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POGODBE O JAVNIH NAROČILIH

Javni organi sklepajo pogodbe za izvajanje del in zagotavljanje storitev. Obseg
trgovanja teh pogodb znaša 2448 milijard EUR, kar kaže, da so evropska javna
naročila pomembno gonilo gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in inovacij.
Sveženj o javnih naročilih, ki sta ga leta 2014 sprejela Parlament in Svet, v BDP
Evropske unije prispeva 2,88 milijarde EUR letno. Poleg tega se je z direktivami
EU na področju javnih naročil skupna vrednost naročil povečala z manj kot
200 milijard EUR na približno 525 milijard EUR.

PRAVNA PODLAGA

Členi 26, 34, 53(1), 56, 57, 62 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Javna naročila imajo pomembno vlogo v gospodarstvih držav članic, saj naj bi po
ocenah njihova vrednost predstavljala več kot 16 % BDP Unije. Pred izvajanjem
zakonodaje Skupnosti sta bila le dva odstotka javnih naročil oddana tujim podjetjem.
V nekaterih sektorjih (gradbeništvo, javna dela, energetika, telekomunikacije in težka
industrija) imajo javna naročila ključno vlogo, zakonske določbe in upravni predpisi
pa običajno dajejo prednost nacionalnim dobaviteljem. Ker ni bilo odprte in učinkovite
konkurence, je bilo ovirano dokončanje enotnega trga, kar je povečevalo stroške javnih
naročnikov in onemogočalo konkurenčnost v nekaterih glavnih gospodarskih panogah.
Uporaba načel notranjega trga pri javnih naročilih zagotavlja boljše razporejanje
gospodarskih virov in racionalnejšo porabo javnih sredstev, saj javni organi ob večji
konkurenci pridobijo proizvode in storitve najvišje kakovosti po najboljši ceni. Dajanje
prednosti najuspešnejšim podjetjem na evropskem trgu spodbuja konkurenčnost
evropskih podjetij ter krepi spoštovanje načel preglednosti, enakega obravnavanja in
učinkovitosti, s tem pa zmanjšuje tveganja za goljufije in korupcijo.

DOSEŽKI

Skupnost je sprejela zakonodajo za uskladitev nacionalnih pravil, v skladu s katero
je treba javne razpise objaviti, za pregled ponudb pa uporabiti objektivna merila. Od
šestdesetih let prejšnjega stoletja je bilo sprejetih več normativnih aktov o javnih
naročilih, kasneje pa se je skupnost odločila, da zakonodajo na tem področju
poenostavi in uskladi, in sprejela štiri direktive (Direktive 92/50/EGS, 93/36/EGS,
93/37/EGS in 93/38/EGS). Da bi jih poenostavili in pojasnili, so bile tri direktive
združene v Direktivo 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil
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gradenj, blaga in storitev in Direktivo 2004/17/ES o usklajevanju postopkov za oddajo
javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju
poštnih storitev. Z Direktivo 2009/81/ES pa so bila nekaj let kasneje uvedena posebna
pravila o javnih naročilih na področju obrambe, ki naj bi olajšala dostop do obrambnih
trgov drugih držav članic.

REFORMA

Leta 2014 sta Parlament in Svet sprejela nov sveženj o javnih naročilih, ki vključuje
Direktivo 2014/24/EU o javnem naročanju (in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES)
ter Direktivo 2014/25/EU o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti
v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (ter
o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES). Ta sveženj ukrepov o javnih naročilih dopolnjuje
nova direktiva o koncesijah (Direktiva 2014/23/EU), ki vzpostavlja pravni okvir za
podeljevanje koncesij[1] in zagotavlja, da lahko vsi gospodarski akterji EU učinkovito
in nepristransko dostopajo do trga EU, jasnejše pa so tudi pravne določbe, ki se
uporabljajo.
Zunanji vidik javnih naročil je bil upoštevan tudi v predlogu uredbe Komisije iz leta 2012,
ki določa pravila o dostopu blaga in storitev iz tretjih držav do notranjega trga javnih
naročil Unije ter postopke o podpori pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do
trgov javnih naročil tretjih držav. Ker so pogajanja obtičala na mrtvi točki, je Komisija
leta 2016 predstavila nov predlog uredbe. Sozakonodajalca sta uradni postopek
sprejetja zaključila junija 2022, končni akt pa je bil podpisan 23. junija 2022.
Komisija je aprila 2012 sprejela strategijo za e-javna naročila, da bi javna naročila
do sredine leta 2016 lahko v celoti potekala v elektronski obliki. Parlament in Svet
sta 16. aprila 2014 sprejela Direktivo 2014/55/EU o izdajanju elektronskih računov pri
javnem naročanju.
Komisija je 3. oktobra 2017 objavila sporočili o uspešnem izvajanju javnega naročanja
v Evropi in za njo (COM(2017)0572) in o spodbujanju naložb s prostovoljno predhodno
oceno vidikov javnega naročanja za velike infrastrukturne projekte (COM(2017)0573).
Da bi se evropsko javno naročanje kot del svežnja strategije za javna naročila
še izboljšalo, je objavila tudi priporočilo o profesionalizaciji javnega naročanja –
vzpostavitev arhitekture za profesionalizacijo javnega naročanja.

POSTOPEK JAVNIH NAROČIL

Vsi postopki morajo biti v skladu z načeli zakonodaje EU, zlasti z načeli prostega
pretoka blaga, svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, pa tudi z načeli,
ki iz njih izhajajo, kot so enako obravnavanje, nediskriminacija, vzajemno priznavanje,
sorazmernost in preglednost. Upoštevati je treba tudi konkurenčnost, zaupnost in
učinkovitost.

[1]Koncesije so odplačne pogodbe, s katerimi eden ali več javnih naročnikov zaupa izvedbo del ali opravljanje in upravljanje
storitev enemu ali več gospodarskim subjektom. Gospodarski subjekti, ki so prejeli koncesijo, pridobijo izključno pravico do
gradenj ali storitev, ki se izvajajo po pogodbi, ali pa sta zajeta pravica do tega in plačilo.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32004L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32009L0081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32014L0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0001_01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0124&from=SL
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0034/COM_COM(2016)0034_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=COM:2012:0179:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2017:572:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2017:573:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017H1805


Kratki vodič po Evropski uniji - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

A. Vrste postopkov
Javni razpisi morajo ustrezati različnim vrstam postopkov, ki se uporabljajo na podlagi
sistema pragov. Direktive določajo tudi metode za izračun ocenjene vrednosti vsakega
javnega naročila[2] in navedbe za postopke, ki se uporabijo. V odprtem postopku
lahko ponudbo predloži vsak zainteresirani gospodarski subjekt, v omejenem postopku
pa lahko ponudbo predložijo le povabljeni kandidati. K sodelovanju v konkurenčnem
postopku s pogajanji se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, začetno ponudbo pa
lahko po oceni predloženih informacij vložijo le povabljeni kandidati. K sodelovanju
v postopku konkurenčnega dialoga se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, v dialogu
pa lahko sodelujejo le povabljeni kandidati. Ta postopek se uporablja, ko javni
naročniki[3] ne morejo določiti, kako bi najbolje zadovoljili potrebe, ali presoditi, katere
rešitve lahko trg ponudi. Javno naročilo se odda le na podlagi najboljšega razmerja
med ceno in kakovostjo. Za primere, ko so potrebne inovativne rešitve, ki na trgu še
niso na voljo, je bil uveden nov postopek partnerstva za inovacije. Javni naročnik se
odloči, da bo vzpostavil tovrstno partnerstvo z enim ali več partnerji, ki izvajajo ločene
raziskovalne in razvojne dejavnosti, med razpisnim postopkom pa naj bi se dogovorili
o novi inovativni rešitvi. V posebnih primerih in okoliščinah lahko javni naročniki oddajo
javna naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
B. Merila za oddajo naročila
Javni naročniki morajo oddati javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše
ponudbe. Novo merilo, ki temelji na tem načelu, je bilo uvedeno z reformo pravil o javnih
naročilih, z njim pa naj bi zagotovili najboljše razmerje med kakovostjo in ceno (in
ne najnižje cene), kar pomeni, da se pri gradnjah, blagu ali storitvah upoštevajo tako
njihova kakovost kot cena ali stroški v celotnem življenjskem ciklu. Z njim se bolj
poudarijo kakovost, okoljski in socialni vidiki ter inovacije.
C. Pravila o objavi in preglednosti
Pri postopkih javnega naročanja je treba v vseh fazah zagotavljati zahtevano
preglednost. To se doseže zlasti z objavo bistvenih delov postopka javnega naročanja
in z razširjanjem informacij o kandidatih in ponudnikih ter z zagotavljanjem zadostne
dokumentacije o vseh fazah postopka.
D. Pravna sredstva
Pri obravnavanju primerov, ko javni naročniki kršijo pravila o javnih naročilih, direktiva
o pravnih sredstvih (Direktiva 2007/66/ES) zagotavlja učinkovit sistem za pregled,
ki zajema obe direktivi o javnih naročilih in direktivo o koncesijah, ter uvaja še dva
pomembna elementa, vključno z obdobjem mirovanja. V tem obdobju lahko ponudniki
po odločitvi o oddaji naročila odločitev preučijo in se odločijo, ali bodo sprožili revizijski
postopek. To obdobje traja najmanj deset dni in javni naročnik v tem času ne sme
podpisati pogodbe.

[2]Javna naročila so odplačne pogodbe, sklenjene med enim ali več gospodarskimi subjekti in enim ali več javnimi naročniki za
izvedbo gradenj ali storitev ali dobavo blaga.
[3]Javni naročniki so državni, regionalni ali lokalni organi, osebe javnega prava ali združenja, ki jih oblikujejo bodisi eden ali več
teh organov bodisi ena ali več teh oseb javnega prava.
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E. Drugi vidiki javnih naročil
Nova pravila spodbujajo zelena javna naročila, pri katerih se uporablja izračun stroškov
v življenjskem ciklu in se lahko zanje uporabljajo posebne ali okoljske oznake.
Pomembni so tudi socialni vidiki. Tako so v direktivah izrecne določbe o socialnem
vključevanju, socialnih merilih in oddaji naročil podizvajalcem ter poenostavljeni ureditvi
javnega naročanja storitev. Osrednja vidika sta še zmanjšanje birokracije in lažji dostop
malih in srednjih podjetij do javnih naročil. Nova pravila uvajajo tako imenovani enotni
evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila in uporabo lastnih izjav. Lažji
dostop malih in srednjih podjetij do javnih naročil pa omogoča zlasti razdelitev javnih
naročil v sklope in omejevanje zahtev glede letnega prometa. Nove direktive zahtevajo
postopno uvedbo e-javnega naročanja in določajo posebna pravila o tehnikah in
instrumentih za elektronsko in skupno javno naročanje, kot so okvirni sporazumi,
dinamični nabavni sistemi, elektronske dražbe itd. Te direktive vključujejo tudi sodno
prakso Sodišča Evropske unije o notranjih razmerjih, kar pod določenimi pogoji
omogoča, da javni naročniki oddajo naročilo podjetju brez postopka javnega naročanja.
Nova pravila krepijo obstoječo zakonodajo o nasprotju interesov, favoriziranju in
korupciji.
Komisija je 11. marca 2020 objavila delovni dokument o merilih EU za zelena javna
naročila za podatkovne centre, strežniške sobe in storitve v oblaku, da bi zagotovila
okolju prijazno naročanje opreme in storitev podatkovnih centrov v skladu s cilji EU na
področju energije, podnebnih sprememb in učinkovite rabe virov.
Po izbruhu covida-19 je Komisija predlagala uredbo o vzpostavitvi programa za
ukrepe Unije na področju zdravja (EU4Health, COM(2020)0405), ki predvideva večjo
dodelitev javnih naročil na področjih, kot so zdravila, cepiva, nove oblike zdravljenja
in podatki. Končni akt sta predsednika sozakonodajalcev podpisala 24. marca 2021,
26. marca 2021 pa je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Uredba
(EU) 2021/522 je začela veljati dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja
retroaktivno od 1. januarja 2021. Komisija je objavila tudi nove smernice za javne
kupce, da bi javnim organom pomagala pri uporabi okvira EU za javna naročila za
zagotovitev hitrega nakupa potrebne opreme, in začela pet skupnih postopkov javnega
naročanja osebne zaščitne opreme z državami članicami. Komisija je 27. maja 2020
izdala sporočilo o načrtu za okrevanje po covidu-19 (COM(2020)0456) in poudarila, da
je treba javno naročanje digitalizirati z razvojem nacionalnih sistemov in platform za e-
javno naročanje.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je pred sprejetjem svežnja ukrepov o javnih naročilih 15. januarja 2014
sprejel več resolucij, med drugim z dne 18. maja 2010 o novostih na področju javnih
naročil, z dne 12. maja 2011 o enakem dostopu do trgov javnega sektorja v EU in tretjih
državah ter z dne 25. oktobra 2011 o modernizaciji na področju javnih naročil. V teh
resolucijah je Parlament pozval k ukrepom za poenostavitev in večji pravni varnosti ter
k upoštevanju vrednosti in trajnosti pri oddaji naročil.
Evropski parlament je v prizadevanjih za nadaljnje izboljšanje evropskega javnega
naročanja 4. oktobra 2018 sprejel resolucijo o svežnju strategije za javno naročanje,
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v kateri je pozval k boljši uporabi digitalnih tehnologij pri javnem naročanju
v Uniji, spodbujevalnim ukrepom za mala in srednja podjetja ter podjetja socialnega
gospodarstva, izboljšanju dostopa dobaviteljev EU do trgov javnih naročil tretjih držav
in profesionalizaciji kupcev[4]. V novembru 2020 je študija z naslovom Legal obstacles
in Member States to Single Market rules[5] (Pravne ovire v državah članicah za pravila
enotnega trga) pokazala, da so razlike v strokovnosti pri javnem naročanju med
državami članicami pomemben razlog za neenak dostop do javnih naročil.
Raziskave kažejo, da bi lahko nedavne zakonodajne dejavnosti Parlamenta letno
ustvarile vse do 2,88 milijarde EUR. Poleg tega se je z direktivami EU na področju
javnih naročil skupna vrednost naročil povečala z manj kot 200 milijard EUR na približno
525 milijard EUR[6].
Aprila 2020 je bila objavljena predstavitev na povezavi Okvir EU za javno naročanje[7],
kjer je objavljena ocena, kako ta okvir prispeva k doseganju ciljev iz Pariškega
sporazuma in strategije o krožnem gospodarstvu. Raziskavo je naročil Odbor za
notranji trg in varstvo potrošnikov za prihodnje samoiniciativno poročilo z naslovom
K trajnostnemu enotnemu trgu za podjetja in potrošnike, ki ga je Parlament sprejel
25. novembra 2020.
Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov je bila 22. februarja 2021 predstavljena
izčrpna študija[8] o vplivu covida-19 na notranji trg, v kateri so navedena politična
priporočila za reševanje prihodnjih kriz, kot sta zagotavljanje sredstev za razvoj in
nabavo prihodnjih cepiv ter stalno usklajevanje pravil na ravni EU. Kot je navedeno
v študiji, so glede na resnost krize države članice hitro prepoznale potrebo po
usklajevanju in solidarnosti pri nabavi medicinske opreme in osebne zaščitne opreme.
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je 1. decembra 2021 v sodelovanju
z Odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane organiziral javno predstavitev
o trajnostnih javnih naročilih. Namen predstavitve je bil opredeliti, kako bi lahko
prispevali k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora, če bi v celoti izkoristili
potencial javnih naročil. Na predstavitvi so strokovnjaki, ki zastopajo različne evropske
univerze, poslovne organizacije, ministrstva držav članic in nevladne organizacije,
razpravljali o tem, kako bolje usmeriti zelena javna naročila, kako poskrbeti, da bi jih
pogosteje uporabljali družbeno odgovorni akterji, kako bi lahko ti do njih lažje dostopali
ter kako izboljšati razširjanje informacij in ozaveščenost o trajnostnih javnih naročilih.

[4]Ustrezne raziskave vključujejo Bovis, C., Contribution to Growth: European Public Procurement – Delivering improved
rights for European citizens and businesses (Prispevek k rasti: evropska javna naročila – krepitev pravic evropskih državljanov
in podjetij), publikacija, ki jo je za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov pripravil tematski sektor za gospodarsko in
znanstveno politiko ter kakovost življenja, Evropski parlament, Luxembourg, 2019.
[5]Dahlberg, E. in drugi, Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Pravne ovire v državah članicah za pravila
enotnega trga), publikacija, ki jo je za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov pripravil tematski sektor za gospodarsko in
znanstveno politiko ter kakovost življenja, Evropski parlament, Luxembourg, 2020.
[6]Ustrezne raziskave vključujejo Becker, J. in drugi, Contribution to Growth: European Public Procurement – Delivering
Economic Benefits for Citizens and Businesses (Prispevek k rasti: evropska javna naročila – zagotavljanje gospodarskih
koristi za državljane in podjetja), publikacija, ki jo je za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov pripravil tematski sektor za
gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost življenja, Evropski parlament, Luxembourg, 2019.
[7]Núñez Ferrer, J., The EU’s Public Procurement Framework (Okvir EU za javno naročanje), publikacija, ki jo je za Odbor za
notranji trg in varstvo potrošnikov pripravil tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost življenja, Evropski
parlament, Luxembourg, 2020.
[8]Marcus, J. S. in drugi., The Impact of COVID-19 on the Internal Market (Vpliv covida-19 na notranji trg), publikacija, ki jo je
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Parlament je 9. junija 2022 sprejel resolucijo o predlogu Komisije glede instrumenta
za mednarodno javno naročanje. Pogajanja med sozakonodajalcema so se zaključila
junija 2022, končni akt pa je bil podpisan 23. junija 2022. Cilj instrumenta za
mednarodno javno naročanje je spodbuditi odpiranje svetovnih trgov javnih naročil.
Maja 2022 je bila objavljena študija[9] z naslovom The Digital Single Market and
the digitalisation of the public sector – GovTech and other innovations in public
procurement (Digitalni enotni trg in digitalizacija javnega sektorja – vladne tehnološke
platforme in druge inovacije na področju javnega naročanja), ki jo je naročil Odbor za
notranji trg in varstvo potrošnikov. Študija preučuje možnosti za razvoj evropske vladne
tehnološke platforme, katere cilj je podpreti modernizacijo javnega sektorja.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[9]Hoekstra, M. in drugi., The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector (Digitalni enotni trg in digitalizacija
javnega sektorja), publikacija, ki jo je za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov pripravil tematski sektor za gospodarsko in
znanstveno politiko ter kakovost življenja, Evropski parlament, Luxembourg, 2022.
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