
 

Evidenčna naročila

leto pravna podlaga naročilo

2018

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik del evidence o evidenčnih 

naročilih, oddanih v preteklem letu, do 28. 2. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu 

javnih naročil. Objavljen seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2018, mora zajemati evidenčna 

naročila:  ki so bila oddana od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na splošnem ali infrastrukturnem področju in 

katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so 

določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3* in od katerih dalje mora izvesti postopek javnega 

naročanja, na način kot ga določa zakon.

V letu 2018 takšnih naročil ni bilo.

2019

V skladu z javno naročniško zakonodajo mora naročnik: statistične podatke o evidenčnih naročilih, 

oddanih v letu 2019, sporočiti do vključno 28. februarja 2020 in na svoji spletni strani ali portalu 

javnih naročil do vključno 29. februarja 2020 objaviti tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki 

mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila v letu 2019 oddana na splošnem in 

infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od 

mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

V letu 2019 takšnih naročil ni bilo.

2020

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik del evidence o evidenčnih naročilih, 

oddanih v preteklem letu, do zadnjega dne februarja objaviti na svoji spletni strani ali portalu 

javnih naročil. Objavljen seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2020, mora zajemati 

evidenčna naročila: ki so bila oddana od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na splošnem ali infrastrukturnem 

področju    in katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih 

vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3* in 90. členu ZIUZEOP oziroma 5. členu 

ZZUOOP***, od katerih dalje mora izvesti postopek javnega naročanja, na način kot ga določa 

zakon.                                                                                                       * Zakon o javnem naročanju (Uradni list 

RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3)

*** Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 

državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; ZIUZEOP) oziroma Zakon o začasnih 

ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS. št. 152/20; ZZUOOP)

V letu 2020 takšnih naročil ni bilo.


