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Novi Zakon o JN - ZJN-3

 Zakon o javnem naročanju – ZJN-3

 Uradni list RS, št. 91/15 z dne 30. 11. 2015

 Uveljavitev: 1. 4. 2016

 Kaj to pomeni za:

 prej začete postopke javnega naročanja?

 prej sklenjene pogodbe oz. okvirne sporazume?



Za živila do 20.000 EUR mora naročnik:

 upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in 

načelo transparentnosti;

 voditi evidenco (predmet, vrsta predmeta, vrednost brez DDV);

 1x letno sporočiti statistične podatke preko aplikacije na portalu 

javnih naročil;

 objaviti seznam javnih naročil od 10.000 do 20.000 EUR na 

svoji spletni strani ali portalu javnih naročil (predmet, vrsta 

predmeta, vrednost brez DDV, naziv izbranega gospodarskega 

subjekta);



Za živila od 20.000 EUR dalje mora naročnik:

 izvesti postopek javnega naročanja po zakonu;

 upoštevati vse relevantne določbe zakona in podzakonskih 

aktov;

Pri tem:

 mora javno naročilo oblikovati v sklope;

 mora v okviru meril za oddajo javnega naročila prednostno 

upoštevati kakovostnejša živila; 

 lahko upošteva načelo kratkih verig in del živil odda neposredno 

lokalnim ponudnikom;

 za oddajo konkretnih naročil sklene okvirni sporazum;



Kratke dobavne verige

 Naročnik lahko iz postopka javnega naročanja izloči enega ali več 

sklopov, če:

 predstavljajo izločeni sklopi skupaj največ 20 % vseh sklopov;

 je vrednost vsakega posameznega izločenega sklopa manj kot 

80.000 EUR;
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Merila za oddajo JN

 Naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko 

najugodnejše ponudbe:

 cena naj ne bo edino merilo pri primerjavi ponudb;

 pri živilih se prednostno upošteva kakovost: 

 sheme kakovosti (ekološki, integrirani, višja kakovost,…);

 nacionalni predpisi o kakovosti;

 trajnostna pridelava in predelava, zaradi česar je zagotovljena 

večja svežina in manj okoljskih obremenitev pri prevozu;

 Določena merila glede kakovosti lahko naročnik 

preoblikuje v tehnične specifikacije;



Prakse ZeJN v tujini

 Sezonska živila (npr. 9-tedenski cikel, 160 receptov);

 Meso je uvrščeno na jedilnik 2x tedensko;

 Živila živalskega izvora, pridelana ob spoštovanju visokih 
standardov dobrega počutja živali;

 Živila, pridelana po trajnostnem načelu in načelih pravične 
trgovine;

 Izogibanje naročanju predpakiranih živil;

 Večkratna raba jedilnega pribora, embalaže;

 Izboljšanje ogljičnega odtisa;



Iztočnice za JN živil

 Kako pametno oblikovati sklope, merila, tehnične specifikacije in druge 

zahteve?

 Kakšne so naročnikove potrebe?

 Kakšna je ponudba na trgu (kakovost, cena, EOM, količina, lokalno 

proizvedeno,…)?

 Kako preverjati kakovost ponudbe in dobav?

 Kdaj in kako pogosto odpirati konkurenco v okvirnem sporazumu?

 Najmanjše primerno število dobaviteljev, vključenih v okvirni sporazum?

 Spreminjanje pogodb ali sporazumov v bistvenih delih ni dopustno brez 

postopka javnega naročanja.

 Upoštevati okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, 

Priporočila za javno naročanje živil, Priročnik z merili kakovosti za živila v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Smernice zdrave prehrane za otroke,…



Hvala za pozornost!


