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NADGRADNJE FUNKCIONALNOSTI PORTALA JAVNIH NAROČIL – JUNIJ 2020 

Obveščamo vas, da je bil dne 01. 07. 2020 portal javnih naročil nadgrajen z naslednjimi 
funkcionalnostmi: 

 sprememba načina objavljanja popravkov navedb v obvestilih o oddaji naročila in obvestilu o 
spremembi, 

 vključitev zank v točki V.2.2 obvestil v zvezi z javnim naročilom in vključitev opozoril, 
 sprememba zaporedja akcij na izbranih obrazcih obvestil o javnem naročilu. 

 
1. Sprememba načina objavljanja popravkov navedb v obvestilih o oddaji naročila in obvestilu o 

spremembi 

V zvezi s prvo nadgradnjo pojasnjujemo, da je bil na portalu javnih naročil, zaradi obvestila o 
neustreznosti trenutnega načina objavljanja popravkov obvestil o oddaji naročila s strani Evropske 
komisije oziroma Urada za publikacije EU, spremenjen/nadgrajen način objavljanja popravkov 
navedb iz objavljenih obvestil o oddaji javnih naročil, in sicer za obrazce:  

 Obvestilo o oddaji naročila (EU-3 – SL),  
 Obvestila o oddaji naročila – gospodarske javne službe (EU-6 – SL),  
 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV-2),  
 Obvestilo o oddaji naročila – Izvajanje okvirnega sporazuma (EU-3 – SL – OS),  
 Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe - Izvajanje okvirnega sporazuma (EU-6 

– SL – OS) in  
 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti – Izvajanje okvirnega sporazuma (NMV-2 – OS). 

Za popravek navedb v objavljenih navedenih obrazcih se tako ne uporablja več obrazec Popravek 
(EU-14) temveč je potrebno objaviti novo obvestilo o oddaji naročila, ki vsebuje dodatek navedbe 
»Popravek«. Navedeno pomeni, da uporabnik ob pripravi popravka obvestila o oddaji naročila 
uporabi akcijo za objavo: 

 EU-3 – SL – Obvestilo o oddaji naročila - Popravek oziroma  
 EU-6 – SL – Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe - Popravek oziroma 
 NMV-2 – Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti - Popravek oziroma 
 EU-3 – SL – OS - Obvestilo o oddaji naročila - Izvajanje okvirnega sporazuma - Popravek oziroma  
 EU-6 – SL - OS– Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe - Izvajanje okvirnega 

sporazuma - Popravek oziroma 
 NMV-2 – OS - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti - Izvajanje okvirnega sporazuma - 

Popravek. 

V predmetni obrazec se pri tem prepiše celotna vsebina iz predhodno objavljenega obrazca 
obvestila o oddaji naročila, uporabnik pa ob pripravi obrazca za popravek teh navedb, ustrezno 
spremeni/popravi (zgolj) točke iz obvestila, ki jih želi popraviti.  

Primer priprave popravka/spremembe navedb v objavljenem obvestilu o oddaji naročila: 

1. Uporabnik pri predhodno objavljenem obvestilu o oddaji naročila, v katerem želi 
spremeniti/popraviti določene navedbe, izbere ukaz »Akcija«: 
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2. V naboru možnih obrazcev za nadaljevanje izbere obrazec za oddajo naročila z navedbo 
»Popravek«: 

 

 

3. Neposredno v obrazcu spremeni/popravi ustrezne točke oziroma navedbe predhodno 
objavljenega obvestila o oddaji naročila (npr. obkljuka predhodno (nepravilno) neoznačeno 
določbo o vključenosti sklenitve okvirnega sporazuma): 

 

 

4. Ko opravi vse predvidene spremembe/popravka obrazca obvestila o oddaji naročila, izbere 
akcijo »Shrani in pošlji v objavo«: 
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5. Objavljen obrazec obvestila o oddaji naročila – Popravek predstavlja čistopis navedb iz 
predhodno objavljenega obvestila o oddaji naročila in popravkov/sprememb, opravljenih v 
obvestilu o oddaji naročila – Popravek. 

V primeru potrebe po dodatnih spremembah navedb v že popravljenem objavljenem obvestilu o 
oddaji naročila, se vsak naslednji popravek prav tako objavlja iz predhodno (prvotno) objavljenega 
obvestila o oddaji naročila z izbiro akcije, kot je navedeno v primeru v tč. 2 zgoraj, pri čemer se v 
ta (nov - drugi, tretji…) popravek obvestila o oddaji naročila vedno prepišejo podatki iz zadnje 
objavljenega obrazca popravka obvestila o oddaji naročila.  

Enako je obrazec Popravka (EU-14) zamenjan z obrazcem popravka Obvestila o spremembi (EU-
20 – SL – Obvestilo o spremembi – Popravek) v primeru potrebe in objave sprememb/popravkov 
določil v predhodno objavljenem obvestilu o spremembi. 

V primeru priprave in objave Obvestila o spremembi (EU-20) se v ta obrazec prepišejo podatki iz 
zadnje objavljenega obvestila o oddaji naročila oziroma popravka tega obvestila. 

 

2. Sprememba načina objavljanja popravkov navedb v obvestilih o oddaji naročila in obvestilu o 
spremembi 

V zvezi z drugo nadgradnjo pojasnjujemo, da so v točki V.2.2 [Informacije o ponudbah] v vseh 
obrazcih za oddajo naročila vključene zanke v zvezi z (ne)ustreznostjo navedb posameznih števil v 
postavkah: 

 Število prejetih ponudb,  
 Število prejetih ponudb MSP-jev,  
 Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU,  
 Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU,  
 Število elektronsko prejetih ponudb in  
 Število ponudnikov, ki so bili iz postopka javnega naročanja izločeni zaradi pravnomočne 

obsodbe za kaznivo dejanje; 

glede na ostale navedbe v delu V obrazca obvestila o oddaji naročila. 

Pri tem uporabnika v primeru nepravilnega vnosa podatkov, na le-to opozori ustrezno obvestilo, v 
katerem je pojasnjeno, kako mora biti oblikovan pravilen podatek. 

 

3. Sprememba zaporedja akcij na izbranih obrazcih obvestil o javnem naročilu 

V zvezi s tretjo nadgradnjo pa pojasnjujemo, da je z namenom večje preglednosti pri posameznem 
izbranem obrazcu spremenjeno zaporedje izbranih akcij. 


