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1. Pravna ureditev objave 
 

1.1 Namen objave 
 
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) zagotavlja 
transparentnost glede izvajanja okvirnih sporazumov v tretjem odstavku 58. člena, Zakon o 
javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 
52/16; v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV) pa v desetem odstavku 25. člena.  
 
Eden ob bistvenih razlogov za uvedbo te transparentnosti je zagotoviti strankam okvirnega 
sporazuma informacije o izvajanju okvirnih sporazumov, s čimer se omogoča tudi učinkovito 
pravno varstvo za primere, ko naročniki ne izvajajo okvirnih sporazumov v skladu z njihovimi 
določili.  
 
Objave o izvajanju okvirnih sporazumov so tudi vir statističnih podatkov za statistično poročilo, ki 
ga mora v skladu s tretjim odstavkom 107. člena ZJN-3 in tretjim odstavkom 84. člena ZJNPOV 
pripraviti Ministrstvo za javno upravo. 
 

1.2 Primeri, za katere je objava obvezna 

 
V skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZJN-3 in desetim odstavkom 25. člena ZJNPOV pošlje 
naročnik obvestilo o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na izvajanje okvirnega sporazuma, v 
objavo, za: 

‒ vsako posamezno javno naročilo, oddano na podlagi okvirnega sporazuma, ali 
‒ vsa posamezna javna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma v določenem 

četrtletju. 
 
Glede na navedeno se podatki v obvestilu, namenjenem zagotavljanju transparentnosti glede 
izvajanja okvirnega sporazuma, nanašajo na oddana naročila in ne na izvedena, zaračunana ali 
plačana naročila, čeprav praviloma vrednost računa in plačila ne odstopa od vrednosti naročila. 
 
V okvirnem sporazumu, ki je sklenjen z več gospodarskimi subjekti in v katerem se odpira 
konkurenca za posamezno javno naročilo ali za posamezna javna naročila, oddana v določenem 
obdobju, se obvestilo o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na izvajanje okvirnega sporazuma, 
nanaša na rezultat odpiranja konkurence, saj je posamezno javno naročilo (v primeru odpiranja 
konkurence za obdobje, pa posamezna javna naročila) dejansko oddano z odločitvijo o izbiri 
ponudnika – stranke okvirnega sporazuma na podlagi ponudb, predloženih za potrebe odpiranja 
konkurence. 
 
Če naročnik ni oddal niti enega posameznega javnega naročila in tudi ni odpiral konkurence, mu 
obvestila za zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja okvirnega sporazuma ni treba objaviti. 
Kadar je oddal posamezno javno naročilo ali naročila zgolj v okviru enega sklopa, pa to ustrezno 
navede v obvestilu. 
 
Glede na prehodno določbo tretjega odstavka 117. člena ZJN-3 in prehodne določbe Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni 
list RS, št. 52/16; ZJNPOV-A) se transparentnost glede izvajanja okvirnih sporazumov pri vseh 
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veljavnih sporazumih zagotavlja na enak, zgoraj opisan način, in sicer ne glede na pravno 
podlago, na kateri je bil okvirni sporazum sklenjen (ZJN-21 / ZJNVETPS2 / ZJN-3 / ZJNPOV).  
 
V nadaljevanju navajamo nekaj primerov zagotavljanja transparentnosti glede izvajanja okvirnega 
sporazuma. 
 
Primer 1: Okvirni sporazum z enim gospodarskih subjektom brez posvetovanja 
Naročnik je sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom. Predmet okvirnega sporazuma so 
dobave raznovrstnih sijalk, pri čemer okvirni sporazum določa nabor sijalk (vrsta, tip, znamka, 
moč, barva svetlobe idr. karakteristike), okvirne količine in ceno za posamezen artikel. Zaradi 
sprememb ponudbe na trgu in morebitnih sprememb potreb naročnika zaradi zamenjave svetilk 
ter s tem povezanih težav s kompatibilnostjo s sijalkami okvirni sporazum omogoča, da se kot 
predmet dobav lahko opredelijo tudi artikli sijalk, ki prvotno niso bili vključen v okvirni sporazum. 
Zanje se upošteva cena iz najugodnejšega cenika ponudnika za velike poslovne uporabnike. V 
primeru tovrstnega okvirnega sporazuma naročnik v skladu s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3 
odda posamezno javno naročilo, ko nastane potreba po sijalki oziroma sijalkah, transparentnost 
glede izvajanja okvirnega sporazuma pa zagotovi z objavo obvestila o oddaji vsakega 
posameznega naročila v roku 30 dni od oddaje ali z objavo obvestila o oddaji vseh posameznih 
javnih naročil oddanih v določenem četrtletju, kar mora objaviti v 30-ih dneh od izteka četrtletja. 
 
Primer 2: Okvirni sporazum z enim gospodarskih subjektom s posvetovanjem 
Naročnik je sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom. Predmet okvirnega sporazuma so 
naročila nadgradenj informacijskega sistema, za kar je v okvirnem sporazumu opredeljena cena 
ure programiranja. Ko pri naročniku nastane potreba po nadgradnji, opredeli cilje nadgradnje in 
osnutek tehničnih specifikacij za nadgradnjo ter se v skladu s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3 
glede njih posvetuje s ponudnikom. Po uskladitvi tehničnih specifikacij in števila ur programiranja, 
potrebnih za izvedbo konkretne nadgradnje, ter določitvi roka za izvedbo naročnik odda naročilo 
izvajalcu. Naslednjo nadgradnjo informacijskega sistema naročnik odda po enakem postopku. 
Ker pri tovrstnih okvirnih sporazumih običajno ni mogoče predvideti, kdaj bo nastala potreba po 
naslednji nadgradnji, je primerno, da naročnik transparentnost glede izvajanja okvirnega 
sporazuma zagotovi v 30-ih dneh po oddaji naročila za posamezno nadgradnjo. Lahko pa objavi 
eno obvestilo o oddaji javnega naročila, namenjeno zagotavljanju transparentnosti glede 
izvajanja okvirnega sporazuma, za vsa naročila nadgradenj v določenem četrtletju. V slednjem 
primeru mora obvestilo objaviti v 30-ih dneh od izteka četrtletja.  
 
Primer 3: Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti brez odpiranje konkurence (t. i. kaskadni 
okvirni sporazum) 
Naročnik je sklenil okvirni sporazum z več ponudniki. Predmet okvirnega sporazuma so naročila 
storitev lektoriranja, za kar je v okvirnem sporazumu za vsakega ponudnika opredeljena cena 
lektoriranja ene lektorske strani. Ko pri naročniku nastane potreba po lektoriranju, v skladu z a) 
točko sedmega odstavka 48. člena ZJN-3 pozove k izvedbi ponudnika, ki je bil ob izboru 
pogodbenih strank okvirnega sporazuma glede na ceno lektoriranja lektorske strani najugodnejši. 
Če ta izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne more izvesti naročila, naročnik k izvedbi pozove 
naslednjega najugodnejšega ponudnika itd. Naslednje naročilo lektoriranja naročnik odda po 
enakem postopku. Ker pri tovrstnih okvirnih sporazumih običajno ni mogoče predvideti, kdaj bo 
nastala potreba po naslednjem lektoriranju, je primerno, da naročnik transparentnost glede 

                                                      
1 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 – odl. 
US, 90/12, 9/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3)  
2 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – 
ZJN-3) 
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izvajanja okvirnega sporazuma zagotovi v 30-ih dneh po oddaji naročila za posamezno 
lektoriranje. Zlasti če naročnik pogosto naroča lektoriranje, pa je lahko bolj učinkovito, da 
transparentnost glede izvajanja okvirnega sporazuma zagotovi z objavo enega obvestila o oddaji 
za vsa posamezna javna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma v določenem 
četrtletju, zaradi česar to obvestilo objavi v 30-ih dneh od izteka četrtletja.  
 
Primer 4: Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti z odpiranjem konkurence 
Naročnik je sklenil okvirni sporazum z več ponudniki, med katerimi na 90 dni v skladu z b) točko 
sedmega odstavka 48. člena ZJN-3 odpira konkurenco in izbere izvajalca za naročila, ki bodo 
oddana v prihodnjih dveh mesecih. Predmet okvirnega sporazuma so vsakodnevne dobave sadja 
in zelenjave. Stranke okvirnega sporazuma so bile izbrane na podlagi meril kakovosti, pri 
odpiranju konkurence pa med seboj konkurirajo zgolj glede cene. Na odpiranju konkurence v 
januarju naročnik izbere najugodnejšega ponudnika, ki mu bo na podlagi dnevnih naročil v 
februarju in marcu dobavljal sadje in zelenjavo. Na odpiranju konkurence v marcu naročnik izbere 
najugodnejšega ponudnika, ki mu bo na podlagi dnevnih naročil v aprilu in maju dobavljal sadje 
in zelenjavo. Ker naročnik na podlagi odpiranja konkurence odda dvomesečno naročilo za dobavo 
sadja in zelenjave, lahko naročnik v 30-ih dneh po vsakem odpiranju konkurence objavi obvestilo 
o oddaji naročil in z njim zagotovi potrebno transparentnost glede izvajanja okvirnega sporazuma 
ali pa v 30-ih dneh po izteku četrtletja objavi eno obvestilo o oddaji naročila na vseh odpiranjih 
konkurence v tem četrtletju. V slednjem primeru se obvestilo nanaša na dve odpiranji konkurence 
(januarsko in marčevsko). Glede oddaje vsakodnevnih naročil sadja in zelenjave naročniku ni 
treba zagotavljati transparentnosti na portalu javnih naročil. 
 
Več o zagotavljanju transparentnosti glede izvajanja okvirnih sporazumov in ureditvi okvirnih 
sporazumov, si lahko prebere v stališču Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno 
upravo »Sklenitev in izvajanje okvirnega sporazuma po ZJN-3«3 št. 430-34/2017/1 z dne 26. 1. 
2017. 
 

1.3 Obrazci, ki se uporabljajo za objavo 

 
V skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZJN-3 in desetim odstavkom 25. člena ZJNPOV ter ob 
upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih 
obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene Uredbe (EU) 
št. 842/2011 (UL L št. 296 z dne 12. 11. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2015/1986) se za objave, s katerimi se zagotavlja transparentnost glede izvajanja 
okvirnih sporazumov, uporabljajo naslednji obrazci4: 

‒ NMV2 – Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti; 
‒ EU 3 – Obvestilo o oddaji naročila; 
‒ EU 6 – Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe; 
‒ EU 18 – Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti5; 

                                                      
3 Stališče je dostopno na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-
ministrstva/stalisca-ministrstva.  
4 V praksi se na portalu javnih naročil pri kreiranju obrazca za zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja 
okvirnih sporazumov z namenom večje preglednosti poleg vrste in tipa obrazca imena izpiše še besedilo 
»Izvajanje okvirnega sporazuma« (npr. NMV2 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti - Izvajanje 
okvirnega sporazuma). 
5 Obrazec »EU 18 – Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti« v času izdaje teh navodil 
na portalu javnih naročil še ni vzpostavljen na način, da bi ga bilo mogoče uporabiti za zagotavljanje 
transparentnosti glede izvajanja okvirnih sporazumov. 
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‒ PZPPO2 – Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb na področju obrambe 
in varnost6. 

 

1.4 Obvezni podatki v objavi 
 
Obvezne podatke v objavi obvestila, ki se nanaša na zagotavljanje transparentnosti glede 
izvajanja okvirnega sporazuma, določajo: 

‒ na splošnem področju: Del D Priloge V Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES 
(UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 65), na katero se sklicuje tretji odstavek 52. člena ZJN-
3; 

‒ na infrastrukturnem področju: Priloga XI 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 št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 243), na katero se 
sklicuje tretji odstavek 52. člena ZJN-3; 

‒ na področju obrambe in varnosti: Priloga V Uredbe o seznamih storitev na področju 
obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive 
opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o 
zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski 
komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na 
področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 4/13 in 71/16), in sicer v delu z naslovom 
»Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju in obvestilo o oddaji 
naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po 
predhodni objavi«. 

 
 
 

2. Postopek objave z navodili za izpolnjevanje posameznih 

podatkovnih polj 
 

2.1 Kreiranje obvestila  

 
V letu 2016 prenovljeni portal javnih naročil kot eno od bistvenih novosti zagotavlja funkcionalnost 
prenosa podatkov med obrazci, ki se nanašajo na isto javno naročilo. V skladu z navedenim 
naročnik obvestilo za zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja okvirnega sporazuma ustvari 
tako, da na obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na sklenitev konkretnega okvirnega 
sporazuma, za katerega želi naročnik zagotoviti transparentnost o izvajanju, izbere ukaz »Akcija« 
(slika 1), nato pa pod relevantnim obrazcem s pripisom »Izvajanje okvirnega sporazuma« izbere 
še ukaz »Kreiraj obrazec«(slika 2).  
 

                                                      
6
 Obrazec »PZPPO2 – Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb na področju obrambe in 

varnosti« v času izdaje teh navodil na portalu javnih naročil še ni vzpostavljen na način, da bi ga bilo mogoče 
uporabiti za zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja okvirnih sporazumov. 



 

7/16 

Slika 1:  Naročnik na obvestilu, ki se nanaša na sklenitev konkretnega okvirnega sporazuma, 
izbere ukaz »Akcija« 

 
 
Slika 2:  Naročnik izmed ponujenih akcij pod relevantnim obrazcem, tj. tistim s pripisom 

»Izvajanje okvirnega sporazuma«, izbere ukaz »Kreiraj obrazec«  

 
V primeru okvirnega sporazuma, sklenjenega v postopku skupnega javnega naročanja, se morajo  

‒ naročnik, ki je vodil postopek skupnega javnega naročanja, in  
‒ naročniki, v imenu in za račun katerih je bilo skupno javno naročanje izvedeno,  

dogovoriti, kdo bo zagotovil transparentnost glede izvajanja okvirnega sporazuma. V primeru 
okvirnega sporazuma, v katerem en naročnik za potrebe vseh vključenih odpira konkurenco med 
ponudniki – strankami okvirnega sporazuma, je najenostavneje, da obvestilo o oddaji javnega 
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naročila, ki se nanaša na transparentnost glede izvajanja sporazuma, objavi naročnik, ki je vodil 
postopek skupnega javnega naročanja, saj običajno vodi tudi postopek odpiranja konkurence. 
Zaradi oddaje posameznega javnega naročila z odpiranjem konkurence namreč ta naročnik 
praviloma razpolaga s podatki, potrebnimi za zagotovitev transparentnosti glede izvajanja 
okvirnega sporazuma. V primeru drugih vrst okvirnih sporazumov pa je primerno, da se naročnik, 
ki je vodil postopek skupnega javnega naročanja, in naročniki, v imenu in za račun katerih je bilo 
skupno javno naročanje izvedeno, dogovorijo za čim bolj učinkovit in najmanj administrativno 
obremenjujoč način zagotavljanja transparentnosti glede izvajanja okvirnega sporazuma. Pri tem 
pa je treba upoštevati, da se obvestilo, namenjeno zagotavljanju transparentnosti glede izvajanja 
okvirnega sporazuma, ustvari z ukazom »Akcija« na predhodno objavljenem obvestilu, tj. 
obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma. Do slednjega 
pa ima na nejavnem delu portala javnih naročil samodejen dostop le uporabnik, ki ga je objavil. 
Uporabnikom drugih naročnikov, vključenih v skupno javno naročanje, je treba dostop do tega 
obvestila omogočiti ročno, in sicer z opredelitvijo vsakega takega uporabnika kot uporabnika 
uporabniške skupine7, v kateri je bilo objavljeno obvestilo o oddaji javnega naročila, ki se nanaša 
na sklenitev okvirnega sporazuma. V praksi to pomeni, da mora skrbnik naročnika, katerega 
uporabnik je objavil obvestilo o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega 
sporazuma, v ustrezno uporabniško skupino dodati uporabnike naročnikov, vključenih v skupno 
javno naročanje in jim dodeliti pravico »vnosa« v uporabniški skupini. Za tem pa upravljavcu 
portala javnih naročil naložiti, da tem uporabnikom dodeli še pravico »oddaje«. Le tako bodo ti 
uporabniki lahko za vsakega od naročnikov, vključenih v skupno javno naročanje, posebej 
zagotovili transparentnost glede izvajanja okvirnega sporazuma. 
 

2.2 Izpolnjevanje obvestila  
 
S prenovo portala javnih naročil je bil v aprilu 2016 zagotovljen prenos podatkov iz obvestil, 
objavljenih od 1. 4. 2016 dalje, v nadaljnja obvestila, vezana na isto javno naročilo. Z namenom 
zmanjšanja administrativnih bremen naročnikov je bil v marcu 2017 zagotovljen še prenos 
podatkov iz obvestil o oddaji javnega naročila, ki so bila objavljena v obdobju od 1. 1. 2009 do 
31. 3. 2016 in se nanašajo na sklenitev okvirnega sporazuma8. V skladu z navedenim se ob 
kreiranju obvestila o oddaji javnega naročila, namenjenega zagotavljanju transparentnosti glede 
izvajanja okvirnega sporazuma, ta obrazec v največjem možnem obsegu samodejno napolni s 
podatki. Pri tem se podatki v:  

‒ oddelku 01 nanašajo na naročnika, ki je vodil postopek javnega naročanja za izbor 
ponudnikov – strank okvirnega sporazuma, 

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

‒ oddelkih 05 in 06 nanašajo na izvajanje okvirnega sporazuma, tj. na oddajo 
posameznega javnega naročila ali naročil. 

 

                                                      
7 Prenovljeni portal javnih naročil prinaša pomembne novosti za uporabnike. Med drugim lahko do istih 
podatkov naročnika v nejavnem delu portala dostopa več naročnikov, ki si delijo uporabniško skupino. Poleg 
tega se uporabnikom lahko dodelijo različne ravni pravic (branje, vnos, oddaja, skrbnik organizacije). Pri tem 
je za registracijo novih uporabnikov in dodelitev pravice »oddaje« pristojen izključno upravljavec portala, tj. 
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. 
8 Za namen prenosa podatkov iz obvestil o oddaji javnega naročila, ki so bila objavljena do vključno 31. 3. 
2016 in se nanašajo na sklenitev okvirnega sporazuma, je bila vzpostavljena posebna podatkovna baza, ki 
temelji na predhodno sporočenih statističnih podatkih o sklenitvi okvirnih sporazumov. 
9 Obrazec »NMV2 – Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti – Izvajanje okvirnega sporazuma« ne vsebuje 
oddelka D, saj je ta namenjen utemeljitvi za izbiro postopka, v katerem se ne objavi obvestila o javnem 
naročilu. 
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Naročnik torej po potrebi dopolni oddelek 01 s podatki o naročniku, oddelke 02, 04 in D pa s 
podatki, ki se nanašajo na postopek javnega naročanja, ki ga je naročnik vodil z namenom skleniti 
okvirni sporazum (slika 3, slika 4). To pomeni, da so v tem delu obvestila o oddaji javnega 
naročila, ki se nanaša na izvajanje okvirnega sporazuma, podatki praviloma enaki kot v 
predhodno objavljenem obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega 
sporazuma.  
 
Kadar se obvestilo o oddaji javnega naročila nanaša na zagotavljanje transparentnosti glede 
izvajanja okvirnega sporazuma, ki je bil sklenjen na podlagi skupnega javnega naročanja, mora 
naročnik iz razdelka I.1 odstraniti tiste javne naročnike, na katere se obvestilo za zagotavljanje 
transparentnosti ne nanaša, zlasti če transparentnost zagotavlja vsak naročnik, ki je pristopil k 
skupnem javnem naročanju, zase.  
 
Slika 3:  Pravilno izpolnjen oddelek II.1.7 

 
 

 
 
 
Slika 4:  Pravilno izpolnjen oddelek IV.1.3 

 
 

V obvestilu, ki se nanaša na 
zagotavljanje transparentnosti glede 

izvajanja okvirnega sporazuma, ostane 
polje IV.1.3 ne-obkljukano, saj se ta 

oddelek nanaša na izvajanje okvirnega 
sporazuma in ne na postopek za 
sklenitev okvirnega sporazuma. 

V obvestilu, ki se nanaša na zagotavljanje 
transparentnosti glede izvajanja okvirnega 

sporazuma, se vrednost v polju II.1.7 nanaša na 
vrednost okvirnega sporazuma. V primeru več 

sklopov pa na vrednost vseh sklenjenih okvirnih 
sporazumov oziroma pogodb. 
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Enako kot v obvestilu, ki se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, tudi v obvestilu, ki se 
nanaša na zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja okvirnega sporazuma, naročnik oddelek 
05 izpolni za vsak sklop naročila posebej. Pri tem izpolni pododdelek V.1, če v okviru sklopa pri 
izvajanju okvirnega sporazuma ni bilo oddano posamezno javno naročilo, pododdelek V.2 pa 
izpolni, če je bilo v okviru sklopa pri izvajanju okvirnega sporazuma oddano posamezno javno 
naročilo (slika 5). Če posamezno javno naročilo ni bilo oddano niti v okviru enega sklopa, 
naročniku obvestila, ki se nanaša na zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja okvirnega 
sporazuma, ni treba objaviti.  
 
Slika 5:  Izjasnitev glede oddaje posameznega javnega naročila 

 
 
 
Kadar je bilo v okviru sklopa pri izvajanju okvirnega sporazuma oddano posamezno javno 
naročilo, mora naročnik ustrezno dopolniti podatkovna polja v razdelkih: 

‒ V.2.1 Datum sklenitve pogodbe; 
‒ V.2.2 Informacije o ponudbah; 
‒ V.2.3 Ime in naslov izvajalca; 
‒ V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa; 
‒ V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem; 
‒ V.4 Podatki o upoštevanju okoljskih, socialnih ali etičnih vidikov. 

Če je bilo pri izvajanju okvirnega 
sporazuma v okviru sklopa oddano 
posamezno javno naročilo, naročnik 
izpolni pododdelek V.2, sicer izpolni 
pododdelek V.1 in navede, da ni bilo 
prejete nobene ponudbe ali prijave za 

sodelovanje ali pa so bile vse 
zavrnjene. 
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Podatki, ki jih naročnik navede v teh poljih, se nanašajo na izvajanje okvirnega sporazuma, zato 
se običajno razlikujejo od podatkov v obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na 
sklenitev okvirnega sporazuma, pa tudi od drugih, tj. predhodnih in nadaljnjih, obvestil o oddaji 
javnega naročila, ki se nanašajo na zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja okvirnega 
sporazuma. 
 
Zaradi raznolikosti vrst okvirnih sporazumov in možnih načinov zagotavljanja transparentnosti 
glede izvajanja okvirnega sporazuma, naj naročnik pri navedbi informacij o ponudbah upošteva 
naslednja navodila: 
 

1. V obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na zagotavljanje transparentnosti 
glede izvajanja okvirnega sporazuma, naročnik v razdelku V.2.1 »Datum sklenitve 
pogodbe« navede datum oddaje posameznega javnega naročila (slika 6). Če glede 
oddanega posameznega javnega naročila sklene pogodbo, pa datum sklenitve te 
pogodbe. Kadar naročnik obvestilo o oddaji javnega naročila, namenjeno zagotavljanju 
transparentnosti o izvajanju okvirnega sporazuma, objavi za javna naročila, oddana v 
četrtletju, pa se v tem razdelku navede zadnji dan četrtletja, na katerega se obvestilo 
nanaša.  
 

Slika 6:  Pravilna navedba datuma 

 
 

2. V obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na zagotavljanje transparentnosti 
glede izvajanja okvirnega sporazuma, se informacije o ponudbah v razdelku V.2.2 
nanašajo na ponudbe, prejete s strani ponudnikov – strank okvirnega sporazuma v okviru 
posvetovanja v skladu s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3 ali odpiranja konkurence v 
skladu z b) točko sedmega odstavka 48. člena ZJN-3 (slika 7). Glede na navedeno 
naročnik navede »Število prejetih ponudb: 1«, če se obvestilo nanaša na: 

‒ okvirni sporazum, sklenjen zgolj z enim ponudnikom, ali  
‒ okvirni sporazum, sklenjen z več ponudniki, med katerimi se za potrebe izvajanja 

sporazuma ne odpira konkurenca (t. i. kaskadni okvirni sporazum). 
V primeru okvirnega sporazuma, sklenjenega z več ponudniki, med katerimi se za 
potrebe izvajanja okvirnega sporazuma, odpira konkurenca, pa v obvestilu o oddaji 
javnega naročila, ki se nanaša na zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja 
okvirnega sporazuma, v polju »Število prejetih ponudb« navede število prejetih ponudb 
na odpiranju konkurence. 
 

3. Če se z obvestilom o oddaji javnega naročila zagotavlja transparentnost glede izvajanja 
okvirnega sporazuma, sklenjenega z več ponudniki, med katerimi se za potrebe izvajanja 
sporazuma odpira konkurenca, in se transparentnost zagotavlja za posamezna javna 
naročila, oddana v četrtletju, in ne zgolj na eno posamezno javno naročilo, v razdelku 
V.2.2. v polju »Število prejetih ponudb« navedite skupno število prejetih ponudb na vseh 
odpiranjih konkurence v četrtletju (seštevek števila prejetih ponudb na vsakem odpiranju 
konkurence). 

  

 V razdelku V.2.1 navedite datum 
oddaje posameznega javnega 

naročila oziroma sklenitve pogodbe o 
oddaji posameznega javnega 

naročila ali zadnji dan četrtletja, na 
katerega se obvestilo nanaša. 
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4. V razdelku V.2.2. v poljih, namenjenih navedbi:  
‒ »Števila prejetih ponudb MSP-jev«,  
‒ »Števila prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU«,  
‒ »Števila elektronsko prejetih ponudb« in  
‒ »Števila ponudnikov, ki so bili iz postopka javnega naročanja izločeni zaradi 

pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje«  
lahko naročnik navede enako ali nižje število od števila prejetih ponudb.  

 
Slika 7:  Pravilna navedba informacij o ponudbah 

 

 

5. Medtem, ko je iz obvestila o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega 
sporazuma, iz razdeleka V.2.2, razvidno, na kakšno vrsto okvirnega sporazuma se 
nanaša obvestilo: 

‒ okvirni sporazum z enim gospodarskih subjektom brez posvetovanja, 
‒ okvirni sporazum z enim gospodarskih subjektom s posvetovanjem,  
‒ okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti brez odpiranje konkurence ali 
‒ okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti z odpiranjem konkurence, 

je iz obvestila o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na izvajanje okvirnega sporazuma, 
v istem razdelku mogoče razbrati, kateremu ponudniku in ob uporabi kakšnih pravil je 
bilo oddano posamezno javno naročilo oziroma katerim ponudnikom in ob uporabi 
kakšnih pravil so bila oddana posamezna javna naročila v četrtletju. V obvestilu o oddaji 
javnega naročila, namenjenemu zagotavljanju transparentnosti glede izvajanja okvirnega 
sporazuma, se mora namreč naročnik v razdelku V.2.2 z odgovorom »da« ali »ne« 
izjasniti glede naslednjih vprašanj (slika 8): 

‒ »Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov?«; 
‒ »V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogoji, zato se posamezna javna 

naročila oddajajo brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami 
okvirnega sporazuma?«.  

Pri tem naročnik navede »Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da«, 
če so bila v obdobju, na katero se nanaša to obvestilo, posamezna javna naročila na 
podlagi okvirnega sporazuma oddana več gospodarskim subjektom, ki niso oddali 
skupne ponudbe. Če so bila v obdobju, na katero se nanaša obvestilo, posamezna javna 
naročila na podlagi okvirnega sporazuma oddana le enemu gospodarskemu subjektu ali 
skupini gospodarskih subjektov, ki so v postopku javnega naročanja oddali skupno 
ponudbo, pa naročnik navede »Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: 
ne«. Za tem v razdelku V.2.3 navede relevantnega ponudnika oziroma ponudnike. 
 

  

V primeru okvirnega sporazuma, 
sklenjenega z več ponudniki, med 

katerimi se odpira konkurenca, 
navedite število prejetih ponudb na 

odpiranju konkurence, sicer 
navedite »1«.  
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Slika 8:  Pravilna navedba informacij o ponudbah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zaradi samodejnega prenosa ponavljajočih se podatkov iz ene objave v drugo se iz 
objavljenih obvestil o oddaji javnega naročila, ki so bila objavljena od 1. 4. 2016 dalje in 
se nanašajo na sklenitev okvirnega sporazuma, v obvestilo o oddaji javnega naročila, 
namenjeno zagotavljanju transparentnosti glede izvajanja okvirnega sporazuma, v 
razdelek V.2.3 prenesejo vsi ponudniki, s katerimi je naročnik sklenil okvirni sporazum. V 
skladu z navedenim se naročnik v omenjenem razdelku izjasni, ali je bilo na podlagi 
okvirnega sporazuma ponudniku oddano posamezno javno naročilo oziroma ali so mu 
bila v četrtletju, na katerega se nanaša obvestilo, oddana posamezna javna naročila ali 
ne (slika 9). 

 
Slika 9:  Identifikacija ponudnika oziroma ponudnikov, katerim so bila oddana posamezna 

javna naročila, za katera se z obvestilom zagotavlja transparentnost 

 
 

 

7. V razdelku V.2.4 (slika 10) naročnik za vsak posamezen sklop javnega naročila navede 
informacije o vrednosti posameznega javnega naročila oziroma posameznih javnih 
naročil v četrtletju (podatkovno polje »Skupna vrednost naročila/sklopa«). Podatek o 
ocenjeni vrednosti posameznega javnega naročila oziroma posameznih javnih naročil v 
četrtletju ni obvezen (podatkovno polje »Začetna skupna ocenjena vrednost javnega 
naročila/sklopa«). 

 
  

Naročnik navede »da«, če se obvestilo nanaša na več 
posameznih javnih naročil, ki so bila oddana različnim 
ponudnikom. Če je bilo eno ali več posameznih javnih 

naročil na podlagi okvirnega sporazuma oddanih enemu 
in istemu ponudniku ali eni skupini gospodarskih 

subjektov, ki so v postopku javnega naročanja oddali 
skupno ponudbo, naročnik navede »ne«. 
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Slika 10:   Navedba informacij o vrednosti posameznega javnega naročila oziroma posameznih 
javnih naročil v četrtletju 

 

 
 
 
 

8. Razdelek V.2.5 je namenjen informacijam o naročilih, oddanih podizvajalcem. V obvestilu 
o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja 
okvirnega sporazuma, so ti podatki praviloma enaki kot v obvestilu o oddaji javnega 
naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma. 
 

9. V razdelku V.4 se naročnik izjasni glede upoštevanja okoljskih, socialnih ali etičnih vidikov 
pri oddaji posameznega javnega naročila oziroma javnih naročil na podlagi okvirnega 
sporazuma (slika 11). Glede na navedeno bodo podatki v tem razdelku pogosto enaki v 
obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, in 
obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na zagotavljanje transparentnosti glede 
izvajanja okvirnega sporazuma, zlasti če je bil okvirni sporazum sklenjen zgolj z enim 
ponudnikom in se naročnik in ponudnik pred oddajo posameznega javnega naročila ne 
posvetujeta. V primeru okvirnega sporazuma, ki ne določa vseh pogojev zagotavljanja 
blaga, storitev ali gradenj oziroma omogoča odpiranje konkurence ali oddajo 
posameznega javnega naročila enemu od ponudnikov – strank okvirnega sporazuma, pa 
se lahko ti podatki v obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na zagotavljanje 
transparentnosti glede izvajanja okvirnega sporazuma, bistveno razlikujejo od navedb v 
obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma. 

 
  

Podatek o ocenjeni vrednosti 
posameznega javnega naročila 

oziroma ocenjeni vrednosti 
posameznih javnih naročil v 

četrtletju ni obvezen. 
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Slika 11:  Navedba informacij o upoštevanju okoljskih, socialnih ali etičnih vidik pri oddaji 
posameznega javnega naročila oziroma posameznih javnih naročil v četrtletju 

 

 

 

2.3 Objava obvestila  

 
Ko so vsi obvezni podatki vneseni v osnutek obvestila o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na 
zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja okvirnega sporazuma, zaradi česar ta obrazec 
pridobi status »osnutek - pravilen«, ga uporabnik posreduje v objavo z ukazom »Shrani in pošlji 
v objavo« (slika 12). 

 

Naročnik navede podatke 
z vidika posameznega 

oddanega javnega 
naročila oziroma 

posameznih javnih 
naročil, oddanih v 

četrtletju. 
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Slika 12:  Osnutek obvestila, namenjen zagotavljanju transparentnosti glede izvajanja okvirnega 
sporazuma, je pravilen 

 


