAROČANJE

Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje so:
 okvirni sporazum,
 dinamični nabavni sistem,
 elektronska dražba,
 elektronski katalogi.
Naročnik lahko sklene okvirni sporazum z enim ali več ponudniki na koncu katerega koli
postopka oddaje javnega naročila, vendar mora to že vnaprej določiti v razpisni
dokumentaciji. Sporazum se uporablja za naročanje blaga in storitev, ki jih naročnik
potrebuje stalno ali za daljše obdobje, npr. pisarniški material, prevajalske in prevozne
storitve … Njegova uporaba torej ni namenjena kompleksnim naročilom, saj bi bila v tem
primeru ogrožena temeljna načela javnega naročanja. Sporazum se sklene za največ štiri
leta na splošnem in osem na infrastrukturnem področju, v primeru izjem pa lahko tudi za
daljše obdobje (Kranjc, 2016, str. 214‒215).
Dinamični nabavni sistem zagotavlja najučinkovitejšo porabo javnih sredstev, s tem ko
naročniku pri naročanju standardnega blaga, storitev ali gradenj nudi močno konkurenco in
posledično velik razpon ponudb. Poteka elektronsko in v dveh fazah, zato se pri njegovi
uporabi upoštevajo pravila omejitvenega postopka. Naročnik mora v javni objavi povedati,
da se bo uporabljal dinamični nabavni sistem, prav tako mora navesti, koliko časa bo sistem
trajal (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 257‒258, 260).
Pri elektronski dražbi se različni ponudniki potegujejo za pridobitev posla, s tem ko se prek
informacijske platforme istočasno pogajajo z naročnikom glede cene ali boljših pogojev. Na
ta način se zagotavlja visoka stopnja transparentnosti in enakopravna obravnava
ponudnikov. Z uporabo elektronske dražbe se znižajo transakcijski stroški in izboljšajo
pogoji v pridobljenih ponudbah. Njeno uporabo mora naročnik vnaprej napovedati v razpisni
dokumentaciji, med samo dražbo pa mora sproti z osveževanjem spletnih strani vsem
ponudnikom sporočati nove informacije (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok
Klima, 2016, str. 263, 266‒267).
V primeru, ko se v postopku oddaje javnega naročila uporabljajo elektronska
komunikacijska sredstva, lahko naročnik zahteva predložitev ponudb v obliki elektronskega
kataloga ali ponudbe, ki vsebuje elektronski katalog. Naročnik je obvezan to navesti v
razpisni dokumentaciji, kjer navede tudi vse potrebne informacije v zvezi s katalogom (ZJN3, 51. člen).
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2.5 POTEK ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postopek oddaje javnega naročila lahko razdelimo na predrazpisno, razpisno in porazpisno
fazo. Vsaka izmed teh treh glavnih faz pa se deli naprej še na posamezne faze, ki se med
seboj prepletajo (Javornik, Železnik, & Čerič, 2006, str. 4, 13).
2.5.1

PREDRAZPISNA FAZA

Vsaka oddaja javnega naročila se začne s fazo načrtovanja, ko naročnik letno oziroma v
določenem obdobju vnaprej razmisli, kakšne so njegove potrebe po blagu, storitvah ali
gradnjah, te potrebe zapiše in jih glede na njihovo ceno na trgu opredeli in določi, na kakšen
način se bodo zadovoljile (Avbreht, in drugi, 2008, str. 83).
Neposredni in posredni porabniki proračunskih sredstev morajo pripraviti predloge
finančnega načrta, ki morajo vsebovati: cilje, strategije, zakonske in druge podlage,
izhodišča in kazalce idr. (ZJF, 16. člen).
Naročnik se lahko pred začetkom postopka oddaje javnega naročila posluži predhodnega
preverjanja trga, saj lahko s pridobljenimi informacijami pripravi ustrezno dokumentacijo.
Pri tem lahko uporabi tudi strokovni dialog, v katerem sodeluje s potencialnimi ponudniki in
tako od njih prejme koristne informacije in nasvete, ki jih nato kasneje upošteva pri pripravi
in oblikovanju predmeta naročila (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima,
2016, str. 298‒299).
2.5.2

RAZPISNA FAZA

Pred začetkom postopka lahko naročnik objavi predhodno informativno obvestilo (na
splošnem področju) ali periodično informativno obvestilo (na infrastrukturnem področju) in
s tem objavi namero, da bo v prihodnje objavljeno javno naročilo. Na ta način so ponudniki
že vnaprej obveščeni, kot posledica pa se lahko v postopku skrajšajo roki za prejem ponudb
ali prijav. Postopek oddaje javnega naročila se lahko začne po izračunani vrednosti naročila
in dokumentiranem viru in obsegu sredstev, namenjenih za izvedbo naročila. Naročnik
lahko, če želi, sprejme sklep o začetku postopka, kjer imenuje člane strokovne komisije za
oddajo naročila in uredi druga razmerja. Komisija ni obvezna, lahko pa naročniku nudi
pomoč pri izvedbi postopka javnega naročanja in utemeljitvi izbire najugodnejše ponudbe
(Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 277, 302‒304).
Sledi priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki mora določati:
 običajne informacije (cena, dobava, datum predložitve ponudb itd.),
 sklic na objavljeno obvestilo o naročilu,
 merila za izbor,
 merila za oddajo naročila,
 specifikacijo cen,
 tehnične specifikacije in
 vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila
(Evropska komisija, 2015, str. 29‒32).
20

Naročnik je v vseh postopkih, z izjemo postopka s pogajanji brez predhodne objave,
obvezan javno objaviti obvestilo o javnem naročilu, tako da je na voljo vsem zainteresiranim
gospodarskim subjektom. S tem se zagotovi transparentnost v postopku in zagotavljanje
konkurence. Zainteresirani ponudniki so na ta način informirani o javnem naročilu,
predvidenih razlogih za izključitev, pogojih za priznanje sposobnosti, tehničnih specifikacijah
in merilih, po katerih se bodo oddane ponudbe ocenjevale (Basta Trtnik, Kostanjevec,
Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 280).
Po objavi obvestila o javnem naročilu imajo zainteresirani ponudniki določen čas za pripravo
in oddajo svojih ponudb. Ponudbe morajo do naročnika prispeti do izteka roka za prejem
ponudb, ki je bil določen v dokumentaciji. Sledi javno odpiranje ponudb, ki ga izvede
naročnik. Po odprtju se prejete ponudbe ocenijo (Čampa, Kodela, Matas, Šoltes, & Štular,
2007, str. 290‒291).
Večje je število ponudb, večja je konkurenčnost in s tem večja verjetnost, da bodo javna
sredstva porabljena gospodarnejše. Vendar pa je tudi ponudb lahko preveč, zato naročniki
lahko v omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji z
objavo, konkurenčnemu dialogu in partnerstvu za inovacije zmanjšajo število ustreznih
kandidatov in tako v nadaljnjo fazo povabijo ožji krog kandidatov (Kranjc, 2016, str. 301).
Naročnik po ovrednotenju ponudb na podlagi že vnaprej določenih meril izbere ekonomsko
najugodnejšo. Pri tem naj bi uporabljal koncept stroškovne učinkovitosti – najboljše
razmerje med ceno in kakovostjo. Na ta način naj bi bila zagotovljena dolgoročna
gospodarna raba javnih sredstev (Kovač, 2017, str. 25).
Odločitev o izbiri ponudnika mora vsebovati razloge za zavrnitev ostalih ponudb, utemeljitev
za izbiro ponudbe ter povzetek poteka pogajanj pri postopku s pogajanji in postopku s
konkurenčnim dialogom (Kranjc, 2016, str. 345).
Pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom mora naročnik upoštevati obdobje
mirovanja. V tem času imajo ostali, neizbrani ponudniki, možnost vložiti zahtevek za pravno
varstvo. Obdobja mirovanja ni potrebno upoštevati v primeru prejema samo ene ponudbe,
pri oddaji nujnih javnih naročil ter pri oddaji javnih naročil na podlagi okvirnega sporazuma
in dinamičnem nabavnem sistemu (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok
Klima, 2016, str. 441).
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2.5.3

PORAZPISNA FAZA

Če v obdobju mirovanja ni bila podana nobena pritožba, lahko naročnik in izbrani ponudnik
skleneta pogodbo, ki mora vsebovati:
 ocenjeno ali, če je mogoče, dejansko vrednost naročila,
 rok veljavnosti pogodbe ter
 določilo o prenehanju veljavnosti pogodbe v primeru kršitve delovne, okoljske ali
socialne zakonodaje
(ZJN-3, 67. člen).
Med samim izvajanjem javnega naročila mora naročnik redno spremljati izvedbo ter
organizirati sestanke z izvajalcem, kjer mu ta poda informacije. Na ta način se zagotovi, da
se naročilo izvaja v skladu z pogodbo. Prav tako je potrebno organizirati sestanek ob
zaključku naročila, ko naročnik in izvajalec pregledata končni rezultat in ga primerjata s
prvotnimi pričakovanji (Evropska komisija, 2015, str. 49).

2.6 PRAVNO VARSTVO
Neizbrani ponudniki imajo možnost, da v obdobju mirovanja zahtevajo vpogled v
ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, se seznanijo s postopkom vrednotenja in
ocenjevanja ponudb ter na ta način ugotavljajo morebitne kršitve v postopku oddaje
javnega naročila. S pravico do vpogleda se zagotavlja transparentnost, enakopravna
obravnava ponudnikov in učinkovito pravno varstvo. Vpogled je predpogoj za uveljavljanje
učinkovitega pravnega varstva. Ponudnik, ki se odloči za vložitev zahtevka za revizijo, mora
namreč v njem navesti oziroma predlagati dejstva in dokaze, ki dokazujejo kršitve v
postopku javnega naročanja (Basta Trtnik, Težave pri pravici do vpogleda po novem ZJN3, 2016, str. 2).
Neizbran ponudnik mora zahtevo po vpogledu v pisni obliki poslati naročniku po prejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Zahteva mora biti jasno opredeljena in
konkretizirana. V njej mora neizbran ponudnik navesti dele ponudbe in dokumente, s
katerimi se želi seznaniti (Avbreht, in drugi, 2008, str. 396).
V primeru kršitev v postopku oddaje javnega naročila se vloži zahtevek za revizijo, ki ga
mora pravočasno vložiti upravičena oseba (neizbran ponudnik ali zagovornik javnega
interesa), vsebovati pa mora vse obvezne, zakonsko predpisane sestavine (Kranjc &
Kostanjevec, 2011, str. 27, 30).
Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil se lahko razdeli na predpogodbeno in
pogodbeno pravno varstvo. Predpogodbeno pravno varstvo se zagotavlja pred sklenitvijo
pogodbe preko predrevizijskega postopka pred naročnikom in revizijskega postopka pred
Državno revizijsko komisijo, pogodbeno pravno varstvo pa se uveljavlja pred pristojnim
sodiščem po sklenitvi pogodbe (Kostanjevec, Bukovec Marovt, Žvan, & Smrdel, 2012, str.
18).
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2.6.1

PREDREVIZIJSKI POSTOPEK

Predrevizijski postopek se začne, ko naročnik prejme zahtevek za revizijo. Preden prične z
njegovo obravnavo, mora preveriti, ali so bile izpolnjene vse zakonsko določene procesne
predpostavke (pravočasnost, neplačana taksa …). Če zahtevek ni popoln, ga naročnik s
sklepom zavrže. V primeru izpolnjevanja vseh potrebnih predpostavk, naročnik sprejme
zahtevek v obravnavo. Na koncu zahtevek zavrne kot neutemeljen ali pa mu ugodi in tako
delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja oziroma odpravi kršitev
(Kostanjevec, Bukovec Marovt, Žvan, & Smrdel, 2012, str. 87‒88).
2.6.2

REVIZIJSKI POSTOPEK

Ko naročnik zahtevek za revizijo v celoti zavrne kot neutemeljenega, vso njegovo
dokumentacijo posreduje Državni revizijski komisiji, ki vodi nadaljnjo obravnavo. V primeru
delne ugoditve se revizijski postopek začne le na pobudo vlagatelja. Pred obravnavo
zahtevka mora Državna revizijska komisija, prav tako kot naročnik, preveriti izpolnjevanje
procesnih predpostavk. Če je zahtevek v tem smislu popoln, se prične njegova vsebinska
obravnava, v nasprotnem primeru je zahtevek zavržen (Kostanjevec, Bukovec Marovt, Žvan,
& Smrdel, 2012, str. 102, 104‒105).
Če Državna revizijska komisija ugotovi, da do kršitev, zapisanih v zahtevku za revizijo, ni
prišlo oziroma za njih ni dokaza, zahtevek zavrne kot neutemeljen. Ta odločitev je
pravnomočna in zoper njo ni možna pritožba. Če pa so kršitve dokazane, Državna revizijska
komisija ugodi zahtevku in delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja. Lahko
pa naročniku naloži odpravo kršitve in mu pri tem da napotke za pravilno izvedbo postopka
(Kostanjevec, Bukovec Marovt, Žvan, & Smrdel, 2012, str. 120).
2.6.3

SODNI POSTOPEK

Po sklenitvi pogodbe je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku, ki na prvi stopnji
poteka pred pristojnim okrožnim sodiščem. S tožbo se, v primeru kršitev pravil javnega
naročanja, pogodba o izvedbi javnega naročila označi za neveljavno, zaradi ničnosti
pogodbe ali kršitev pravil javnega naročanja pa se povrne škoda odškodovanim osebam
(Kostanjevec, Bukovec Marovt, Žvan, & Smrdel, 2012, str. 22).
Tožbo lahko vloži oseba, ki ima pravni interes, tj. gospodarski subjekt, ki je imel interes za
dodelitev javnega naročila in mu je oziroma mu bo zaradi domnevne kršitve nastala škoda.
Vloži pa jo lahko tudi zagovornik javnega interesa (Kranjc & Kostanjevec, 2011, str. 109).
V primeru ugotovitve, da je pogodba ali posamezno naročilo nično, pošlje sodišče, ki je
odločalo, Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku (ZPVPJN, 46.
člen).
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3

ZELENO JAVNO NAROČANJE

Javna naročila letno zajemajo zajeten delež svetovne trgovine, več kot 1300 milijard evrov,
v EU zajemajo približno 16 % BDP-ja letno (European Commission, 2017), v Republiki
Sloveniji pa približno 13 % BDP-ja (OECD, 2015, str. 137).
Javni sektor oziroma javna uprava je torej velik in pomemben porabnik javnih sredstev,
zato ima, v času, ko imajo okoljske spremembe čedalje večji negativen vpliv na naša
življenja, pomembno vlogo pri uvajanju zelenega javnega naročanja v prakso. Narašča
namreč potreba po uvajanju sprememb in novih rešitev, zato je pomembno, da se javni
sektor usmeri v naročanje okolju prijaznega blaga, storitev in gradenj in pri tem postane
zgled manjšim potrošnikom in celotni družbi.
Zeleno javno naročanje je proces, v katerem javna uprava poskuša kupiti takšno blago,
storitve ali gradnje, ki imajo skozi celotno svojo življenjsko dobo manjši vpliv na okolje kot
blago, storitve ali gradnje, ki bi se sicer kupile (Evropska komisija, 2008, str. 5).
Koristi uporabe zelenega javnega naročanja se kažejo na več področjih: okolje, sociala in
zdravje, ekonomija in politika. Okoljske koristi so: zvišanje učinkovite uporabe energije,
zmanjšanje porabe vode, zmanjšanje uporabe neobnovljivih virov, zmanjšanje
onesnaženosti zraka, vode in zemlje, zmanjšanje proizvedene odpadne embalaže ter
zvišanje okoljske kvalitete življenje. Koristi na področju sociale in zdravja so: stalno
izboljševanje kakovosti zraka, bolj zdravo delovno okolje, zaščita zdravja delavcev in celotne
družbe ter izboljšanje kvalitete življenja. Ekonomične koristi so: povečanje gospodarske
učinkovitosti ter finančni prihranki kot posledica recikliranja, daljše življenjske dobe
produkta, povečanje konkurenčnosti, manjše kazni zaradi okoljske škode in manjših
okoljskih davkov. Politične prednosti pa so: doseganje organizacijskih, lokalnih in globalnih
okoljskih ciljev ter izboljšanje ugleda (Majernik, Daneshjo, Chovancova, & Sančiova, 2017,
str. 277).
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Pravni okvir za javna naročila določajo Pogodba o delovanju Evropske unije, ki predstavlja
podlago za področje javnih naročil, ter Direktiva 2014/23/EU, Direktiva 2014/24/EU in
Direktiva 2014/25/EU, ki javnim organom omogočajo upoštevanje okoljskih vidikov
(Evropska komisija, 2016, str. 69).
V Republiki Sloveniji pa je bila na tem področju leta 2011 sprejeta Uredba o zelenem javnem
naročanju23, ki določa:
 minimalne obvezne okoljske zahteve (t. i. temeljne okoljske zahteve),
 priporočila za doseganje višjih okoljskih standardov (t. i. dodatne okoljske zahteve),
 način vključevanja okoljskih zahtev v postopke javnega naročanja in
 način dokazovanja, da ponudnik oziroma blago, storitev ali gradnja izpolnjuje okoljske
zahteve
(Skupnost občin Slovenije, 2015).
V njej so navedene minimalne okoljske zahteve, ki jih mora naročnik upoštevati pri pripravi
razpisne dokumentacije ali povabila. Lahko jih vključi na enega ali več načinov: v predmet
javnega naročila, tehnične specifikacije, pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika,
merila za izbor najugodnejše ponudbe ali v dodatna določila v pogodbi. Naročnik pa lahko
po lastni presoji v postopek vključi tudi dodatne okoljske zahteve, kadar želi še okoljsko
manj obremenjujoče blago, storitve ali gradnje (Uredba o zelenem javnem naročanju, 3.
člen).
V Uredbi o zelenem javnem naročanju (5. člen) je naštetih 12 predmetov javnega
naročanja, za katere so določene temeljne in dodatne okoljske zahteve:
 električna energija,
 živila, pijače, kmetijski pridelki za prehrano in gostinske storitve,
 pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi,
 elektronska pisarniška oprema,
 avdio in video oprema,
 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni
stroji, sesalniki in klimatske naprave,
 stavbe,
 pohištvo,
 čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
 osebna vozila, lahka tovorna vozila, težka tovorna vozila in avtobusi,
 pnevmatike,
 električne sijalke in svetilke.

23

Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14
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4

JAVNO NAROČANJE V OBČINAH

Status naročnika imajo po ZJN-3 tudi organi samoupravnih lokalnih skupnosti, torej občine
oziroma njeni organi ali ožji deli (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti). Zakon določa, da
morajo postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov izvajati občine, kljub temu
da imajo ožji deli status samostojne osebe javnega prava. Ti namreč nimajo zaposlenih in
tako ni strokovno usposobljene osebe, ki bi vodila postopek oddaje javnega naročila.
Postopek v teh primerih vodi občinska uprava, ki opravlja upravne, strokovne, pospeševalne
in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti
(Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, Potočnik, & Skok Klima, 2016, str. 71, 305).
V postopku oddaje javnega naročila občina in njeni ožji deli skupaj nastopajo kot naročnik,
saj se po ZJN-3 štejejo za eno organizacijsko enoto. Naročnik (občina) pa ima po ZJN-3
pravico, da predmet javnega naročanja razdeli na sklope, kar ji omogoči, da lahko za vsak
sklop posebej izbere različne izvajalce. Če sklop ne presega določene vrednosti, se ga lahko
izloči in nato zanj pridobi izvajalec neposredno brez uporabe pravil ZJN-3 (Basta Trtnik,
2017, str. 2‒4).
V letih 2008 in 2009 so Setnikar Cankar, Seljak in Petkovšek (2011, str. 46‒47) izvedli
raziskavo, ki je pri organih slovenske lokalne samouprave preučevala prakso izvajanja javnih
naročil. Rezultati so pokazali, da se organizacija in izvajanje postopkov javnega naročanja
znatno razlikujeta od občine do občine. Število in vrednost javnih naročil sta v mestnih
občinah bistveno višja kot v ostalih, prav tako imajo posebne oddelke za javna naročila, ki
vključujejo več osebja, notranja kontrola javnih naročil pa je boljša.
Klun in Setnikar Cankar (2013, str. 100, 104) sta leta 2010 izvedli raziskavo, katere cilj je
bil oceniti seznanjenost javnega sektorja z ustreznimi ukrepi na področju zmanjšanja ovir v
postopku javnega naročanja ter opredeliti področja zakonodaje, ki jih posamezni deli
javnega sektorja dojemajo kot najbolj obremenjujoče. Rezultati so pokazali, da so za občine
javna naročila najbolj problematično področje zakonodaje. Odgovorni za javna naročila v
občinah so opozorili na težave pri izbiri najugodnejšega ponudnika javnih del. V nekaterih
primerih so menili, da je bil ustvarjen monopol ali oligopol lokalnih organizacij, ki
preprečujejo bolj ekonomično porabo sredstev občinskih proračunov.
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5

EMPIRIČNA RAZISKAVA

Za namen raziskave je bilo najprej potrebno izbrati podobne si občine v Republiki Sloveniji.
Kot kriterij izbire sem izbrala naslednje statistične podatke: število prebivalcev, površina in
gostota naseljenosti. Gledala sem občine, ki imajo podobne statistične podatke, ter tako
izbrala štiri: Občino Brežice, Občino Kamnik, Mestno občino Nova Gorica in Občino
Slovenska Bistrica.
Tabela 1: Statistični podatki obravnavanih občin iz leta 2016

Občina

Prebivalstvo

Površina
teritorialne enote
(km2)

Gostota
naseljenosti

Brežice
Kamnik
Nova Gorica
Slovenska Bistrica

24216
29407
31798
25406

268,1
265,6
279,5
260,1

90,3
110,7
113,8
97,7

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2016)
Slika 2: Lega obravnavanih občin v Republiki Sloveniji

Vir: Google (2017)
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V Tabeli 1 so prikazani statistični podatki obravnavanih občin iz leta 2016, na Sliki 2 pa je
na zemljevidu Republike Slovenije prikazana njihova lega. Število prebivalcev se giblje od
24000 do 32000, površina od 260 km2 do 280 km2 in gostota naseljenosti od 90 do 114
prebivalcev/km2. Najmanj prebivalcev in najmanjšo gostoto naseljenosti ima Občina
Brežice, ki se nahaja na vzhodu države, najmanjšo površino pa Občina Slovenska Bistrica,
ki se nahaja na severovzhodu. Največ prebivalcev, največjo površino in največjo gostoto
prebivalstva ima Mestna občina Nova Gorica, ki leži v zahodnem delu države, Občina Kamnik
pa v severnem delu.
Naslednji korak v raziskavi je bilo zbiranje podatkov o javnih naročilih posamezne občine.
Ti so dostopni na Portalu javnih naročil, spletnem informacijskem portalu Ministrstva za
javno upravo, kjer naročniki objavljajo javna naročila in vso potrebno dokumentacijo.
Pri





analiziranju podatkov javnih naročil sem pozornost namenila:
predmetu javnega naročila,
postopku oddaje javnega naročila,
vrednosti javnega naročila in
izbranemu ponudniku.

Nato sem se osredotočila na izbrane ponudnike. Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES) v Poslovnem registru Slovenije zbira in objavlja
podatke o poslovnih subjektih. Iz registra sem zbrala podatke o sedežu, osnovnem kapitalu
in velikosti ponudnikov.
S pomočjo storitve Google Zemljevidi sem izračunala razdalje med sedeži občin in izbranimi
ponudniki. Obrisala sem meje občin in na zemljevidu označila lokacijo posameznega
ponudnika.
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5.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
5.1.1

OBČINA BREŽICE

V Tabeli 2 so prikazani podatki o javnih naročilih Občine Brežice, ki so bila oddana v letu
2016.
Tabela 2: Javna naročila Občine Brežice v letu 2016

Številka
JN

Predmet
JN

Postopek
oddaje JN

Vrednost
JN ( brez
DDV)

Izbran
ponudnik

JN007099/20
16-X01

gradnje

NMV

159.460,28 €

KOP BREŽICE d.d.

JN004172/2
016-X01

gradnje

NMV

64.983,22 €

KOP BREŽICE d.d.

JN002504/20
16-X01
JN004346/20
16-X01
JN002482/20
16-X01
JN005832/20
16-X01

gradnje

NMV

112.760,58 €

gradnje

NMV

69.276,25 €

gradnje

NMV

165.979,99 €

gradnje

NMV

136.634,31 €

JN002910/20
16-X01

storitve

NMV

46.900,00 €

HPG Brežice
d.o.o.
HPG Brežice
d.o.o.
SL-INŽENIRING
Boršt d.o.o.
VENTANA,
MIHAEL
KOSTEVC s.p.
SAVAPROJEKT
d.d.

Vir: Ministrstvo za javno upravo (2017)

Iz zgornje tabele izhaja, da je bilo skupno oddanih sedem javnih naročil, pri šestih (86 %)
so bile predmet naročila gradnje, v enem primeru (14 %) pa je šlo za naročilo storitev. Vsa
javna naročila so se oddala preko postopka oddaje naročila male vrednosti. Skupna
vrednost vseh javnih naročil, oddanih v letu 2016 na območju Občine Brežice, je znašala
755.994,63 €.
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Tabela 3: Izbrani ponudniki v Občini Brežice v letu 2016

Ponudnik

Sedež ponudnika

Osnovni
kapital
340.990,65 €

1

KOP BREŽICE d.d.

Cesta prvih borcev
9, 8250 Brežice

2

HPG Brežice
d.o.o.
SL-INŽENIRING
Boršt d.o.o.
VENTANA,
MIHAEL
KOSTEVC s.p.
SAVAPROJEKT
d.d.

Gornji Lenart 28A,
8250 Brežice
Boršt 12B, 8263
Cerklje ob Krki
Ulica bratov
Gerjovičev 29,
8257 Dobova
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško

3
4

5

Velikost
ponudnika
srednja

229.766,42 €

majhna

25.530,00 €

majhna

/

192.371,89 €

mikro

majhna

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2017)

V Tabeli 3 so prikazani podatki ponudnikov, ki so bili leta 2016 v Občini Brežice izbrani v
postopkih oddaje javnih naročil. Izbranih je bilo pet različnih ponudnikov, dve delniški družbi
(40 %), dve družbi z omejeno odgovornostjo (40 %) in en samostojni podjetnik (20 %).
Brez osnovnega kapitala je en ponudnik (20 %), osnovni kapital med 100.000 € in 500.000
€ pa imajo trije ponudniki (60 %). En ponudnik spada med srednje velika podjetja (20 %),
tri med majhna (60 %) in en med mikro (20 %).
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Slika 3: Sedeži izbranih ponudnikov in Občine Brežice

5
2

1

4

3

Vir: Google (2017)
Tabela 4: Zračna razdalja med ponudnikom in sedežem Občine Brežice

Številka ponudnika
Zračna razdalja v kilometrih

1
0,05

2
2,39

3
3,88

4
5,11

5
10,47

Vir: Razdalje.si (2017)

Slika 3 prikazuje sedeže vseh ponudnikov, ki so bili v letu 2016 v Občini Brežice izbrani v
postopkih javnega naročanja (modre označbe), ter sedež občine (rdeča označba). Na sliki
so s črno črto označene tudi meje občine, ozemlje celotne občine pa je osenčeno. Iz slike
je razvidno, da imajo na območju Občine Brežice svoj sedež štirje ponudniki (80 %).
Tabela 4 pa prikazuje zračno razdaljo med sedežem posameznega ponudnika in sedežem
Občine Brežice. Od sedeža občine je manj kot 1 km oddaljen en ponudnik (20 %), manj kot
5 km dva ponudnika (40 %), manj kot 10 km en ponudnik (20 %) in manj kot 15 km en
ponudnik (20 %).
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5.1.2

OBČINA KAMNIK

V Tabeli 5 so prikazani podatki o javnih naročilih Občine Kamnik, ki so bila oddana v letu
2016.
Tabela 5: Javna naročila Občine Kamnik v letu 2016

Številka
JN

Predmet
JN

Postopek
oddaje
JN

Vrednost
JN ( brez
DDV)
591.243,90 €

JN004495/2
016-C01

Izbran ponudnik

Odprti
postopek
NMV

185.300,00 €

KAM-BUS d.o.o. ‒
SKUPINA ALPETOUR
Potovalna agencija
PESTOTNIK MIRAN,
S.P.
PREVOZI IN TURIZEM
EDITA VRANKAR S.P.
WEBO, d.o.o.

170.035,29 €

RAZVOJNI GPI d.o.o.

136.818,00 €

gradnje

Odprti
postopek
NMV

125.136,97 €

GORENJSKI GLAS,
d.o.o., Kranj
EURO GRAD d.o.o.

storitve

NMV

76.000,00 €

LOCUS d.o.o.

gradnje

Postopek s
pogajanji
brez PO
NMV

75.492,40 €

NIVO EKO, d.o.o.

62.098,58 €

KPK KAMNIK, d.d.

Postopek s
pogajanji
brez PO
Postopek s
pogajanji
brez PO

58.771,20 €

KALIOPA d.o.o.

58.360,00 €

POMGRAD d.d.

storitve

Odprti
postopek

345.192,00 €
66.245,40 €

JN000833/2
016-C01
JN002773/2
016-X01
JN45/2016

blago

JN003251/2
016-X01
JN001899/2
016-X01
JN004315/2
016-C01
JN002360/2
016-X01
JN000980/2
016-C01

gradnje

JN000551/2
016-C01

gradnje

gradnje
storitve

storitve

Vir: Ministrstvo za javno upravo (2017)

Iz zgornje tabele izhaja, da je bilo skupno oddanih deset javnih naročil, pri petih (50 %) so
bile predmet naročila gradnje, pri štirih storitve (40 %), v enem primeru (10 %) pa je šlo
za naročilo blaga. Štiri javna naročila (40 %) so se oddala preko postopka oddaje naročila
male vrednosti, tri naročila (30 %) preko odprtega postopka, prav tako tri (30 %) pa preko
postopka s pogajanji brez predhodne objave.
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Skupna vrednost vseh javnih naročil, oddanih v letu 2016 na območju Občine Kamnik, je
znašala 1.950.693,74 €. Eno javno naročilo je bilo razdeljeno na sklope, izbrani so bili trije
različni ponudniki.
Tabela 6: Izbrani ponudniki v Občini Kamnik v letu 2016

Ponudnik
1

2
3
4
5
6

KAM-BUS d.o.o. ‒
SKUPINA ALPETOUR
Potovalna agencija
PESTOTNIK MIRAN,
S.P.
PREVOZI IN TURIZEM
EDITA VRANKAR S.P.
WEBO, d.o.o.

7

RAZVOJNI GPI d.o.o.
GORENJSKI GLAS,
d.o.o., Kranj
EURO GRAD d.o.o.

8

LOCUS d.o.o.

9

NIVO EKO, d.o.o.

10 KPK KAMNIK, d.d.
11 KALIOPA d.o.o.
12 POMGRAD d.d.

Sedež ponudnika
Perovo 30, 1241 Kamnik

Zgornji Tuhinj 53C, 1219
Laze v Tuhinju
Češnjice v Tuhinju 1,
1219 Laze v Tuhinju
Dragomelj 84, 1230
Domžale
Blatnica 1, 1236 Trzin
Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj
Brnčičeva ulica 13, 1231
Ljubljana - Črnuče
Ljubljanska cesta 76, 1230
Domžale
Ulica Savinjske čete 17,
3310 Žalec
Cankarjeva cesta 11, 1241
Kamnik
Letališka cesta 32J, 1000
Ljubljana
Bakovska ulica 31, 9000
Murska Sobota

Osnovni
kapital
617.768,32 €

Velikost
srednja

/

mikro

/

mikro

33.383,00 €

mikro

40.239,78 €
134.881,00 €

mikro
majhna

43.763,00 €

mikro

20.865,00 €

mikro

180.000,00 €

srednja

240.281,82 €

majhna

39.643,00 €

mikro

3.500.000,00 €

velika

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2017)

V Tabeli 6 so prikazani podatki ponudnikov, ki so bili leta 2016 v Občini Kamnik izbrani v
postopkih oddaje javnih naročil. Izbranih je bilo 12 različnih ponudnikov, osem družb z
omejeno odgovornostjo (66 %), dve delniški družbi (17 %) in dva samostojna podjetnika
(17 %). Brez osnovnega kapitala sta dva ponudnika (17 %), osnovni kapital med 1.000.000
€ in 5.000.000 € pa ima en ponudnik (8 %). En ponudnik spada med velika podjetja (8 %),
dva med srednje velika (17 %), dva med majhna (17 %) in sedem med mikro podjetja (58
%).
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Slika 4: Sedeži izbranih ponudnikov in Občine Kamnik
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Vir: Google (2017)
Tabela 7: Zračna razdalja med ponudnikom in sedežem Občine Kamnik

Številka ponudnika
Zračna razdalja v kilometrih

1
2,12

2
12,67

3
13,27

4
13,33

5
12,75

6
19,91

Številka ponudnika
Zračna razdalja v kilometrih

7
15,21

8
9,70

9
42,50

10
0,30

11
18,65

12
128,04

Vir: Razdalje.si (2017)

Slika 4 prikazuje sedeže vseh ponudnikov, ki so bili v letu 2016 v Občini Kamnik izbrani v
postopkih javnega naročanja (modre označbe), ter sedež občine (rdeča označba). Na sliki
so s črno črto označene tudi meje občine, ozemlje celotne občine pa je osenčeno. Iz slike
je razvidno, da imajo na območju Občine Kamnik svoj sedež štirje ponudniki (33 %).
Tabela 7 pa prikazuje zračno razdaljo med sedežem posameznega ponudnika in sedežem
Občine Kamnik. Od sedeža občine je manj kot 1 km oddaljen en ponudnik (8 %), manj kot
5 km en ponudnik (8 %), manj kot 10 km en ponudnik (8 %), manj kot 15 km štirje
ponudniki (33 %), manj kot 20 km trije ponudniki (25 %), manj kot 50 km en ponudnik (8
%) in več kot 100 km en ponudnik (8 %).
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5.1.3

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

V Tabeli 8 so prikazani podatki o javnih naročilih Mestne občine Nova Gorica, ki so bila
oddana leta 2016.
Tabela 8: Javna naročila Mestne občine Nova Gorica v letu 2016

Številka
JN

Predmet
JN

Postopek
oddaje JN

Vrednost
JN ( brez
DDV)

JN003376/2
016-C01
JN004369/2
016-X01
JN002166/2
016-X01

storitve

Odprti postopek

gradnje

NMV

114.353,64 €

gradnje

NMV

90.096,53 €

1.986.833,20 €

Izbran
ponudnik

JN001873/2
016-C01
JN004534/2
016-C01

storitve

Odprti postopek

383.372,50 €

KOLEKTOR CPG
d.o.o.
KOLEKTOR CPG
d.o.o.
KOLEKTOR CPG
d.o.o.
KOLEKTOR CPG
d.o.o.
GINEX
INTERNATIONAL
d.o.o.
AVRIGO, d.o.o.

storitve

57.815,10 €

AVRIGO, d.o.o.

JN003138/2
016-C01
JN005539/2
016-C01
JN002203/2
016-C01
JN006494/2
016-X01

blago

Oddaja JN brez
PO javnega
razpisa v
Uradnem listu EU
Odprti postopek

348.030,00 €

E 3, d.o.o.

blago

Odprti postopek

329.793,00 €

storitve

Odprti postopek

205.515,00 €

Energija plus
d.o.o.
OSKAR VITOVLJE

gradnje

NMV

198.213,28 €

21.898,36 €
JN001656/2
016-X01

gradnje

NMV

35.191,33 €

167.403,41 €
JN004250/2
016-C01

storitve

Odprti postopek

136.623,32 €
16.417,44 €

JN005992/2
016-C01

blago

Konkurenčni
postopek s
pogajanji

142.396,56 €
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HIDROTEHNIK
d.d.
ZAVAROVALNICA
TRIGLAV, d.d.
ADRIATIC
SLOVENICA d.d.
ZAVAROVALNICA
SAVA d.d.
ELAN INVENTA,
d.o.o.

JN001787/2
016-X01
JN007344/2
016-X01

storitve

NMV

69.264,00 €

PNZ d.o.o.

storitve

NMV

38.880,00 €

NMV1464/2
016
JN004867/2
016-X01

blago

NMV

27.377,05 €

DELAVSKA
HRANILNICA d.d.
LJUBLJANA
STAVANJA d.o.o.

storitve

NMV

18.850,00 €

JN006246/2
016-X01

storitve

NMV

11.860,00 €

STYRIA
ARHITEKTURA,
d.o.o.
PBL, d.o.o., Kranj

Vir: Ministrstvo za javno upravo (2017)

Iz zgornje tabele izhaja, da je bilo skupno oddanih 17 javnih naročil, pri devetih so bile
predmet naročila storitve (53 %), pri štirih gradnje (24 %), prav tako pri štirih pa je šlo za
naročilo blaga (24 %). Devet javnih naročil se je oddalo preko postopka oddaje naročila
male vrednosti (53 %), šest preko odprtega postopka (35 %), eno preko konkurenčnega
postopka s pogajanji (6 %), v enem primeru pa je šlo za oddajo javnega naročila brez
predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu EU (6 %). Skupna vrednost vseh javnih
naročil, oddanih v letu 2016 na območju Mestne občine Nova Gorica, je znašala
4.400.183,72 €. Dve javni naročili sta bili razdeljeni na sklope, v prvem primeru sta bila
izbrana dva različna ponudnika, v drugem primeru pa trije.
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Tabela 9: Izbrani ponudniki v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016

Ponudnik
1

KOLEKTOR CPG d.o.o.

2

3

GINEX
INTERNATIONAL
d.o.o.
AVRIGO, d.o.o.

4

E 3, d.o.o.

5

Energija plus d.o.o.

6
7

OSKAR VITOVLJE
HIDROTEHNIK d.d.

8

ZAVAROVALNICA
TRIGLAV, d.d.
9 ADRIATIC SLOVENICA
d.d.
10 ZAVAROVALNICA
SAVA d.d.
11 ELAN INVENTA, d.o.o.

12 PNZ d.o.o.
13 DELAVSKA
HRANILNICA d.d.
LJUBLJANA
14 STAVANJA d.o.o.
15 STYRIA
ARHITEKTURA, d.o.o.
16 PBL, d.o.o., Kranj

Sedež ponudnika

Osnovni kapital

Velikost

Industrijska cesta 2,
5000 Nova Gorica
Rejčeva ulica 3, 5000
Nova Gorica

4.276.931,00 €
8.763,00 €

majhna

Kidričeva ulica 20, 5000
Nova Gorica
Erjavčeva ulica 24, 5000
Nova Gorica
Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor
Vitovlje 37, 5261 Šempas
Slovenčeva ulica 97,
1000 Ljubljana
Miklošičeva cesta 19,
1000 Ljubljana
Ljubljanska cesta 3A,
6000 Koper
Cankarjeva ulica 3, 2000
Maribor
Begunje na Gorenjskem
1, 4275 Begunje na
Gorenjskem
Vojkova cesta 65, 1000
Ljubljana
Miklošičeva cesta 5, 1000
Ljubljana

1.410.474,00 €

srednja

6.522.016,72 €

velika

8.000.000,00 €

velika

/
1.604.373,23 €

mikro
srednja

73.701.391,79 €

velika

42.999.529,80 €

velika

68.417.377,44 €

velika

Na logu 1, 5220 Tolmin
Cankarjeva ulica 6E,
2000 Maribor
Kidričeva cesta 4A, 4000
Kranj

velika

346.403,00 €

majhna

359.476,96 €

majhna

15.689.409,14 €

velika

208.646,00 €
13.637,00 €

majhna
mikro

119.137,00 €

mikro

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2017)

V Tabeli 9 so prikazani podatki ponudnikov, ki so bili leta 2016 v Mestni občini Nova Gorica
izbrani v postopkih oddaje javnih naročil. Izbranih je bilo 16 različnih ponudnikov, deset
družb z omejeno odgovornostjo (63 %), pet delniških družb (31 %) in en zavod (6 %). Brez
osnovnega kapitala je en ponudnik (6 %), višji kapital od 10.000.000 € pa imajo štirje
ponudniki (25 %). Sedem ponudnikov spada med velika podjetja (44 %), dva med srednje
velika (13 %), štirje med majhna (25 %) in trije med mikro podjetja (19 %).
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Slika 5: Sedeži izbranih ponudnikov in Mestne občine Nova Gorica
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Vir: Google (2017)
Tabela 10: Zračna razdalja med ponudnikom in sedežem Mestne občine Nova Gorica

Številka
ponudnika
Zračna
razdalja v
kilometrih
Številka
ponudnika
Zračna
razdalja

1

2

3

4

5

6

7

8

1,02

0,51

0,08

0,85

167,75

9,32

67,91

67,39

9

10

11

12

13

14

15

16

46,71

168,28

62,47

68,51

67,20

25,90

168,28

63,08

Vir: Razdalje.si (2017)

Slika 5 prikazuje sedeže vseh ponudnikov, ki so bili v letu 2016 v Mestni občini Nova Gorica
izbrani v postopkih javnega naročanja (modre označbe), ter sedež občine (rdeča označba).
Na sliki so s črno črto označene tudi meje občine, ozemlje celotne občine pa je osenčeno.
Iz slike je razvidno, da ima na območju Mestne občine Nova Gorica svoj sedež pet
ponudnikov (31 %).
Tabela 10 pa prikazuje zračno razdaljo med sedežem posameznega ponudnika in sedežem
Mestne občine Nova Gorica. Od sedeža občine je manj kot 1 km oddaljen trije ponudniki
(19 %), manj kot 5 km en ponudnik (6 %), manj kot 10 km en ponudnik (6 %), manj kot
50 km dva ponudnika (13 %), manj kot 100 km šest ponudnikov (37 %) in več kot 100 km
trije ponudniki (19 %).
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5.1.4

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

V Tabeli 11 so prikazani podatki o javnih naročilih Občine Slovenska Bistrica, ki so bila
oddana v letu 2016.
Tabela 11: Javna naročila Občine Slovenska Bistrica v letu 2016

Številka
JN

Predmet
JN

JN001078/2
016-X01

gradnje

Postopek
oddaje JN
NMV

Vrednost JN
( brez DDV)
157.539,34 €
118.510,60 €

JN003679/2
016-C01

blago

Odprti postopek
47.998,00 €

Izbran
ponudnik
ASFALTI PTUJ
d.o.o.
LESNINA MG
OPREMA, d.d.,
Ljubljana
KOGAST SISTEMI
d.o.o.

JN003213/2
016-C01
JN002989/2
016-X01

gradnje

Odprti postopek

85.631,00 €

MATA TiM, d.o.o.

gradnje

NMV

64.646,01 €

MILAN PINTARIČ
S.P.

JN003539/2
016-X01

storitve

NMV

40.979,28 €

KRT
GRADBENIŠTVO
d.o.o.

JN004425/2
016-X01

storitve

NMV

28.742,28 €

ZAVAROVALNICA
SAVA d.d.

Vir: Ministrstvo za javno upravo (2017)

Iz zgornje tabele izhaja, da je bilo skupno oddanih šest javnih naročil, pri treh (50 %) so
bile predmet naročila gradnje, pri dveh storitve (33 %), v enem primeru (17 %) pa je šlo
za naročilo blaga. Štiri javna naročila (67 %) so se oddala preko postopka oddaje naročila
male vrednosti, dve naročili (33 %) pa preko odprtega postopka. Skupna vrednost vseh
javnih naročil, oddanih v letu 2016 na območju Občine Slovenska Bistrica, je znašala
544.046,51 €. Eno javno naročilo je bilo razdeljeno na sklope, izbrana sta bila dva različna
ponudnika.
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Tabela 12: Izbrani v Občini Slovenska Bistrica v letu 2016

Ponudnik
1

ASFALTI PTUJ d.o.o.

2

4

LESNINA MG
OPREMA, d.d.,
Ljubljana
KOGAST SISTEMI
d.o.o.
MATA TiM, d.o.o.

5

MILAN PINTARIČ S.P.

6

KRT GRADBENIŠTVO
d.o.o.

7

ZAVAROVALNICA
SAVA d.d.

3

Sedež ponudnika

Osnovni kapital

Velikost

Žnidaričevo nabrežje
13, 2250 Ptuj
Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

792.832,00 €

srednja

29.210,00 €

srednja

Adamičeva cesta 36,
1290 Grosuplje
Spodnje Hoče,
Miklavška cesta 59,
2311 Hoče
Spodnja Ščavnica
32, 9250 Gornja
Radgona
Zgornja Bistrica 75,
2310 Slovenska
Bistrica
Cankarjeva ulica 3,
2000 Maribor

9.180,00 €

velika

10.000,00 €

majhna

/

26.500,00 €

68.417.377,44 €

majhna

majhna

velika

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2017)

V Tabeli 12 so prikazani podatki ponudnikov, ki so bili leta 2016 v Občini Slovenska Bistrica
izbrani v postopkih oddaje javnih naročil. Izbranih je bilo 7 različnih ponudnikov, štiri družbe
z omejeno odgovornostjo (57 %), dve delniški družbi (29 %) in en samostojni podjetnik
(14 %). Brez osnovnega kapitala je en ponudnik (14 %), večji kapital od 10.000.000 € pa
ima en ponudnik (14 %). Dva ponudnika spadata med velika podjetja (29 %), dva med
srednje velika (29 %) in trije med majhna (43 %).
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Slika 6: Sedeži izbranih ponudnikov in Občine Slovenska Bistrica
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Vir: Google (2017)
Tabela 13: Zračna razdalja med ponudnikom in sedežem Občine Slovenska Bistrica

Številka ponudnika
Zračna razdalja v
kilometrih

1

2

3

4

5

6

7

23,3

90,27

85,40

13,25

40,25

2,30

19,73

Vir: Razdalje.si (2017)

Slika 6 prikazuje sedeže vseh ponudnikov, ki so bili v letu 2016 v Občini Slovenska Bistrica
izbrani v postopkih javnega naročanja (modre označbe), ter sedež občine (rdeča označba).
Na sliki so s črno črto označene tudi meje občine, ozemlje celotne občine pa je osenčeno.
Iz slike je razvidno, da ima na območju Občine Slovenska Bistrica svoj sedež en ponudnik
(14 %).
Tabela 13 pa prikazuje zračno razdaljo med sedežem posameznega ponudnika in sedežem
Občine Slovenska Bistrica. Od sedeža občine je manj kot 5 km oddaljen en ponudnik (14
%), manj kot 15 km en ponudnik (14 %), manj kot 20 km en ponudnik (14 %), manj kot
50 km dva ponudnika (29 %) in manj kot 100 km dva ponudnika (29 %).
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5.1.5

PRIMERJAVA REZULTATOV OBČIN

V spodnjih tabelah so združeni vsi podatki vseh štirih občin.
Tabela 14: Predmet javnih občin naročil

Predmet
JN

Občina
Kamnik
Nova Gorica

Brežice

Slovenska
Bistrica

Skupaj

Gradnje
Storitve
Blago

6
1
/

5
4
1

4
9
4

3
2
1

18
16
6

Št. JN

7

10

17

6

40

Vir: Ministrstvo za javno upravo (2017)

Tabela 14 združuje podatke iz Tabele 2, 5, 8 in 11. V njej so prikazani predmeti javnih
naročil vseh občin. Od 40 javnih naročil je bilo 18 naročil gradenj (45 %), 16 naročil storitev
(40 %) in šest naročil blaga (15 %). Največ naročil gradenj je objavila Občina Brežice (33
%), Mestna občina Nova Gorica pa največ naročil storitev (56 %) in največ naročil blaga
(66 %).
Tabela 15: Postopki oddaje javnih naročil

Postopek oddaje
JN

Brežice

Občina
Kamnik
Nova
Gorica

Slovenska
Bistrica

Skupaj

NMV
Odprti postopek
Konkurenčni
postopek s pogajanji
Postopek s pogajanji
brez PO

7
/
/

4
3
/

9
6
1

4
2
/

24
11
1

/

3

1

/

4

Št. JN

7

10

17

6

40

Vir: Ministrstvo za javno upravo (2017)

Tabela 15 združuje podatke iz Tabele 2, 5, 8 in 11. V njej so prikazani postopki oddaje
javnih naročil vseh občin. Od 40 javnih naročil se je največ naročil oddalo s postopkom
naročila male vrednosti (60 %), z odprtim postopkom se je oddalo 11 naročil (28 %), s
konkurenčnim postopkom s pogajanji eno naročilo (2 %) in s postopkom s pogajanji brez
predhodne objave štiri naročila (10 %). Največ javnih naročil s postopkom naročila male
vrednosti (38 %), z odprtim postopkom (54 %) in konkurenčnim postopkom (100 %) je
oddala Mestna občina Nova Gorica. Največ naročil s postopkom s pogajanji brez predhodne
objave pa je oddala Občina Kamnik (75 %).
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Tabela 16: Organizacijske oblike ponudnikov

Organizacijska
oblika ponudnika

Brežice

Občina
Kamnik
Nova
Gorica

Slovenska
Bistrica

Skupaj

d. o. o.
d. d.
s. p.
zavod

2
2
1
/

8
2
2
/

10
5
/
1

4
2
1
/

24
11
4
1

Št. ponudnikov

5

12

16

7

40

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2017)

Tabela 16 združuje podatke iz Tabele 3, 6, 9 in 12. V njej so prikazane organizacijske oblike
vseh ponudnikov. Od 40 ponudnikov je bilo 24 družb z omejeno odgovornostjo (60 %), 11
delniških družb (28 %), štirje samostojni podjetniki (10 %) in en zavod (2 %). V Mestni
občini Nova Gorica je bilo izbranih največ d. o. o. (42 %), največ d. d. (45 %) in edini zavod,
največ s. p. je bilo izbranih v Občini Kamnik (50 %).
Tabela 17: Velikost ponudnikov

Velikost
ponudnika

Brežice

Občina
Kamnik
Nova
Gorica

Slovenska
Bistrica

Skupaj

Velika
Srednja
Majhna
Mikro

/
1
3
1

1
2
2
7

7
2
4
3

2
2
3
/

10
7
12
11

Št. ponudnikov

5

12

16

7

40

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2017)

Tabela 17 združuje podatke iz Tabele 3, 6, 9 in 12. V njej so prikazane velikosti vseh
ponudnikov. Od 40 ponudnikov je bilo deset velikih podjetij (25 %), sedem srednje velikih
podjetij (18 %), 12 majhnih podjetij (30 %) in 11 mikro podjetij (27 %). V Mestni občini
Nova Gorica je bilo izbranih največ velikih (70 %) in majhnih podjetij (33 %), največ mikro
podjetij je bilo izbranih v Občini Kamnik (64 %), enako število srednje velikih podjetij (29
%) pa je bilo izbrano v Občini Kamnik, v Mestni občini Nova Gorica in v Občini Slovenska
Bistrica.
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Tabela 18: Osnovni kapital ponudnikov

Osnovni kapital
ponudnika (v €)

Brežice

Občina
Kamnik
Nova
Gorica

Slovenska
Bistrica

Skupaj

0
do 10.000
10.000‒50.000
50.000‒100.000
100.000‒500.000
500.000‒1.000.000
1.000.000‒5.000.000
5.000.000‒10.000.000
10.000.000 in več

1
/
1
/
3
/
/
/
/

2
/
5
/
3
1
1
/
/

1
1
1
/
4
/
3
2
4

1
1
3
/
/
1
/
/
1

5
2
10
0
10
2
4
2
5

Št. ponudnikov

5

12

16

7

40

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2017)

Tabela 18 združuje podatke iz Tabele 3, 6, 9 in 12. V njej so prikazani rangi osnovnih
kapitalov vseh ponudnikov. Od 40 ponudnikov je bilo brez osnovnega kapitala pet
ponudnikov (13 %), manj kot 10.000 € osnovnega kapitala sta imela dva ponudnika (5 %),
v rangu 10.000‒50.000 € je bilo deset ponudnikov (25 %), v rangu 50.000‒100.000 € nič
ponudnikov, v rangu 100.000‒500.000 € deset ponudnikov (25 %), v rangu med 500.000‒
1.000.000 € dva ponudnika (5 %), v rangu 1.000.000‒5.000.000 € štirje ponudniki (10 %),
v rangu 5.000.000‒10.000.000 € dva ponudnika (5 %), več kot 10.000.000 € osnovnega
kapitala pa je imelo pet ponudnikov (13 %).
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Tabela 19: Oddaljenost ponudnikov od sedežev občin

Občina
Kamnik
Nova
Gorica

Oddaljenost
ponudnika

Brežice

Slovenska
Bistrica

Skupaj

0‒1 km
1‒5 km
5‒10 km
10‒15 km
15‒20 km
20‒50 km
50‒100 km
100 km in več

1
2
1
1
/
/
/
/

1
1
1
4
3
1
/
1

3
1
1
/
/
2
6
3

/
1
/
1
1
2
2
/

5
5
3
6
4
5
8
4

Št. ponudnikov

5

12

16

7

40

Št. ponudnikov
znotraj občine

4

4

5

1

14

Vir: Google (2017) in Razdalje.si (2017)

Tabela 19 združuje podatke iz Tabele 4, 7, 10 in 13. V njej je prikazana oddaljenost vseh
ponudnikov od sedežev občine, v kateri so bili izbrani v postopkih oddaje javnih naročil. Od
40 ponudnikov jih ima največ svoj sedež od sedeža občine oddaljen v obsegu 50‒100 km
(20 %), šest ponudnikov je oddaljenih v obsegu 10‒15 km (15 %), pet ponudnikov je
oddaljenih v obsegu 0‒1 km, 1‒5 km in 20‒50 km (12 %), štirje ponudniki so oddaljeni v
obsegu 15‒20 km in več kot 100 km (10 %), trije ponudniki pa so oddaljeni v obsegu 5‒10
km (8 %).
Tabela 19 pa združuje podatke tudi iz Slike 3, 4, 5 in 6. Prikazuje namreč število ponudnikov,
ki se nahajajo na območju občine, v kateri so bili izbrani v postopkih oddaje javnih naročil.
Od 40 ponudnikov jih ima 14 svoj sedež na območju občine (35 %). Največ jih je znotraj
Mestne občine Nova Gorica (36 %), najmanj pa znotraj Občine Slovenska Bistrica (7 %).
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5.2 UGOTOVITVE IN PREVERJANJE HIPOTEZE
Z analiziranjem podatkov v raziskavi sem prišla do več ugotovitev. Obravnavane občine so
si po številu prebivalcev, velikosti in gostoti naseljenosti podobne, niso si pa enake. In v
povezavi s tem se je že takoj na začetku raziskave dalo opaziti, da ima večja občina tudi
več objavljenih javnih naročil v letu 2016. Vendar te ugotovitve ne moremo prenesti na vse
slovenske občine brez dodatnih analiz. Število javnih naročil je seveda odvisno tudi od
števila prebivalcev in velikosti občine, vendar pa se potrebe posamezne občine iz leta v leto
spreminjajo, s tem pa tudi število javnih naročil.
S pomočjo analize podatkov javnih naročil se je v raziskavi ugotovilo, da je bilo v
obravnavanih občinah v letu 2016 največ javnih naročil s področja gradenj ter da je bil za
oddajo javnega naročila največkrat uporabljen postopek naročila male vrednosti.
Glede organizacijske oblike izbranih ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil na
območju obravnavanih občin v letu 2016 je bilo ugotovljeno, da je največ izbranih
ponudnikov družb z omejeno odgovornostjo, glede na velikost je največ majhnih podjetij,
največ izbranih ponudnikov pa je imelo osnovni kapital 10.000‒50.000 € in 100.000‒
500.000 €. Največ izbranih ponudnikov je od sedeža občine, v kateri so bili izbrani,
oddaljenih 50‒100 km.
V okviru diplomskega dela pa se je preverjala naslednja hipoteza:
H: Večina ponudnikov, ki so bili izbrani v postopku javnega naročana, ima svoj sedež na
območju občine, ki je v postopku nastopala kot naročnik.
Na podlagi zbranih podatkov se hipoteza ovrže. Iz podatkov je namreč razvidno, da se v
primeru treh od štirih občin večina izbranih ponudnikov nahaja izven območja občine, v
kateri so bili izbrani kot najugodnejši ponudniki v postopkih oddaje javnih naročil. Izjema je
le Občina Brežice, kjer ima večina ponudnikov svoj sedež znotraj njenih meja (80 %).
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6

ZAKLJUČEK

Pri javnem naročanju javni organi in drugi naročniki od gospodarskih subjektov kupujejo
gradnje, storitve ali blago. Pri tem gre za porabo proračunskih sredstev, zato je v državnem
interesu, da se s temi sredstvi ravna gospodarno. Naročniki morajo zato izbrati ponudnike,
ki so sposobni zanesljivo, pravočasno in kakovostno opraviti izvesti javno naročilo.
S tem namenom je področje javnih naročil dodobra urejeno z več predpisi tako na državni
kot tudi na evropski ravni. Namen evropskih pravnih virov je zagotavljanje prostega trga
ter s tem povečevanje konkurence med ponudniki vseh držav članic EU. Pri tem imajo
predvsem pomembno vlogo direktive s tega področja, katere morajo države članice
implementirati v svoj pravni red. Od leta 2004, ko je postala članica EU, je morala to večkrat
storiti tudi Republika Slovenija. Posledica tega je nenehno spreminjanje zakonodaje v takem
obsegu, da so bili od leta 1997, ko je bil sprejet prvi zakon za področje javnega naročanja
v Republiki Sloveniji, pa do leta 2016 v veljavi že štirje zakoni o javnem naročanju. Trenutno
veljavni ZJN-3 skupaj z ZJNPOV, ki ureja javna naročila na področju obrambe in varnosti,
določa pravila, ki se jih morajo držati naročniki in ponudniki v postopkih javnega naročanja.
Pravno varstvo vseh udeležencev v postopkih javnega naročanja pa je zagotovljeno in
urejeno z ZPVPJN, ki poleg tega določa tudi organe, ki so pristojni za varstvo pravic
določenih v tem zakonu.
V postopku oddaje javnega naročanja so še posebej pomembna temeljna načela javnega
naročanja, ki so določena v ZJN-3. Teh se mora držati vsak naročnik z namenom
zagotavljanja enakopravne obravnave vseh ponudnikov, varstva konkurence in gospodarne
in transparentne porabe javnih sredstev.
Naročniki lahko izbirajo med več vrstami postopkov, po katerih se lahko oddajo javna
naročila. Nekatere izmed njih lahko izberejo prosto, medtem ko se nekatera lahko uporabijo
le v zakonsko določenih okoliščinah oziroma za javna naročila določenih vrednosti. Poleg
teh vrst postopkov se lahko naročniki poslužijo tudi drugih tehnik in instrumentov za
elektronsko in skupno javno naročanje.
Postopek oddaje javnih naročil poteka v treh glavnih fazah, ki se nato še naprej delijo na
posamezne podfaze. Vsak postopek oddaje se najprej začne z neko določeno potrebo
naročnika po blagu, storitvi ali gradnji, konča pa se s sklenitvijo pogodbe med njim in
izbranim ponudnikom ter kasneje z izvajanjem javnega naročila.
Vsak neizbran ponudnik lahko, v primeru suma na kršitve v postopku, zahteva vpogled v
ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. S tem uveljavlja svojo pravico do
pravnega varstva. Pravno varstvo se lahko razdeli na predpogodbeno, ki se uveljavlja pred
naročnikom ali kasneje pred Državno revizijsko komisijo, ter pogodbeno pravno varstvo, ki
se uveljavlja v sodnem postopku pred pristojnim sodiščem, in sicer po sklenitvi pogodbe.
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Na pomembnosti v zadnjih letih pridobiva zeleno javno naročanje, saj narašča osveščenost
o škodovanju našemu okolju in okoljskih spremembah. Glavni namen zelenega javnega
naročanja je kupovati takšno blago, storitve ali gradnje, ki imajo manjši vpliv na okolje.
Koristi njegove uporabe se kažejo na področjih okolja, sociale, zdravja, ekonomije in
politike. Na ravni EU je bilo v tam namen sprejetih več smernic, v Republiki Sloveniji pa je
bila leta 2011 sprejeta Uredba o zelenem javnem naročanju.
Status naročnikov po ZJN-3 imajo tudi organi samoupravnih lokalnih skupnosti, torej občine
in njeni organi. Njim je namenjen tudi empirični del diplomskega dela, kjer so se na primeru
štirih občin analizirala javna naročila in izbrani ponudniki. V tem sklopu sem preverjala tudi,
ali ima večina ponudnikov, ki so bili izbrani v postopku javnega naročana, svoj sedež na
območju občine, ki je v postopku nastopala kot naročnik. Po analizi podatkov sem prišla do
ugotovitve, da večina ponudnikov nima sedeža na območju občine, zato sem ovrgla
postavljeno hipotezo v tem diplomskem delu.
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