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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Določitev predmetov skupnih javnih naročil za leto 2023

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 

74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) ter četrtega odstavka 6. člena Uredbe o skupnem javnem 

naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) je Vlada Republike Slovenije na ...

redni seji … sprejela  

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije je določila predmete skupnih javnih naročil za leto 2023:

a) Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, razen vozil 

za posebne namene

Krovno pogodbo bo z izbranim ponudnikom sklenilo Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, 

neposredne pogodbe pa bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt:
 zbiranje podatkov o potrebah: začetek januarja 2023;
 odpiranje ponudb: začetek marca 2023;
 odločitev o oddaji naročila: začetek maja 2023;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki ter začetek sklepanja neposrednih pogodb med 

posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek za 
revizijo: začetek junija 2023.

Vrsta postopka: odprti postopek.

Pri pripravi dokumentacije bodo na podlagi 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) v naročilo vključeni okoljski 
vidiki v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

b) Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjene krovne 
pogodbe, je 36 mesecev.

Krovne pogodbe bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, 
posamezne zavarovalne police pa bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje podatkov o potrebah: februar 2023;



 odpiranje ponudb: junij 2023;
 odločitev o oddaji naročila: september 2023;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki ter začetek sklepanja posameznih zavarovalnih 

polic med neposrednimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek 
za revizijo: oktober 2023.

Vrsta postopka: odprti postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji.

c) Nakup in dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni 
okvirni sporazumi ali bo vzpostavljen dinamični nabavni sistem, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo Republike 
Slovenije, neposredne okvirne sporazume pa bodo sklepali posamezni naročniki. Če bo vzpostavljen
dinamični nabavni sistem, ga bo vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, 
neposredni naročniki pa bodo v okviru oddaje posameznih naročil sklepali neposredne pogodbe.

Okvirni časovni načrt:
 zbiranje podatkov o potrebah: februar 2023;
 odpiranje ponudb: junij 2023;
 odločitev o oddaji naročila: avgust 2023;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki ter začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki oziroma 
vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema, pod pogojem, da ni vložen zahtevek za 
revizijo: september 2023.

Vrsta postopka: predvidoma omejeni postopek.

Pri pripravi dokumentacije bodo na podlagi 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) v naročilo vključeni okoljski
vidiki v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

     č) Nakup in dobava energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in optičnih 

čitalnikov

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni 
okvirni sporazumi ali bo vzpostavljen dinamični nabavni sistem, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo Republike 
Slovenije, neposredne okvirne sporazume pa bodo sklepali posamezni naročniki. Če bo vzpostavljen
dinamični nabavni sistem, ga bo vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, 
neposredni naročniki pa bodo v okviru oddaje posameznih naročil sklepali neposredne pogodbe.

Okvirni časovni načrt:
 zbiranje podatkov o potrebah: marec 2023;
 odpiranje ponudb: julij 2023;
 odločitev o oddaji naročila: september 2023;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki oziroma 
vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema, pod pogojem, da ni vložen zahtevek za 
revizijo: oktober 2023.

Vrsta postopka: predvidoma omejeni postopek.

Pri pripravi dokumentacije bodo na podlagi 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) v naročilo vključeni okoljski
vidiki v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).



d) Nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih 
nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjene krovne 
pogodbe ali krovni okvirni sporazumi, je 36 mesecev.

Krovne pogodbe ali krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno 
upravo Republike Slovenije, neposredne pogodbe ali neposredne okvirne sporazume pa bodo 
sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka:
 zbiranje potreb: april 2023;
 odpiranje ponudb: avgust 2023;
 odločitev o oddaji naročila: oktober 2023;
 podpis krovnih pogodb ali krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki ter začetek 

sklepanja neposrednih pogodb ali neposrednih sporazumov med posameznimi naročniki 
in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: november 2023.

Vrsta Vrsta postopka: odprti postopek.

e) Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Republiki Sloveniji in tujini

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjena krovna 
pogodba, je 36 mesecev.

Krovno pogodbo bo z izbranim ponudnikom sklenilo Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije, 
neposredne pogodbe pa bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt:
 zbiranje podatkov o potrebah: april 2023;
 odpiranje ponudb: avgust 2023;
 odločitev o oddaji naročila: oktober 2023;
 podpis krovne pogodbe z izbranim ponudnikom ter začetek sklepanja neposrednih pogodb

med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek za 
revizijo: november 2023.

Vrsta postopka: odprti postopek.

2. Zavezanci za naročila iz prejšnje točke so ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe 
in upravne enote.

Barbara Kolenko Helbl 

GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA:

Sklep prejmejo:
‒ ministrstva, 
‒ organi v sestavi ministrstev,
‒ vladne službe,
‒ upravne enote.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 



zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Sanja Ajanović Hovnik, ministrica
 Urban Kodrič, državni sekretar
 Sašo Matas, generalni direktor
 mag. Neža Planinšič, vodja sektorja za izvajanje javnih naročil

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi 4. člena Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba o skupnem javnem 
naročanju) pristojno za izvajanje skupnega javnega naročanja Vlade Republike Slovenije. Vsako leto 
mora ministrstvo, pristojno za javno naročanje, na podlagi 6. člena Uredbe o skupnem javnem 
naročanju pripraviti predlog predmetov skupnega javnega naročanja, s katerim natančneje določi 
predmete skupnega javnega naročanja za posamezno leto.

Na podlagi 5. člena Uredbe o skupnem javnem naročanju je ministrstvo, pristojno za javno 

naročanje, poslalo ministrstvom, Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Protokolu 

Republike Slovenije predlog predmetov skupnih javnih naročil, ki naj bi se izvedla v letu 2023, in jih 

povabilo k pregledu teh predlogov ter podaji morebitnih predlogov za nove predmete skupnih javnih

naročil. Sestanek s predstavniki predmetnih organov je bil izveden na daljavo 29. septembra 2022.

Ministrstvo za javno upravo je predlog pripravilo v skladu z Uredbo o skupnem javnem naročanju in 
32. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. 
US in 100/22 – ZNUZSZS). V predlogu so določeni predmeti javnega naročila, obdobje skupnega 
javnega naročila, okvirni časovni načrt in vrsta postopka oddaje javnega naročila. Prav tako so 
navedeni zavezanci, za katere je za posamezni predmet skupnega javnega naročanja udeležba v
postopku oddaje skupnega javnega naročila zavezujoča. 

Dosedanje izkušnje so pokazale, da je oddaja naročil kot skupnih javnih naročil smiselna tudi v 

prihodnje. Glede na obseg naročil je namreč v primerjavi z naročanjem posamičnih naročnikov

pričakovati prihranek proračunskih sredstev.

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 



oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 

se navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

Gradivo nima finančnih posledic za javnofinančna sredstva.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:



Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: ………

V razpravo so bili vključeni: 

 nevladne organizacije, 

 predstavniki zainteresirane javnosti,

 predstavniki strokovne javnosti.

 .

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 

poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 

predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                            Sanja AJANOVIĆ HOVNIK

                            MINISTRICA



PRILOGA

Obrazložitev

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi 34.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-
G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, in 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) od 
1. januarja 2015 pristojno za opravljanje nalog na področju javnih naročil. Na podlagi 4. člena 
Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba o skupnem javnem naročanju) je Ministrstvo za javno upravo
Republike Slovenije pristojno za izvajanje skupnega javnega naročanja Vlade Republike 
Slovenije. 

Na podlagi 5. člena Uredbe o skupnem javnem naročanju je ministrstvo, pristojno za javno 
naročanje, poslalo ministrstvom, Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in 
Protokolu Republike Slovenije predlog predmetov skupnih javnih naročil, ki naj bi se izvedla v 
letu 2023, in jih povabilo k pregledu teh predlogov ter podaji morebitnih predlogov za nove 
predmete skupnih javnih naročil. Sestanek je bil izveden na daljavo 29. septembra 2022.

Ministrstvo za javno upravo mora na podlagi 6. člena Uredbe o skupnem javnem naročanju 
vsako leto pripraviti predlog predmetov skupnega javnega naročanja, s katerim natančneje 
določi predmete skupnega javnega naročanja za posamezno leto. Ministrstvo za javno upravo 
je predlog pripravilo v skladu z Uredbo o skupnem javnem naročanju in 32. členom Zakona o 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 –
ZNUZSZS; ZJN-3). V predlogu so določeni predmeti javnega naročila, obdobje skupnega 
javnega naročila, okvirni časovni načrt in vrsta postopka oddaje javnega naročila. Prav tako so 
navedeni zavezanci, za katere je za posamezni predmet skupnega javnega naročanja udeležba 
v postopku oddaje skupnega javnega naročila zavezujoča.

Ministrstvo za javno upravo za leto 2023 predlaga naslednje predmete skupnih javnih naročil:

a) nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, 
razen vozil za posebne namene;

b) storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov;
c) nakup in dobava energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov;
č) nakup in dobava energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in    
optičnih čitalnikov;
d) nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih 

nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev;
e) izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Republiki Sloveniji in tujini.

Pri predlaganih predmetih skupnih javnih naročil gre za javna naročila, ki so se že izvajala kot 
skupna javna naročila po sklepu Vlade Republike Slovenije oziroma kot skupno javno naročilo
po pooblastilu. Veljavne krovne pogodbe oziroma krovni okvirni sporazumi prenehajo veljati v 
letu 2023, razen ene pogodbe, ki preneha veljati na začetku leta 2024. Za ta naročila je zato 
treba izvesti nove postopke oddaje javnih naročil, izkušnje pa kažejo, da je oddaja teh naročil 
kot skupnih javnih naročil smiselna tudi v prihodnje. Pri nekaterih predmetih se bo na podlagi 
izkušenj z naročniki posodobila vsebina posamezne zahteve, kar pa ne vpliva na bistvo 
predmeta.

Nakup novih vozil kot skupno javno naročilo je bil doslej izveden že večkrat, nazadnje v 
lanskem letu. V letih, ko se nakup vozil ni izvajal kot skupno javno naročilo, so postopke nakupa 
vozil izvajali posamezni naročniki. Glede na izkazane potrebe po nakupih vozil bi bilo smiselno, 
da se v letu 2023 tovrstni nakup izvede kot skupno javno naročilo po sklepu vlade. Pri izvedbi 
naročila v letu 2022 je bilo zaznati precejšnje težave v zvezi z zagotavljanjem dobavnih rokov, ki 
so bili v letošnjem naročilu pet mesecev od podpisa neposredne pogodbe. V letu 2023 je 
pričakovati še daljše roke, saj razmere na trgu že zdaj kažejo, da so se dobavni roki za osebna 
vozila podaljšali tudi na 12 mesecev. Naročilo se bo tako izvedlo v letu 2023, dobava vozil in s 



tem nastanek finančnih obveznosti za neposredne naročnike pa bosta lahko predvidoma tudi v 
letu 2024.

Postopek oddaje javnega naročila za storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih 
interesov se je doslej izvedel petkrat. Veljavne krovne pogodbe, sklenjene za obdobje 36 
mesecev, prenehajo veljati oziroma se njihovo zavarovalno obdobje izteče 31. decembra 2023.

Javno naročilo za nakup prenosnih računalnikov se je kot skupno javno naročilo izvedlo že 
večkrat. Nazadnje se je naročilo izvajalo v letu 2020. Sklenjeni so bili okvirni sporazumi, ki 
potečejo oktobra 2023. V okviru sklenjenih sporazumov izvajajo posamezna naročila posamezni 
naročniki, ponovna odpiranja konkurence pa izvajalec skupnega javnega naročila. Ker so se 
sklepali okvirni sporazumi, ki omogočajo ponovno odpiranje konkurence, se je izkazalo, da je 
naročilo smiselno oddati za tri leta. Naročilo, ki se bo izvajalo v letu 2023, pa bi se glede na 
vrsto naročila in vzpostavljene nove funkcionalnosti sistema za elektronsko javno naročanje (e-
JN), lahko oddalo z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. Za vzpostavitev 
dinamičnega nabavnega sistema se uporabi omejeni postopek. Prednosti dinamičnega 
nabavnega sistema so v popolnoma elektronski izvedbi naročila, tudi v času izvajanja, 
predvsem pa je prednost dinamičnega nabavnega sistema, da lahko v sistem vstopajo novi 
potencialni dobavitelji ves čas trajanja dinamičnega nabavnega sistema. Novi potencialni 
dobavitelji krovnemu naročniku preko sistema pošljejo prijavo, krovni naročnik jo obravnava in 
če je potencialnemu dobavitelju omogočen dostop do sistema, je pri prvem naslednjem 
posameznem naročilu vabljen k oddaji ponudbe. Takšno javno naročilo pomeni tudi poenotenje 
organov državne uprave pri nabavi predmetne strojne opreme.

Naročilo za nakup tiskalnikov, večnamenskih naprav in optičnih čitalnikov se je do leta 2016 
izvajalo v obliki dveh naročil – eno naročilo za tiskalnike, drugo naročilo za fotokopirne stroje in 
večnamenske naprave. Zaradi razvoja tehnologije sta se javni naročili v letu 2016 prvič izvedli 
kot eno skupno naročilo. V takšni obliki naj bi se naročilo tudi izvedlo za prihodnje obdobje. Pri 
tem naročilu se sklenejo krovni okvirni sporazumi, na podlagi katerih naročniki sklenejo 
neposredne okvirne sporazume in ves čas trajanja sporazuma izvajajo posamezna naročila 
brez vsakokratnega sklepanja neposrednih pogodb. Naročila tako izvajajo posamezni naročniki, 
ponovna odpiranja konkurence pa izvajalec skupnega javnega naročila v presledkih glede na 
spremembe na trgu. Okvirni sporazumi za nakup tiskalnikov, večnamenskih naprav in optičnih 
čitalnikov prenehajo veljati konec leta 2023. Naročilo, ki se bo izvajalo v letu 2023, pa bi se 
glede na vrsto naročila in vzpostavljene nove funkcionalnosti sistema za elektronsko javno 
naročanje (e-JN) lahko oddalo z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. Prednosti tega 
so opisane v prejšnjem odstavku. Takšno javno naročilo pomeni tudi poenotenje organov 
državne uprave pri nakupu navedene strojne opreme.

Izvajanje postopka oddaje skupnega javnega naročila za nakup goriva ter določenih izdelkov za 
nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev se 
kot skupno javno naročilo izvaja redno vsaki dve leti od leta 2006. Zadnji postopek je bil izveden 
v letu 2021, veljavni okvirni sporazum se uporablja do 9. januarja 2024. To naročilo se je v letu 
2021 vsebinsko preoblikovalo, saj cen goriv država več stalno ne regulira, in sicer se je naročilo 
oddalo z uporabo okvirnega sporazuma, kjer se večina goriv kupuje od prvouvrščenega 
dobavitelja, le v izjemnih primerih, predvidenih z okvirnim sporazumom, pa od drugouvrščenega 
dobavitelja. Na ta način se je tudi odprla konkurenca in zvišalo število bencinskih servisov, na 
katerih je mogoče kupiti gorivo. Trajanje naročila bi zato tudi podaljšali s 24 na 36 mesecev.

Postopek oddaje javnega naročila za izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Republiki 
Sloveniji in tujini je bil prvič izveden v letu 2009. Do leta 2015 se je to naročilo izvajalo na 
podlagi pooblastil, nato pa kot skupno javno naročilo po sklepu Vlade Republike Slovenije. 
Obstoječa krovna pogodba velja do 31. decembra 2023.

K skupnemu javnemu naročanju vlade za naročila iz predlaganega sklepa vlade so zavezana
ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote.

Dosedanje izkušnje kažejo, da je oddaja navedenih naročil kot skupnih javnih naročil smiselna 
tudi v prihodnje. Glede na obseg je namreč v primerjavi s tovrstnimi naročili posameznih 
naročnikov pričakovati prihranke proračunskih sredstev. Višina prihrankov je odvisna od obsega 



naročil (ki se ne izvajajo le za zavezance), predmetov naročil ter seveda tudi tržnih razmer v 
posameznem letu, zaradi česar je groba ocena prihrankov od 20 do 24 milijonov evrov na leto. 
Pri tem gre za neposredne prihranke, ki so razvidni iz doseženih cen. Posredni prihranki pri 
izvajanju skupnega javnega naročanja se kažejo v tem, da postopek oddaje javnega naročila 
izvaja en naročnik, ki ima več izkušenj z izvajanjem postopkov oddaje javnih naročil v primerjavi 
z manjšimi naročniki. Prav tako se za posamezne naročnike kaže velika dodana vrednost tudi 
pri upravljanju pogodb/sporazumov, saj veliko večino upravljanja izvede le izvajalec skupnega 
javnega naročanja. Predvidevamo, da se bo skupnim javnim naročilom s pooblastilom pridružilo 
tudi večje ali manjše število naročnikov, ki niso zavezani k skupnemu javnemu naročanju vlade. 
Postopki oddaje skupnih javnih naročil se izvajajo tudi tako, da se razdelijo na posamezna 
območja, področja oziroma sklope, s čimer se ohranja in spodbuja konkurenca na trgu. Pri 
določenih predmetih skupnih javnih naročil je pomemben del izvajanja skupnega javnega 
naročanja tudi poenotenje opreme ali izvajanja storitev v državni upravi.

Finančna sredstva za izvedbo navedenih skupnih javnih naročil se zagotovijo v finančnih načrtih 
posameznih proračunskih uporabnikov. Izvajanje skupnega javnega naročanja kot obveznega 
za določene organe pomeni posredne in neposredne prihranke oziroma bolj smotrno porabo
proračunskih sredstev.
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