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Na podlagi 2. odstavka 21. člena  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 

v nadaljevanju ZJN-3) Dušanka Žakelj, v.d. direktorja javnega zavoda DOM 

UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE sprejemam naslednji 

 

PRAVILNIK O EVIDENČNIH POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(Vsebina pravilnika) 

 

S tem pravilnikom se v javnem zavodu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

(v nadaljevanju: javni zavod) ureja evidenčni postopek, t.j. postopek oddaje javnih 

naročil, katerih ocenjene vrednosti ne presegajo mejne vrednosti za uporabo določb ZJN-

3 (v nadaljevanju evidenčni postopek), in sicer:  

a) 20.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve ali projektni natečaj,  

b) 40.000,00 EUR brez DDV za gradnje,  

c) 750.000,00 EUR brez DDV za socialne in druge posebne storitve,  

razen za tiste vrste kode CPV, za katere veljajo posebna določila ZJN-3. 

 

Za evidenčni postopek se upoštevajo določila ZJN-3, ki urejajo naslednja področja:  

- mejne vrednosti za uporabo zakona (21. člen ZJN-3),  

- izračun ocenjene vrednosti (24. člen ZJN-3),  

- izbira postopka (39. člen ZJN-3),  

- objava seznama javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 

10.000,00 EUR brez DDV in nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona (2. 

odstavek 21. člena ZJN-3),    

- sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu (106. člen ZJN-3).  

 

2. člen 

(Faze evidenčnega postopka) 

 

Ta pravilnik določa pravila postopanja v evidenčnem postopku, in sicer: 

- predlog delavca za nabavo blaga, naročilo storitve, izvedbo gradnje ali projektnega 

natečaja (v nadaljevanju predlog za naročilo),  

- odredba direktorja ali osebe pooblaščene s strani direktorja za nabavo blaga, naročilo 

storitve, izvedbo gradnje ali projektnega natečaja (v nadaljevanju odredba za 

naročilo), 

- določitev oseb, odgovornih za javna naročila,  

- pregled trga za predmet naročila,  

- sklep o začetku postopka, kadar je to potrebno,  

- povabilo k oddaji ponudbe z navodili ponudnikom za izpolnjevanje ponudbene 

dokumentacije, kadar je to potrebno,  

- izdaja naročilnice,  

- razpisna dokumentacija in tehnična dokumentacija, če je to potrebno,  

- rok za predložitev ponudb, če je potrebno,  

- odpiranje in pregled ponudb, če je potrebno, 

- določitev merila za izbor ponudbe,  

- sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, kadar je to potrebno,  
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- vzpostavitev in vodenje evidence evidenčnih postopkov, ter drugih postopkov oddaje 

javnih naročil.  

 

S tem pravilnikom se določajo pravila ravnanja ter pooblastila zaposlenih v javnem 

zavodu pri izvedbi evidenčnih postopkov ter drugih postopkov javnega naročanja. 

 

Za vprašanja evidenčnega postopka, ki niso urejena s tem pravilnikom, se smiselno 

uporabljajo določila ZJN-3. 

 

3. člen 

(Izračun ocenjene vrednosti) 

 

Ocenjena vrednost javnega naročila se določi v skladu s 24. členom ZJN-3. 

 

4. člen 

(Veljavnost pravilnika) 

 

Ta pravilnik velja za izvedbo evidenčnih postopkov. Kjer je to posebej navedeno, velja 

tudi za druge postopke javnega naročanja, ki se opravljajo neposredno po določilih ZJN-

3.   

5. člen 

(Izjeme pri oddaji javnega naročila) 

 

Ne glede na določbe tega pravilnika se nabava blaga ali storitev, socialnih in drugih 

posebnih storitev, izvedba gradnje ali projektnega natečaja opravi z neposrednim 

naročilom, bodisi z naročilnico ali pogodbo o izvedbi javnega naročila v primerih, 

določenih v 27. členu ZJN-3.  

6. člen 

(Načela evidenčnega postopka) 

 

V evidenčnem postopku se morajo upoštevati temeljna načela javnega naročanja, in 

sicer: 

- načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti; 

- načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki; 

- načelo transparentnosti; 

- načelo enakopravne obravnave ponudnikov; 

- načelo sorazmernosti. 

 

Pri izvajanju evidenčnega postopka je potrebno dosledno upoštevati: 

- da je ob enakih lastnostih in pogojih ponudbe izbrana najcenejša oziroma 

najugodnejša ponudba skladno z vnaprej določenim merilom za izbor ponudbe; 

- da se mora vsaka oseba, odgovorna za javna naročila, ravnati po načelu dobrega in 

vestnega gospodarja; 

- da se vsi ponudniki, ki sodelujejo v evidenčnem postopku, obravnavajo enakopravno; 

- da se nobenemu ponudniku ne more nuditi več informacij kot drugim; 

- da je ves čas vodenja evidenčnega postopka zagotovljena transparentnost postopka; 

- da imajo ponudniki v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ter 

Zakonom o javnem naročanju pravico do informacij, ki so javne (t.j. podatki, ki se 

vežejo na porabo proračunskih sredstev).  
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7. člen 

(Strokovna komisija) 

 

Direktor javnega zavoda lahko za vodenje evidenčnega postopka imenuje strokovno 

komisijo, če je to primerno in sorazmerno s predmetom naročila. Strokovna komisija 

lahko sodeluje v celotnem ali posameznem delu evidenčnega postopka. 

 

II. FAZE EVIDENČNEGA POSTOPKA 

 

8. člen 

(Predlog za nabavo blaga, naročilo storitev, izvedbo gradnje ali projektnega 

natečaja in socialnih in drugih podobnih storitev) 

 

Delavec na podlagi ugotovljene potrebe za nabavo blaga ali storitev, socialnih in drugih 

posebnih storitev, izvedbe gradnje ali projektnega natečaja vloži pisni predlog za naročilo 

direktorju oziroma osebi pooblaščeni s strani direktorja. 

 

Predlog za naročilo mora vsebovati:  

- ime in priimek predlagatelja naročila, 

- zaporedno številko predloga za naročilo, 

- datum predloga za naročilo, 

- predmet naročila in predviden obseg predmeta, 

- kratko obrazložitev potrebe naročila, 

- ocenjeno vrednost naročila,  

- podpis predlagatelja. 

 

Pisni predlog za nabavo blaga, naročilo storitev, izvedbo gradnje ali projektnega natečaja 

in socialnih in drugih podobnih storitev je Priloga 1 tega Pravilnika.  

 

Direktor ali oseba pooblaščena s strani direktorja na podlagi predloga za naročilo in 

presoji okoliščin in potreb ter finančnih zmožnosti javnega zavoda predlog v primeru 

neutemeljenosti ali neprimernosti zavrne. V nasprotnem primeru ga odobri, kar navede 

na samem predlogu za naročilo, doda datum odobritve ter svoj podpis.  

 

Če v primeru iz prvega odstavka tega člena vrednost blaga ali storitev ne presega 500,00 

EUR z DDV, delavec vloži predlog za naročilo direktorju oziroma osebi pooblaščeni s 

strani direktorja ustno.   

 

9. člen 

(Odredba za nabavo blaga, naročilo storitev, socialnih in drugih posebnih 

storitev, izvedbo gradnje ali projektnega natečaja) 

 

Direktor ali oseba pooblaščena s strani direktorja (v nadaljevanju odredbodajalec) na 

podlagi potrebe, ki jo sam zazna v javnem zavodu v skladu s finančnimi zmožnostmi 

javnega zavoda odredi izvedbo evidenčnega postopka (v nadaljevanju odredba za 

naročilo).  

 

V odredbi za naročilo so praviloma navedeni naslednji podatki:  

- datum izdaje,  

- predmet naročila,  
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- okvirna količina ali obseg naročila,  

- ocenjena vrednost naročila,  

- rok za izvedbo evidenčnega postopka, 

- odgovorna oseba za javno naročilo, če je to primerno, 

- podpis odredbodajalca. 

 

10.  člen 

(Analiza trga) 

 

Analizo trga za predmet naročila praviloma izvede oseba zaposlena na delovnem mestu, 

ki pokriva področje posameznega javnega naročila (primer: delovno mesto ekonom za 

javna naročila živil; delovno mesto pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege za 

javna naročila sanitete in čistil) V primeru izjemne zahtevnosti predmeta naročila ali 

kadar je potrebno za to posebno strokovno znanje, s katerim navedeni zaposleni ne 

razpolaga, se za analizo trga določi drug za to primeren zaposleni javnega zavoda. V tem 

primeru se zaposleni, zadolžen za analizo trga, navede v odobritvi predloga za naročilo ali 

v odredbi za naročilo.  

 

Podatke o opravljeni analizi zaposleni posreduje osebi, odgovorni za javno naročilo, če ni 

to ista oseba. 

 

Dokumentacijo o opravljeni analizi trga s prilogami in ugotovitvami hrani oseba, 

odgovorna za javno naročilo. 

 

Ta člen velja tudi za ostale postopke javnega naročanja, ki se vodijo na podlagi določil 

ZJN-3.  

 

11. člen 

(Oseba, odgovorna za javno naročilo) 

 

V odobritvi predloga za naročilo in odredbi za naročilo se določi oseba, odgovorna za 

izvedbo evidenčnega postopka (v nadaljevanju oseba, odgovorna za javno naročilo). Ta 

oseba je odgovorna za izvedbo nadaljnjih postopkov v skladu s tem pravilnikom, kot je 

opredeljeno v naslednjih členih tega pravilnika. 

 

Oseba, odgovorna za javno naročilo mora podatke, ki so zahtevani v centralni evidenci 

oddanih javnih naročil, posredovati osebi, zaposleni v računovodsko – finančni službi, ki 

vodi centralno evidenco naročil javnega zavoda.  

 

12. člen 

(Povabilo k oddaji ponudb in zbiranje ponudb) 

 

Oseba, odgovorna za javno naročilo, mora glede na ocenjeno vrednost javnega naročila v 

EUR brez DDV izbrati ali prejeti določeno število ponudb na enega izmed spodaj 

navedenih načinov in izdati naročilnico ali skleniti pogodbo o izvedbi javnega naročila.  

 

Oseba, odgovorna za javno naročilo, pridobi ponudbe na podlagi:  

i. telefonskega pogovora, o katerem napravi uradni zaznamek,  

ii. pregleda spletne strani posameznega ponudnika,  
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iii. pridobitve posamezne ponudbe na podlagi enostavnega povpraševanja po 

predmetu naročila (elektronsko sporočilo, telefonski pogovor),  

iv. ponudbe, objavljene v spletni trgovini,  

v. povabila k oddaji ponudbe. 

 

Mejne vrednosti za število zahtevanih ponudb, način prejemanja ponudb in način izvedbe 

naročila so:  

 

a) Naročilo blaga in storitev, izvedba projektnega natečaja 

Ocenjena vrednost v 

EUR brez DDV  

do 499,99  od 500,00 do 

4.999,99  

od 5.000,00 

do 9.999,99  

od 10.000,00  

do 19.999,99  

 

Minimalno število 

zahtevanih ponudb  

1 2 3 3   

Način zbiranja ponudb 

(2. odstavek 12. člena) 

i. do iv. v.  

Podlaga za izvedbo 

naročila  

Naročilnica Pogodba o izvedbi javnega 

naročila 

 

b) Izvedba gradnje 

Ocenjena vrednost v 

EUR brez DDV  

do 999,99  od 1.000,00 

do 9.999,99 

od 10.000,00 

do 19.999,99  

od 20.000,00 

do 39.999,99  

 

Minimalno število 

zahtevanih ponudb  

1 2 3 3 ali več  

Način zbiranja ponudb 

(2. odstavek 12. člena) 

i. do iv. v.  

Podlaga za izvedbo 

naročila  

Naročilnica  Pogodba o izvedbi javnega 

naročila 

 

c) Socialne in druge posebne storitve 

Ocenjena vrednost brez 

DDV  

do 4.999,99 od 5.000,00 

do 19.999,99 

od 20.000,00 

do 39.999,99  

od 40.000,00 

do 

749.999,99 

 

Minimalno število 

zahtevanih ponudb  

1 2 3 3 ali več  

Način zbiranja ponudb 

(2. odstavek 12. člena) 

i. do iv. v.  

Podlaga za izvedbo 

naročila  

Naročilnica  Pogodba o izvedbi javnega 

naročila 

 

 

V odobritvi predloga za naročilo ali odredbi za naročilo lahko direktor ali oseba 

pooblaščena s strani direktorja določi večje število zahtevanih ponudb in bolj zahteven 

način prejemanja ponudb, kot je določeno v prejšnjem odstavku, če je to sorazmerno z 

naročilom in primerno glede na okoliščine in predmet posameznega naročila.  

 

V primeru zbiranja ponudb na podlagi povabila k oddaji ponudbe direktor javnega zavoda 

izda sklep o začetku postopka, ki mora vsebovati naslednje podatke:  

- zaporedna številka javnega naročila, 

- predmet naročila,  

- ocenjena vrednost v EUR brez DDV in metoda za izračun ocenjene vrednosti, 

- razpoložljiva sredstva v EUR z DDV in vir financiranja javnega naročila,  

- obdobje veljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila,  

- oseba, odgovorna za javno naročilo,  

- rok, do katerega mora biti postopek o javnem naročilu dokončan,  

- dokumentacija, ki jo je potrebno v postopku uporabiti, 

- drugo, kar je potrebno.  

 

V povabilu k oddaji ponudbe morajo biti navedeni naslednji podatki:  
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- zaporedna številka naročila,  

- kratek opis naročila,  

- ocenjena vrednost naročila, če je to primerno,  

- pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,  

- način oddaje ponudbe, 

- kraj in rok za oddajo ponudbe,  

- merilo za izbor ponudbe,  

- veljavnost ponudbe,  

- način in pogoji plačila ter druge finančne zahteve javnega zavoda,  

- opis postopka pregleda in ocenjevanja ponudb ter izbire ponudnika,  

- tehnična specifikacija naročila, če je to primerno,  

- obrazci za oddajo ponudbe z navodili za izpolnjevanje, 

- kontaktna oseba za posredovanje informacij ponudnikom,  

- drugo, če je potrebno.  

 

Povabilo k oddaji ponudbe podpiše direktor javnega zavoda. Povabilo k oddaji ponudbe 

se pošlje praviloma po elektronski poti ponudniku na elektronski naslov, uradno objavljen 

na njegovi spletni strani ali na njegov sedež, naveden na spletni strani Agencije RS za 

javnopravne evidence in storitve.  

 

13. člen 

(Naročilnica oziroma pogodba o izvedbi javnega naročila) 

 

Naročilnica mora biti izpolnjena skladno z navodili izpolnjevanja naročilnic Obr. 5,40 

izdajatelja DZS d.d. Naročilnico podpiše direktor oziroma oseba pooblaščena s strani 

direktorja.  

 

Pogodbo o izvedbi javnega naročila podpiše direktor javnega zavoda. Pogodba o izvedbi 

javnega naročila vsebuje vse sestavine, ki so potrebne za posamezen predmet naročila, 

kot jih določa Obligacijski zakonik, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o 

graditvi objektov in drugi predpisi in druge podatke, ki so potrebni. V vsaki pogodbi 

morajo biti navedeni identifikacijski podatki izvajalca predmeta javnega naročila (firma in 

sedež ali ime in priimek s prebivališčem, davčna številka, EMŠO ali matična številka), rok 

za izvedbo, plačilni pogoji, skrbnik pogodbe in drugo, kar je potrebno za kvalitetno, 

pravočasno in strokovno izvedbo predmeta naročila. Obvezna priloga pogodbe o izvedbi 

javnega naročila je ponudba ponudnika, ki je bil izbran kot izvajalec predmeta naročila. 

 

III. EVIDENCE JAVNIH NAROČIL 

 

14. člen 

(Evidenca javnih naročil) 

 

Oseba, zaposlena v računovodsko – finančni službi, je dolžna voditi in izpolnjevati 

evidenco o postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju evidenca), za javna naročila, 

katerih ocenjena vrednost presega 10.000,00 EUR brez DDV (evidenčni postopki, naročila 

male vrednosti in drugi postopku javnega naročanja v skladu z ZJN-3).  

 

V evidenco se postopki javnega naročanja vpisujejo po kronološkem zaporedju. 
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Dokumenti, potrebni za oddajo javnega naročila, morajo biti v originalu vloženi v 

dokumentacijo o oddaji javnega naročila. Med slednje vrste dokumentov spadajo predlog 

za naročilo, odredba za naročilo, sklep o začetku postopka, analiza trga, povabilo k oddaji 

ponudbe, razpisna in tehnična dokumentacija, zapisnik o odpiranju ponudb, odločitev o 

oddaji javnega naročila, naročilnica, dobavnica, pogodba o izvedbi javnega naročila ipd. 

 

15. člen 

(Vsebina evidence javnih naročil) 

 

V evidenco javnih naročil se vpisujejo naslednji podatki: 

- zaporedna številka vpisa, 

- številka javnega naročila,  

- predmet javnega naročila,  

- ocenjena vrednost v EUR brez DDV,  

- pogodbena vrednost v EUR brez DDV, 

- vrsta izvedenega postopka, 

- izvajalec naročila, 

- obdobje veljavnosti pogodbe, če je sklenjena za daljše obdobje,  

- številke objav na Portalu javnih naročil, če je to potrebno, 

- oseba, odgovorna za javno naročilo,  

- skrbnik pogodbe.  

 

IV. HRAMBA 

 

16. člen 

(Hramba dokumentacije o postopku javnega naročanja) 

 

Celotno dokumentacijo postopka javnega naročila se vloži v mapo, na katero se vpiše 

številko naročila in se arhivira v priročnem arhivu. 

 

Javni zavod mora hraniti dokumentacijo o postopku javnega naročanja najmanj 10 let po 

datumu oddaje naročila oziroma najmanj 2 leti po preteku garancije za predmet naročila, 

če garancija velja več kot 10 let. 

 

Neizbrane ponudbe mora javni zavod hraniti najmanj 2 leti po datumu oddaje naročila. 

 

Kopije naročilnic se hranijo 10 let. 

 

17. člen 

(Sporočanje podatkov o naročilih) 

 

Oseba, zaposlena na delovnem mestu finančno računovodski delavec, mora vsako leto do 

zadnjega dne februarja na portalu javnih naročil objaviti seznam javnih naročil, ki so bila 

oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 21. 

člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV, z opisom predmeta, vrsto 

predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega 

subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano. 

 

Oseba, zaposlena na delovnem mestu finančno računovodski delavec mora statistične 

podatke o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz prvega 



Stran 8 od 10 

 

odstavka tega člena, sporočiti na portal javnih naročil v ta namen vzpostavljeno 

aplikacijo do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. 

 

V. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH NAROČIL 

 

18. člen 

(Nadzor in poročanje) 

 

Nadzor nad izvajanjem postopkov javnih naročil v javnem zavodu izvaja direktor javnega 

zavoda. 

 

19. člen 

(Nadzor tekočih naročil) 

 

Nadzor nad izvajanjem javnih naročil po tem pravilniku izvaja direktor javnega zavoda. 

 

VI. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU ODDAJE EVIDENČNEGA NAROČILA 

 

20. člen 

(Pravno varstvo) 

 

Ponudniki v evidenčnem postopku nimajo pravnega varstva. V postopkih, ki se vodijo na 

podlagi določil ZJN-3, imajo ponudniki pravico do pravnega varstva v skladu z Zakonom 

o pravnem varstvu na področju javnih naročil.  

 

VII.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

21. člen 

(Evidentiranje javnih naročil) 

 

Naročila se evidentirajo skladno z enotnim klasifikacijskem načrtom za socialno varstvene 

zavode št. 62510-22/2012/17.  

 

22. člen 

(Uveljavitev pravilnika) 

 

Ta pravilnik stopi v veljavo in se začne uporabljati dne 1.1.2017. 

 

Ta pravilnik se posreduje vsem zaposlenim v javnem zavodu na elektronski naslov, 

katerega uporabo nalaga in zagotavlja javni zavod, in se objavi na oglasni deski javnega 

zavoda.  

 

Datum: 1.9.2016   

                                                                                    Dušanka Žakelj, v.d. direktorja 

 

………………………………….. 

žig 

Vložiti:  

 - arhiv, tu.  
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Priloga 1 

 

Naročnik: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

 

Ime in priimek predlagatelja: 

 

Zaporedna številka predloga:  

 

Datum:    

 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o javnem naročanju izdajam naslednji 

 

PREDLOG  

• za izdajo naročilnice 

• za sklenitev pogodbe 

(ustrezno obkrožiti) 

 

Predmet naročila: 

_____________________________________________________________ 

 

Ocenjena vrednost nabave blaga/izvedbe storitve/naročila gradnje znaša brez DDV 

________________ EUR. 

 

Kratka obrazložitev potrebe naročila:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Oseba odgovorna za izvedbo javnega naročila: __________________________ 

 

Glede na ocenjeno vrednost blaga/izvedbe storitve/naročila gradnje brez DDV je oseba 

odgovorna za javno naročilo dolžna pridobiti (glej 12. člen tega Pravilnika): 

• 2 ponudbi 

 

• 3 ponudbe 

 

(ustrezno obkrožiti) 

 

Oseba, odgovorna za javno naročilo je preverila ceno in druga merila naslednjih 

dobaviteljev/izvajalcev: 

 

Naročilo se izvede pri dobavitelju/izvajalcu, ki ponuja najnižjo ceno (in_______), torej 

_______ (ime izbranega dobavitelja/izvajalca) 

 

 

                                                                                  Zaposleni (predlagatelj) 
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===================================================== 

 

Podpisani direktor/oseba, pooblaščena s strani direktorja javnega zavoda Dom 

upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, odrejam izdajo naročilnice/sklenitev pogodbe 

za predlagano naročilo.  

 

Podatki o izbranem dobavitelju/izvajalcu: 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ponujena cena brez DDV: __________________________________________ 

 

 

Morebitni drugi pomembni podatki za naročilo: 

 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Direktor/oseba, pooblaščena s strani direktorja javnega zavoda 

                                       

                                       ____________________ 

 

 

 


