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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2016 – predlog
                 za obravnavo 

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 36. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno 
besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I), četrtega odstavka 6. člena Uredbe o skupnem javnem naročanju 
Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14), prvega odstavka 2. člena in 
šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) ter 56. 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, 21/13 – ZVRS-G, 47/13, 12/14 in 
90/14 – ZDU-1I) je Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne ... sprejela naslednji

S K L E P: 

1) Vlada Republike Slovenije je določila naslednje predmete skupnih javnih naročil za leto 2016:

a) Nakup tiskalnikov, fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni 
okvirni sporazumi, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, 
neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: marec 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;
 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 
vložen zahtevek za revizijo: julij 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

b) Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni okvirni 
sporazumi, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, 



neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: junij 2016;
 odpiranje ponudb: julij 2016;
 odločitev o oddaji naročila: avgust 2016;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 
vložen zahtevek za revizijo: oktober 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

c) Dobava prenosnih računalnikov

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni 
okvirni sporazumi, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, 
neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: avgust 2016;
 odpiranje ponudb: oktober 2016;
 odločitev o oddaji naročila: december 2016;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 
vložen zahtevek za revizijo: marec 2017. 

Vrsta postopka: odprti postopek.

č) Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni 
okvirni sporazumi, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, 
neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: november 2016;
 odpiranje ponudb: januar 2017;
 odločitev o oddaji naročila: marec 2017;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 
vložen zahtevek za revizijo: junij 2017.

Vrsta postopka: odprti postopek. 

d) Nakup letalskih kart

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni 
okvirni sporazumi, je 24 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, 
neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: maj 2016;
 odpiranje ponudb: september 2016;
 odločitev o oddaji naročila: oktober 2016;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 



vložen zahtevek za revizijo: december 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

e) Izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do 
Bruslja

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjena krovna 
pogodba, je 24 mesecev.

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

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: maj 2016;
 odpiranje ponudb: avgust 2016;
 odločitev o oddaji naročila: september 2016;
 podpis krovne pogodbe z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja neposrednih pogodb 

med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod pogojem, da ni vložen zahtevek za 
revizijo: november 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjena krovna 
pogodba, je 24 mesecev.

f) Izvajanje poštnih storitev

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjene krovne 
pogodbe, je 24 mesecev.

Krovne pogodbe bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, neposredne pogodbe 
bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: junij 2016;
 odločitev o oddaji naročila: september 2016;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih pogodb med 

posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek za 
revizijo: oktober 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

g) Nakup motornih in električnih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem 
naročilu

Pri predmetnem naročilu gre za nakup in s tem dobavo vozil. Nakup vozil bo izveden v letu 2016.

Krovne pogodbe bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, neposredne pogodbe
bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;
 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih pogodb med 

posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek za 
revizijo: september 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.



h) Storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila

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, posamezne 
zavarovalne police pa bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: december 2016;
 odpiranje ponudb: marec 2017;
 odločitev o oddaji naročila: april 2017;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja posameznih zavarovalnih 

polic med neposrednimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek 
za revizijo: junij 2017.

Vrsta postopka: odprti postopek ali postopek s pogajanji po predhodni objavi.

Storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila iz te podtočke ne vključujejo potreb Ministrstva 
za obrambo, ki samostojno izvede javno naročilo storitev zavarovanja za prevozna sredstva, ki jih
upravlja, po odprtem postopku.

i) Zavarovanje 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, posamezne 
zavarovalne police pa bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: december 2016;
 odpiranje ponudb: marec 2017;
 odločitev o oddaji naročila: april 2017;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja posameznih zavarovalnih 

polic med neposrednimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek 
za revizijo: junij 2017.

Vrsta postopka: odprti postopek ali postopek s pogajanji po predhodni objavi. 

j) Nakup plenic

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.
Okvirni časovni načrt in vrsta postopka

 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;
 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: julij 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

k) Nakup rokavic

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.



Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;
 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: julij 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

l) Nakup igel

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;
 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: julij 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

m) Nakup materiala za respiratorno terapijo

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: april 2016;
 odpiranje ponudb: julij 2016;
 odločitev o oddaji naročila: avgust 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: september 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

n) Nakup katetrov

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: april 2016;
 odpiranje ponudb: julij 2016;



 odločitev o oddaji naročila: avgust 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: september 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

o) Nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: september 2016;
 odpiranje ponudb: december 2016;
 odločitev o oddaji naročila: januar 2017;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: februar 2017.

Vrsta postopka: odprti postopek.

1) Zavezanci za naročila od 1.a do 1.i točke tega sklepa so ministrstva, organi v sestavi ministrstev, 
vladne službe in upravne enote.

2) Zavezanci za naročila od 1.j do 1.o točke tega sklepa so bolnišnice, katerih ustanoviteljica je 
Republika Slovenija.

3) Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za zdravje, da sodeluje pri pripravi in izvedbi 
vsebinskega dela postopkov oddaje skupnih javnih naročil od 1.j do 1.o točke tega sklepa.

4) Z dnem sprejetja tega sklepa prenehajo veljati 1.e  in 1.f točka sklepa Vlade Republike Slovenije 
št. 43000-8/2015/5 z dne 5. 3. 2015 ter del točke 4, ki se nanaša na 1.e in 1.f točko sklepa.

                                                                                                              Mag. Darko Krašovec
                               GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
 ministrstva,
 vladne službe.

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:

 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:
/
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. 36/13, 41/14 in 96/14, 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 2016, in jih pozvalo na 
usklajevalni sestanek, ki je bil 25. 11. 2015. Usklajevalnega sestanka so se udeležili predstavniki 
Generalnega sekretariata Vlade RS, Protokola RS in ministrstev. 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predmetni predlog v skladu z uredbo o skupnem javnem 
naročanju in 36. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno 
besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I). V predlogu so določeni predmeti javnega naročila, časovno 
obdobje skupnega javnega naročila, okvirni časovni načrt in vrsta postopka oddaje javnega naročila. 
Prav tako so navedeni zavezanci, za katere je za posamezen predmet skupnega javnega naročanja 
udeležba v postopku oddaje skupnega javnega naročila zavezujoča, ali zavezanci, za katere za 
posamezen predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku oddaje skupnega javnega 
naročila ni zavezujoča.

V letu 2015 je bilo prvič predvideno izvajanje skupnih javnih naročil v zdravstvu za bolnišnice, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija. Naročilo za nakup zdravil se je začelo izvajati, medtem ko so 
druga naročila, predvidena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 43000-8/2015/5 z dne 5. 3. 2015 
(nakup plenic, rokavic in igel (1.e točka) in nakup dilatacijskega materiala in katetrov (1.f točka)) v 
začetni fazi priprave specifikacij naročila. Zaradi navedenega se izvajanje teh skupnih naročil in 
dodatnega skupnega naročila določi za izvajanje v letu 2016. 

Dosedanje izkušnje so pokazale, da je oddaja predmetnih naročil kot skupnih javnih naročil smiselna 
tudi v prihodnje. Glede na ekonomijo obsega je namreč v primerjavi z oddajo tovrstnega naročila s 
strani 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 ma la  in  s redn ja  pod jetja 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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: NE
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40 000 EUR: NE
8. Predstavitev sodelovanja javnosti: 
Javnost v skladu z 9. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 (23/02 
popr.), 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) ni bila vključena v 
pripravo gradiva.
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na podportalu E-demokracija in spletni strani 
predlagatelja.

NE

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 
dejavnosti NE (ne gre 

za splošni 
normativni 

akt)



10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

         Boris Koprivnikar
         minister za javno upravo

PRILOGA:

 predlog sklepa Vlade Republike Slovenije



PREDLOG

Na podlagi 36. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno 
besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I), četrtega odstavka 6. člena Uredbe o skupnem javnem naročanju 
Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14), prvega odstavka 2. člena in 
šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) ter 56. 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, 21/13 – ZVRS-G, 47/13, 12/14 in 90/14 –
ZDU-1I) je Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne ... sprejela naslednji

S K L E P: 

1) Vlada Republike Slovenije je določila naslednje predmete skupnih javnih naročil za leto 2016:

a) Nakup tiskalnikov, fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni okvirni 
sporazumi, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, neposredne 
okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: marec 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;
 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 
vložen zahtevek za revizijo: julij 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

b) Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni okvirni 
sporazumi, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, neposredne 
okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: junij 2016;
 odpiranje ponudb: julij 2016;
 odločitev o oddaji naročila: avgust 2016;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 
vložen zahtevek za revizijo: oktober 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

c) Dobava prenosnih računalnikov

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni okvirni 
sporazumi, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, neposredne 
okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: avgust 2016;
 odpiranje ponudb: oktober 2016;



 odločitev o oddaji naročila: december 2016;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 
vložen zahtevek za revizijo: marec 2017. 

Vrsta postopka: odprti postopek.

č) Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni okvirni 
sporazumi, je 36 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, neposredne 
okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: november 2016;
 odpiranje ponudb: januar 2017;
 odločitev o oddaji naročila: marec 2017;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 
vložen zahtevek za revizijo: junij 2017.

Vrsta postopka: odprti postopek. 

d) Nakup letalskih kart

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjeni krovni okvirni 
sporazumi, je 24 mesecev.

Krovne okvirne sporazume bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, neposredne 
okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: maj 2016;
 odpiranje ponudb: september 2016;
 odločitev o oddaji naročila: oktober 2016;
 podpis krovnih okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih 

okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni 
vložen zahtevek za revizijo: december 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

e) Izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do Bruslja

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjena krovna pogodba, 
je 24 mesecev.

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

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: maj 2016;
 odpiranje ponudb: avgust 2016;
 odločitev o oddaji naročila: september 2016;
 podpis krovne pogodbe z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja neposrednih pogodb med 

posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: 
november 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.



f) Izvajanje poštnih storitev

Najdaljše obdobje, za katero bodo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjene krovne 
pogodbe, je 24 mesecev.

Krovne pogodbe bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, neposredne pogodbe 
bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: junij 2016;
 odločitev o oddaji naročila: september 2016;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih pogodb med 

posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: 
oktober 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

g) Nakup motornih in električnih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu

Pri predmetnem naročilu gre za nakup in s tem dobavo vozil. Nakup vozil bo izveden v letu 2016.

Krovne pogodbe bo z izbranimi ponudniki sklenilo Ministrstvo za javno upravo, neposredne pogodbe 
bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;
 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja neposrednih pogodb med 

posameznimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: 
september 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek. 

h) Storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila

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, posamezne zavarovalne 
police pa bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: december 2016;
 odpiranje ponudb: marec 2017;
 odločitev o oddaji naročila: april 2017;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja posameznih zavarovalnih 

polic med neposrednimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek za 
revizijo: junij 2017.

Vrsta postopka: odprti postopek ali postopek s pogajanji po predhodni objavi.

Storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila iz te podtočke ne vključujejo potreb Ministrstva za 
obrambo, ki samostojno izvede javno naročilo storitev zavarovanja za prevozna sredstva, ki jih upravlja, 
po odprtem postopku.

i) Zavarovanje 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, posamezne zavarovalne 
police pa bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: december 2016;
 odpiranje ponudb: marec 2017;
 odločitev o oddaji naročila: april 2017;
 podpis krovnih pogodb z izbranimi ponudniki in začetek sklepanja posameznih zavarovalnih 

polic med neposrednimi naročniki in izbranimi ponudniki pod pogojem, da ni vložen zahtevek za 
revizijo: junij 2017.

Vrsta postopka: odprti postopek ali postopek s pogajanji po predhodni objavi. 

j) Nakup plenic

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;
 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: julij 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

k) Nakup rokavic

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;
 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom, pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: julij 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

l) Nakup igel

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: februar 2016;
 odpiranje ponudb: maj 2016;



 odločitev o oddaji naročila: junij 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: julij 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

m) Nakup materiala za respiratorno terapijo

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: april 2016;
 odpiranje ponudb: julij 2016;
 odločitev o oddaji naročila: avgust 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: september 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

n) Nakup katetrov

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: april 2016;
 odpiranje ponudb: julij 2016;
 odločitev o oddaji naročila: avgust 2016;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: september 2016.

Vrsta postopka: odprti postopek.

o) Nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov

Najdaljše obdobje, za katero bo na podlagi skupnega javnega naročila lahko sklenjen krovni okvirni 
sporazum, je 24 mesecev.

Krovni okvirni sporazum bosta z izbranim ponudnikom sklenila Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za zdravje, neposredne okvirne sporazume bodo sklepali posamezni naročniki.

Okvirni časovni načrt in vrsta postopka
 zbiranje potreb: september 2016;
 odpiranje ponudb: december 2016;
 odločitev o oddaji naročila: januar 2017;
 podpis krovnega okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom in začetek sklepanja 

neposrednih okvirnih sporazumov med posameznimi naročniki in izbranim ponudnikom pod 
pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo: februar 2017.

Vrsta postopka: odprti postopek.



2) Zavezanci za naročila od 1.a do 1.i točke tega sklepa so ministrstva, organi v sestavi ministrstev, 
vladne službe in upravne enote.

3) Zavezanci za naročila od 1.j do 1.o točke tega sklepa so bolnišnice, katerih ustanoviteljica je 
Republika Slovenija.

4) Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za zdravje, da sodeluje pri pripravi in izvedbi 
vsebinskega dela postopkov oddaje skupnih javnih naročil od 1.j do 1.o točke tega sklepa.

5) Z dnem sprejetja tega sklepa prenehajo veljati 1.e in 1.f točka sklepa Vlade Republike Slovenije št. 
43000-8/2015/5 z dne 5. 3. 2015 ter del točke 4, ki se nanaša na 1.e in 1.f točko sklepa.

                                                                                                             Mag. Darko Krašovec
                               GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
 ministrstva, 
 vladne službe.



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 in 90/14 – ZDU 1I) od 1. 1. 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. 36/13, 41/14 in 96/14, v nadaljevanju: uredba o skupnem javnem naročanju) je Ministrstvo za 
javno upravo pristojno za izvajanje skupnega javnega naročanja Vlade Republike Slovenije. Vsako leto 
mora izvajalec skupnega javnega naročanja 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 za javno upravo poslalo 
ministrstvom, Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Protokolu Republike Slovenije 
predlog predmetov skupnih javnih naročil, ki naj bi se izvedla v letu 2016, in jih pozvalo na usklajevalni 
sestanek, ki je bil 25. 11. 2015. Usklajevalnega sestanka so se udeležili predstavniki Generalnega 
sekretariata Vlade RS, Protokola RS in ministrstev. 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predmetni predlog v skladu z uredbo o skupnem javnem 
naročanju in 36. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno 
besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I). 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 posamezen predmet skupnega javnega naročanja udeležba v 
postopku oddaje skupnega javnega naročila zavezujoča, ali zavezanci, za katere za posamezen 
predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku oddaje skupnega javnega naročila ni 
zavezujoča.

Ministrstvo za javno upravo za leto 2016 predlaga naslednje predmete skupnih javnih naročil:
a) nakup tiskalnikov, fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav;
b) nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov;
c) dobava prenosnih računalnikov;

       č) nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3;
d) nakup letalskih kart;
e) izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do 

Bruslja;
f) izvajanje poštnih storitev;
g) nakup motornih in električnih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem 

naročilu;
h) storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila;
i) zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov;
j) nakup plenic;
k) nakup rokavic;
l) nakup igel;
m) nakup materiala za respiratorno terapijo;
n) nakup katetrov;
o) nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov.

Pri predlaganih predmetih skupnih javnih naročil od točke a do i gre za javna naročila, ki so se 
predhodno 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 pa 
prenehajo veljati v letu 2016 ali v začetku leta 2017. Za predmetna naročila je zato treba izvesti nove 
postopke oddaje javnih naročil, izkušnje pa so pokazale, da je oddaja predmetnih naročil kot skupnih 
javnih naročil smiselna še naprej. 

Postopek oddaje javnega naročila za nakup tiskalnikov, fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav se 
je do zdaj izvajalo ločeno, in sicer kot javno naročilo za nakup tiskalnikov in javno naročilo za nakup 
fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav. Zaradi razvoja tehnologije se bo javno naročilo v letu 
2016 izvajalo kot eno naročilo. Obe naročili sta bili kot skupno javno naročilo izvedeni v letu 2013, ko so 
bili sklenjeni krovni okvirni sporazumi za obdobje treh let, na podlagi katerih naročniki sklenejo 
neposredne okvirne sporazume in za ves čas trajanja sporazuma izvajajo posamezna naročila brez 
vsakokratnega sklepanja neposrednih pogodb. Posamezna naročila tako izvajajo posamezni naročniki, 



ponovna odpiranja konkurence pa izvajalec skupnega javnega naročila, in sicer vsake osem do 
dvanajst mesecev, odvisno od sprememb na trgu. Skupno javno naročilo se bo oddalo za obdobje treh 
let.

Pri naročilu za nakup, konfiguracijo in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov gre za javno 
naročilo, ki je bilo kot skupno javno naročilo nazadnje izvedeno v letu 2013. Pri predmetnem javnem 
naročilu so bili sklenjeni okvirni sporazumi, ki potečejo oktobra 2016. V okviru sklenjenih sporazumov 
izvajajo posamezna naročila posamezni naročniki, ponovna odpiranja konkurence pa izvajalec 
skupnega javnega naročila. Predmetno javno naročilo pomeni tudi poenotenje organov državne uprave 
pri nabavi predmetne strojne opreme.

Javno naročilo za dobavo prenosnih računalnikov je kot skupno javno naročilo Javna agencija za javno 
naročanje RS (v nadaljevanju: AJN) prvič izvedla v letu 2011 in Ministrstvo za finance v letu 2013, in 
sicer po odprtem postopku. Sklenjeni so bili krovni okvirni sporazumi, na podlagi katerih naročniki 
sklenejo neposredne okvirne sporazume in ves čas trajanja sporazuma izvajajo posamezna naročila 
brez vsakokratnega sklepanja neposrednih pogodb. Posamezna naročila tako izvajajo posamezni 
naročniki, ponovna odpiranja konkurence pa izvajalec skupnega javnega naročila, v intervalih, ki so 
odvisni od sprememb na trgu. Okvirni sporazumi za dobavo prenosnih računalnikov prenehajo veljati v 
aprilu leta 2017. Skupno javno naročilo se je v letu 2011 oddalo za obdobje dveh let in v letu 2013 za 
obdobje treh let. Glede na to, da se sklenejo okvirni sporazumi, ki omogočajo ponovno odpiranje 
konkurence, se je izkazalo, da je naročilo smiselno oddati za obdobje treh let.

Naročilo za nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 se je kot skupno javno naročilo 
nazadnje izvedlo v letu 2013. Na podlagi oddanega naročila so bili sklenjeni okvirni sporazumi, ki 
prenehajo veljati junija 2017. V zadnje izvedenem postopku oddaje javnega naročila je bilo naročilo 
razdeljeno na več področij oziroma sklopov, s čimer se zagotavlja večja dostopnost in konkurenčnost 
tudi manjšim ponudnikom.

Javno naročilo za nakup letalskih kart je bilo prvič kot skupno javno naročilo izvedeno v letu 2010 na 
podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 43000-1/2010/5 z dne 4. 3. 2010. Prav tako je bilo enako 
naročilo izvedeno v letu 2014 na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 43000-114/2013/5 z dne 
30. 1. 2014. Veljavni krovni sporazum, sklenjen za 24 mesecev, se izteče 21. 1. 2017. Navedeno 
skupno javno naročilo se bo tudi v letu 2016 izvedlo za obdobje 24 mesecev.

Izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi Ljubljana–Bruselj–
Ljubljana je bilo doslej izvedeno trikrat. V letu 2009 je postopek na podlagi sklepa Vlade RS št. 43000-
9/2009/7 z dne 7. 5. 2009 izvedlo Ministrstvo za javno upravo. Leta 2011 je bil postopek oddaje izveden 
na podlagi sklepa Vlade RS št. 43000-6/2011/3 z dne 7. 4. 2011. Ta postopek je začela izvajati AJN. V 
skladu z 2. členom Zakona o prenehanju Javne agencije za javno naročanje (Uradni list RS, št. 48/12) 
pa je postopek oddaje predmetnega skupnega javnega naročila v izvajanje prevzelo Ministrstvo za 
finance. Leta 2014 je Ministrstvo za finance izvedlo postopek oddaje na podlagi sklepa Vlade RS št. 
43000-114/2013/5 z dne 30. 1. 2014. Na podlagi 6. člena in v povezavi z drugim odstavkom 21. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 90/14; ZDU-1I) so se 
naloge na področju javnih naročil prenesle na Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: naročnik), 
zato je le-to kot naročnik vstopilo kot pogodbena stranka v pogodbeno razmerje, sklenjeno na podlagi 
izvedenega skupnega javnega naročila. Veljavna krovna pogodba, sklenjena za obdobje 24 mesecev, 
preneha veljati 29. 11. 2016. Javno naročilo se bo v letu 2016 izvajalo kot javno naročilo za izvajanje 
storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do Bruslja, s čimer predmetno 
naročilo ne bo omejeno zgolj na zračno progo iz Ljubljane.  

Javno naročilo za izvajanje poštnih storitev je v letu 2011 izvedla AJN po odprtem postopku, in sicer kot 
skupno javno naročilo po pooblastilih. Leta 2014 je v skladu z 2. členom Zakona o prenehanju Javne 
agencije za javno naročanje (Uradni list RS, št. 48/12) postopek oddaje predmetnega skupnega javnega 
naročila v izvajanje prevzelo Ministrstvo za finance, ki ga je prvič izvedlo kot skupno javno naročilo na 
podlagi sklepa vlade. Krovne pogodbe so sklenjene za obdobje 24 mesecev – do novembra 2016.

Nakup vozil kot skupno javno naročilo je bil do zdaj izvajan že večkrat. Nazadnje je bil izveden leta 
2015. 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 tovrstni nakup 
izvede kot skupno javno naročilo po sklepu vlade, in sicer v letu 2016.

Javno naročilo za storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila je bilo doslej izvedeno enkrat. V 
letu 2012 ga je na podlagi sklepa Vlade RS št. 43000-3/2012/5 z dne 19. 1. 2012 začela izvajati AJN. V 
skladu z 2. členom Zakona o prenehanju Javne agencije za javno naročanje (Uradni list RS, št. 48/12) 



pa je postopek oddaje predmetnega skupnega javnega naročila v izvajanje prevzelo Ministrstvo za 
finance, ki je naročilo oddalo v letu 2014. Veljavna krovna pogodba, sklenjena za obdobje 36 mesecev, 
preneha veljati 25. 6. 2017.  

Izvajanje postopka oddaje javnega naročila za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov se 
je doslej izvajalo trikrat. V letu 2008 ga je na podlagi sklepa Vlade RS št. 43000-8/2008/3 z dne 21. 8. 
2008 in v letu 2011 na podlagi sklepa Vlade RS št. 43000-1/2010/5 z dne 4. 3. 2010 izvajalo Ministrstvo 
za javno upravo. V letu 2014 ga je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 43000-114/2013/5 z 
dne 30. 1. 2014 izvajalo Ministrstvo za finance. Na podlagi 6. člena in v povezavi z drugim odstavkom 
21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 90/14; 
ZDU-1I) so se naloge na področju javnih naročil prenesle na Ministrstvo za javno upravo (v 
nadaljevanju: naročnik), zato je Ministrstvo za javno upravo kot naročnik vstopilo kot pogodbena stranka 
v pogodbena razmerja, sklenjena na podlagi izvedenega skupnega javnega naročila. Veljavne krovne 
pogodbe, sklenjene za obdobje 36 mesecev, prenehajo veljati, kakor sledi: za sklop 1 se zavarovalno 
obdobje izteče 30. 6. 2017, razen za zavarovanje odgovornosti, ki se izteče 31. 7. 2017, za sklopa 2 in 
3 se zavarovalno obdobje izteče 31. 12. 2017. 

V letu 2014 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 19/14; ZJN-2E), s katerim je bil med drugim dopolnjen prvi odstavek 36. člena Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; ZJN-2), ki 
določa, da lahko Vlada Republike Slovenije z letnim okvirnim načrtom odloči tudi, da se izvede skupno 
javno naročanje vlade v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, zlasti za 
naročanje predmetov s področij, na katerih ti zavodi opravljajo dejavnosti. Junija 2014 je začela veljati 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 41/14 in 96/14), s katere spremembo so bili med primeroma naštete predmete 
skupnega javnega naročanja dodani še nakup zdravil, medicinskih pripomočkov in medicinske opreme. 

V letu 2015 je bilo prvič predvideno izvajanje skupnih javnih naročil v zdravstvu za bolnišnice, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep št. 43000-8/2015/5 z 
dne 5. 3. 2015, s katerim je v 1. točki za predmet skupnega javnega naročanja za leto 2015 določila tudi 
nakup plenic, rokavic in igel (1.e točka) in nakup dilatacijskega materiala in katetrov (1.f točka). 
Predmetna naročila so zaradi kompleksnosti po vsebini, obsegu in številu naročnikov, vključenih 
deležnikov ter glede na dejstvo, da se kot skupna naročila izvajajo prvič, v začetni fazi priprave 
specifikacij naročila. Njihovo izvajanje oziroma izvajanje postopkov oddaje naročil se bo tako začelo v 
letu 2016. Iz tega razloga se ta naročila vključujejo v predlog predmetov naročil za leto 2016. Naročila 
se ne bodo oddala skupno, temveč kot ločena naročila. Prav tako se je zaradi določljivosti predmeta 
naročila preimenoval oziroma s tem vsebinsko podrobneje določil eden izmed predmetov naročila – v 
letu 2015 je bil kot skupno javno naročilo določen nakup dilatacijskega materiala, ki se je zdaj 
preoblikoval v nakup materiala za respiratorno terapijo. Zaradi navedenih razlogov se s predmetnim 
sklepom razveljavijo tudi 1.e in 1.f točka sklepa Vlade Republike Slovenije št. 43000-8/2015/5 z dne 5. 
3. 2015 ter del točke 4, ki se nanaša na 1.e in 1.f točko sklepa. Kot nov predmet skupnega javnega 
naročila pa je za leto 2016 določen tudi nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov, saj gre za predmet 
naročila, ki je v bolnišnicah eden izmed pogosteje uporabljenih medicinskih pripomočkov.

Izvajalec skupnega javnega naročanja v skladu z uredbo je Ministrstvo za javno upravo, s predmetnim 
sklepom pa se glede na vsebino naročila nalaga Ministrstvu za zdravje, da sodeluje pri vsebinskem delu 
priprave in izvedbe javnega naročila.

K skupnemu javnemu naročanju vlade za naročila od točk a do i so zavezana pristopiti ministrstva, 
organi v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote, za naročila od točk j do o pa bolnišnice, 
katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Dosedanje izkušnje kažejo, da je oddaja predmetnih naročil kot skupnih javnih naročil smiselna tudi v 
prihodnje. Glede na ekonomijo obsega je namreč v primerjavi z oddajo tovrstnega naročila s strani 
posamičnih naročnikov pričakovati prihranek proračunskih sredstev. Pri tem gre za neposredne 
prihranke, ki so razvidni iz doseženih cen. Posredni prihranki pri izvajanju skupnega javnega naročanja 
se izkazujejo v tem, da skupno javno naročilo, torej sam postopek oddaje javnega naročila, izvaja en 
naročnik, ki ima tudi več izkušenj pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil v primerjavi z manjšimi 
naročniki. Predvidevamo, da se bo predmetnim skupnim javnim naročilom s pooblastilom pridružilo tudi 
večje ali manjše število naročnikov, ki niso zavezani pristopiti k skupnemu javnemu naročanju. 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 naročila je pomemben del izvajanja skupnega javnega naročanja tudi poenotenje opreme ali 
izvajanja storitev v okviru državne uprave.

Finančna sredstva za izvedbo navedenih skupnih javnih naročil se zagotovijo v skladu s proračunskimi 
sredstvi posameznih proračunskih uporabnikov, za katere finančnih posledic ni mogoče vnaprej 
predvideti. Izvajanje skupnega javnega naročanja kot obveznega za določene organe pomeni posredne 
in neposredne prihranke oziroma enega od načinov racionalizacije porabe proračunskih sredstev. 
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