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ZADEVA: Predlog spremembe Načrta razvojnih programov 2018-2021 proračunskega 
uporabnika Ministrstvo za javno upravo – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 se v okviru Ministrstva za javno upravo s podatki iz 
priložene tabele uvrsti projekt št. 3130-18-0019 z nazivom »Nabavljamo za vas«.

         Stojan Tramte
                                                                                                 generalni sekretar vlade
Sklep prejme:
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za finance

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov: /
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Sašo Matas, generalni direktor, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo 
- Mitja Medvešček, sekretar, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo
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:
Predlagana sprememba veljavnega Načrta razvojnih programov 2018-2021 je v skladu s petim 
odstavkom 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(Uradni list RS, št. 71/17).

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) je partner v mednarodnem konzorciju desetih 
projektnih partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Združeno kraljestvo, Italija, Norveška, 
Slovenija). Mednarodni konzorcij je v Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 
(Horizon 2020) prijavil projekt »Nabavljamo za vas« (v nadaljevanju: projekt) v trajanju 36 mesecev, 
ki je pridobil nepovratna sredstva v deležu 100 % iz programa Obzorje 2020.

Ministrstvo za javno upravo Slovenije razvija odprto infrastrukturo javnih naročil, s ciljem razvoja 
novih procesov, orodij in tehnologij za celoten javni sektor. Projekt »Nabavljamo za vas« ponuja 
edinstveno priložnost za MJU za širitev palete storitev in orodij s pomočjo izkušenj in znanja drugih 
projektnih deležnikov, z bogatimi izkušnjami na področju podatkovnih inovacij. Kot svoj prispevek k 
projektu bo MJU združil in posredoval vse javno dostopne podatke o javnih naročilih v Sloveniji, 
vključno z vsemi prejetimi ponudbami in spremljajočimi podatki (razen osebnih podatkov); 
podrobnosti so določene v konzorcijski pogodbi. 

Orodja »Nabavljamo za vas« bodo MJU omogočili dostop do analize vsebin, ki trenutno niso na voljo. 
Tako želimo izkoristiti trenutno razpoložljive odprte podatke, ki se trenutno obdelujejo: podatkovne 
baze z različnimi podatki o naročilih, kot so podatki podjetja, podatki o finančnih transakcijah, davčni 
podatki itd. Poleg tega na MJU pričakujemo, da bomo imeli koristi od vpogledov in znanja, 
pridobljenih na ravni EU projekta. Natančneje, na MJU upamo, da bo programsko orodje lahko 
predvidelo neželene scenarije, kot npr. prekinitev dobavne verige in jih preprečil, tudi če se na 
nacionalni ravni še niso zgodili. Nenazadnje je dostopnost podatkov o javnih naročilih na ravni EU 
vse bolj razširjena.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Ministrstvo za javno upravo bo v času trajanja projekta prejelo do 90 % predvidenih sredstev za 
njegovo izvedbo. Poračun med prejetimi prilivi in realizacijo na projektu pa financer uskladi po 
zaključku projekta, kar bo predvidoma konec leta 2020 (v času priprave vladnega gradiva časovnice 



končnega poračuna med prejetimi prilivi in realizacijo ni možno napovedati). 

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 

+ 160.874,96
EUR

+ 0,00 EUR + 32.175,00
EUR

21.450,04 EUR

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

MJU
3130-18-0019
»Nabavljamo za vas«

PP180100
Projekt 
»Nabavljamo za 
vas«

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

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 

MJU
3130-18-0004

Centralizirani in drugi 
programi EU 14-20

180067 EU 14-
20 Centralizirani 

in drugi 
programi EU

62.600,00 EUR 48.216,02 EUR

MJU
2611-17-0101 E 

Izmenjava informacij v 
socialnem sektorju

170229
Izvajanje 

projekta SI 
EESSI - EU

0,00 EUR 18.483,98 EUR

SKUPAJ 62.600,00 EUR 66.700,00 EUR
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

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: DA/NE



- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Ministrstvu za finance
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo ni bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja, ker sodelovanje javnosti po 
mnenju organa ni potrebno.
(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: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Rudi Medved
  Minister

Priloge:



Številka:
Datum:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela 
naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 se v okviru Ministrstva za javno upravo s podatki iz 
priložene tabele uvrsti projekt št. 3130-18-0019 z nazivom »Nabavljamo za vas«.

     Stojan Tramte
                                                                                             generalni sekretar vlade

Prejmejo:
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana 
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana



OBRAZLOŽITEV

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) je partner v mednarodnem konzorciju desetih 
projektnih partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Združeno kraljestvo, Italija, Norveška, 
Slovenija). Mednarodni konzorcij je v Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 
(Horizon 2020) prijavil projekt »Nabavljamo za vas« (v nadaljevanju: projekt) v trajanju 36 mesecev, 
ki je pridobil nepovratna sredstva v deležu 100 % iz programa Obzorje 2020.

Ministrstvo za javno upravo Slovenije razvija odprto infrastrukturo javnih naročil, s ciljem razvoja 
novih procesov, orodij in tehnologij za celoten javni sektor. Projekt »Nabavljamo za vas« ponuja 
edinstveno priložnost za MJU za širitev palete storitev in orodij s pomočjo izkušenj in znanja drugih 
projektnih deležnikov, z bogatimi izkušnjami na področju podatkovnih inovacij. Kot svoj prispevek k 
projektu bo MJU združil in posredoval vse javno dostopne podatke o javnih naročilih v Sloveniji, 
vključno z vsemi prejetimi ponudbami in spremljajočimi podatki (razen osebnih podatkov); 
podrobnosti so določene v konzorcijski pogodbi. 

Orodja projekta »Nabavljamo za vas« bodo MJU omogočili dostop do analize vsebine, ki trenutno ni 
na voljo. Tako želimo izkoristiti trenutno razpoložljive javne podatke, ki se trenutno obdelujejo: 
podatkovne baze z različnimi podatki o naročilih, kot so podatki podjetja, podatki o finančnih 
transakcijah, davčni podatki itd., kot tudi druge ustrezne javno dostopne podatkovne baze v Sloveniji. 
Poleg tega na MJU pričakujemo, da bomo imeli koristi od izmenjave izkušenj, pogledov in znanj, 
pridobljenih na ravni projekta. Želen cilj projekta je, da bi pomočjo novo razvitih programskih orodij 
lahko predvideli neželene scenarije kot npr. prekinitev dobavnih verig in jih preprečil, tudi če se na 
nacionalni ravni še niso zgodili, saj je dostopnost podatkov o javnih naročilih na ravni EU in drugih 
evropskih držav vse bolj razširjena in bi lahko za prediktivno analizo uporabili tudi izkustvene podatke 
iz drugih držav. Eden od ciljev projekta je tudi povečanje stopnje transparentnosti javnih naročil, kar je 
zagotovo v interesu javnosti.

V okviru projekta sodeluje deset partnerjev iz petih držav (Združeno kraljestvo, Norveška, Španija, 
Slovenija in Italija). Skupna vrednost projekta za sodelujoče je 3.274.444,00 EUR.  

MJU bo aktivnosti izvajal v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev št. 780247 - TheyBuyForYou -
H2020-ICT-2016-2017/H2020-ICT-2017-1 in pripadajočih dokumentov Annex 1 (part A - Innovation 
action), Annex 1 (part B), Annex 2a (Additional information on the estimated budget), Annex 3 
(Accession form for the beneficiaries), Annex 4 (Financial statement), Annex 5 (Model for the 
certificate on the financial statements) in Annex 6 (Model for the certificate on the methodology), in 
sicer v okviru sledečih delovnih področij:

 WP1 Knowledge graph creation and management, 
 WP2 Knowledge graph enrichment and publication, 
 WP4 Interaction design and storytelling,
 WP5 Standards, best practices, and integration, 
 WP6 Business planning: generic tools and business cases, 
 WP7 Dissemination and exploitation, 
 WP8 Project management.



Skupna vrednost projekta za konzorcij je 3.274.440,00 EUR, od tega je udeležba MJU v vrednosti 
maksimalno 214.500,00 EUR. Projekt traja 36 mesecev, MJU pa bo v času trajanja projekta za 
njegovo izvedbo prejel do 90 % sredstev projekta (90% od 214.500 EUR), preostalih 10 % pa se 
izplača po zadnjem poročilu, v kolikor MJU lahko izkaže upravičenost do teh sredstev.
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