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»Predstavitev Agencije za javno 

naročanje in prednostne naloge v 

2011«

Sašo Matas,

direktor Javne agencije za javno naročanje RS

• Javna agencija za javno naročanje RS opredeljena v različnih 

dokumentih Vlade RS

• Prvi osnutek nalog na medresorski skupini Vlade (2009)

• Prvi osnutek Zakona o javni agenciji za javno naročanje 

(ZJAJN) v začetku leta 2010

• ZJAJN sprejet na Vladi RS 20.5.2010, v DZ 9.7.2010

• 28.10.2010 Vlada RS sprejme Sklep o ustanovitvi AJN

• 13.1.2011 Vlada RS sprejme Uredbo o izvajanju naročil na 

AJN

Ustanovitev Agencije
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Namen
• opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi s sistemom 

javnega naročanja

• izvajanje javnih naročil

• druge naloge, vezane na spodbujanje razvoja sistema javnega naročanja

Cilji
• zagotovitev trajnih pogojev za razvoj področja javnega naročanja

• strokovno in neodvisna oddaja javnih naročil – večje število predmetov 
skupnega javnega naročanja, združevanje velikih naročil

Naloge agencije

Izvedbene naloge: 
• izvaja skupno javno naročanje Vlade Republike Slovenije 

• za organe državne uprave izvaja javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v 
Uradnem listu Evropske unije; 

• za organe državne uprave in druge organe izvaja javna naročila po pooblastilu; 
• vzpostavi, upravlja in vzdržuje informacijski sistem, (e-katalog); 
• pripravlja vzorčno razpisno dokumentacijo za tipične vrste javnih naročil; 
• vzpostavi in skrbi za bazo tržnih informacij za tipske predmete naročil. 

Sistemske naloge: 
• skrbi za prenos dobrih praks v slovenski prostor; 
• svetuje vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, na področju javnega naročanja; 
• skrbi za implementacijo zelenega javnega naročanja; 

• pripravlja analize in priporočila za vlado o sistemu javnega naročanja; 
• sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja; 
• svetuje naročnikom pri pomembnejših javnih naročilih; 
• skrbi za informatizacijo in razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja; 

• v sodelovanju z resornimi ministrstvi skrbi za standardizacijo tipskih nabav.

Naloge agencije
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1. Nakup osebnih in kombiniranih vozil 
2. Storitve mobilne telefonije in nakupa aparatov
3. Nakup osebnih računalnikov in monitorjev
4. Nakup goriva
5. Najem poslovnih letal
6. Nakup električne energije
7. Storitve prevoza na relaciji Ljubljana-Bruselj-Ljubljana 
8. Zavarovanje nepremičnega in premičnega premoženja
9. Nakup pisarniškega materiala 
10. Nakup letalskega goriva in kerozina
11. Nakup ektra lahkega olja (koel)
12. Nakup plina
13. Nakup letalskih kart
14. Storitve fotografiranja (protokolarnih  in drugih dogodkov)

Izvedba skupnih javnih naročil

M= (55*CJU+ 180*CMOB+ 25*CSIM+ 11*CDEB+ 

4*CVEG+ 15*CSO+ 2* (CMK1*0,082+  CMK2*0,1+ 

CMK3*0,175+ CMK4*0,248+ CMK5*0,395)

+14*(0,453*CBEL+ 0,103*CAVS+ 0,08*CITA+ 

0,071*CNEM+ 0,064*CFRA+ 0,059*CNIZ+ 

0,05*CHRV+ 0,044*CLUK+ 0,04*CMAD+ 

0,033*CVB))

+(140*CPREN*(1+ 0,5%*(53-GPREN))) + (49* 

CSMS)

+ CNAR + 1/18*(CM1*0,1 +CM2*0,7 +CM3*0,2))

*(1-0,07* (ΣΣΣΣ TP /ΣΣΣΣ TNP))

• Nakup osebnih in kombiniranih vozil 

• Nakup električne energije,

• Nakup kurilnega olja ekstra lahkega,

• Nakup goriva za osebna vozila in plovila 

• Nakup letalskih kart na relaciji Lj – Bruselj – Lj,

• Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3,

• Nakup prenosnih računalnikov,

• Nakup fotokopirnih strojev, 

• Nakup tiskalnikov

• Vzpostavitev spletne strani

• Vzpostavitev elektronskega kataloga

• Vzpostavitev elektronskega poslovanja med organi in AJN

• Vzpostavitev baze tržnih informacij

• Informatizacija postopkov javnih naročil (e-JN)

Elektronsko poslovanje
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• Izvedba vseh naročil nad 

evropskimi mejnimi 

pragovi

• 320 naročil v letu 2010

• Ocenjena vrednost: 

560.000.000,00 560.000.000,00 €€

PREDLOG ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Naziv naročnika

Telefax:

Telefon:

e-pošta:

Kraj:

Podatki o naročniku

Naslov:

Podatki o kontaktni 
osebi

Telefon:

e-pošta:

Ime in priimek:

Predmet naročila:

Predvideno obdobje trajanja naročila

Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV):

Skrajni rok izvedbe predmeta naročila:

Skrajni rok dobave predmeta naročila: 

Količine blaga/storitev: 

Predlog članov 
strokovne komisije za 
izvedbo naročila:

Ime in priimek:

Ime in priimek:

Ime in priimek:

V skladu z XXX členom XXXXXXX pooblaščamo Agencijo za javna naročila za izvedbo postopka 
oddaje javnega naročila, katerega predmet je navedene v nadaljevanju tega predloga.

Izjavljamo, da imamo v proračunu zagotovljena/načrtovana sredstva za izvedbo predmetnega 
naroč ila na: 
� proračunski postavki     , kontu       za leto           v višini             EUR (brez DDV)
� proračunski postavki     , kontu       za leto           v višini             EUR (brez DDV)
� proračunski postavki     , kontu       za leto           v višini             EUR (brez DDV)
� proračunski postavki     , kontu       za leto           v višini             EUR (brez DDV)

Okvirne specifikacije Browse

Priloge (priponke):

Kopija sklepa o začetku postopka

Izračun ocenjene vrednosti

Ostalo

Browse

Browse

Browse

Izvajanja ‘velikih’ naročil
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Pisarniški material

Aplikacija PisMat: odpremljena naročila
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