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1. TEORETIČNO OZADJE

Javno naročanje lahko spodbudi inovacije

- EU: celotni izdatki javnega sektorja za blago, storitve in gradnje v letu 2015: 

13,1 % evropskega BDP (oz. 2015,3 bilijonov) 

- Slovenija v letu 2015: 3.391.786l.357 evrov oziroma 8,8 % BDP (Vir: 

http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Letna_porocila/Stat_por_JN2015.pd

f) 

- kupna moč javnega sektorja = dejavnik vpliva na ekonomsko rast, nova delovna 

mesta, konkurenčnost in vsesplošno socialno blaginjo

- skupno javno naročanje (centralni nabavni organ, sodelovanje naročnikov iz 

različnih držav članic) = povečevanje učinkovitosti naročnikov, boljši tržni 

položaj (ekonomija obsega) ter večji vpliv na okoljske, družbene in inovacijske 

cilje

http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Letna_porocila/Stat_por_JN2015.pdf
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1. TEORETIČNO OZADJE

ZJN-3, 18. točka prvega odstavka, 2. člena: 
- „inovacija pomeni uvedbo novega ali znatno izboljšanega blaga, storitev ali 

postopkov, med drugim tudi proizvodnjo, gradnjo ali gradbeni proces, novo tržno 

metodo ali novo organizacijsko metodo v poslovni praksi, organizaciji delovnih 

mest ali zunanjih odnosih, med drugim z namenom pripomoči k obvladovanju 

družbenih izzivov ali podpiranju strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno 

in vključujočo rast“

Postopne inovacije: 
- vrsta drobnih izboljšav izdelka ali družine izdelkov, ki navadno pomaga ohranjati 

ali izboljšati njihovo konkurenčno sposobnost skozi čas

Temeljite inovacije:
- imajo pomemben vpliv na trg in gospodarsko dejavnost podjetij na tem trgu. 

Lahko spremenijo strukturo trga, ustvarijo nove trge ali povzročijo, da obstoječi 

izdelki postanejo zastareli

Inovacijski preboj: 
- v središču je presenečenje, ki ga sproža v ljudeh. Ta vrsta inovacij je redka in 

temelji na znanstvenih in tehniških uvidih
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1. TEORETIČNO OZADJE 

Javno naročanje inovativnih rešitev (JNIR):

- nakup rešitve (končnega produkta), ki je v manjšem delu že prisotna na

trgu, ni pa v celoti komercialno dostopna, in ki ne potrebuje novih

aktivnosti raziskovanja in razvoja

- naročnik je „prvi kupec“ rešitve in lahko pospeši komercializacijo

rešitve

- namen: premostiti vrzel med najnovejšimi tehnologijami/ postopki in 

uporabniki javnih storitev („stranke“) 

- še posebej učinkovito na področjih, kjer velik del povpraševanja odda 

javni sektor

- faza raziskovanja in razvoja NI del javnega naročila

- JNIR NI nova oblika postopka oddaje javnega naročila

- za JNIR naročnik uporabi katerikoli postopek oddaje javnega naročila po 

ZJN-3 RAZEN partnerstva za inovacije
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1. TEORETIČNO OZADJE

Predkomercialno javno naročanje (precommercial procurement -

PcP)

- usmerjanje raziskovanja in razvoja inovativnih rešitev h konkretnim

potrebam javnega sektorja

- primerjava in potrjevanje pristopov različnih ponudnikov, ki odkrivajo in

razvijajo možne alternative in rešitve

- oblikovanje prototipov in razvoj omejenih količin produktov, ki so

prepoznani kot najboljši možni odgovor na konkreten izziv

- nakup razvitih produktov in rešitev s strani naročnika ni predmet PcP

- za srednje in dolgoročne inovacije, ki vodijo k velikim spremembam

- ni del EU javno naročniških direktiv iz leta 2014 ter s tem ZJN-3
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1. TEORETIČNO OZADJE

Partnerstvo za inovacije

- 43. člen ZJN-3: partnerstvo za inovacije 

- poseben, fazni postopek, ki ga ni mogoče uporabiti izključno za javno 

naročanje inovativnih rešitev

- združuje PcP (aktivnosti raziskovanja in razvoja) in JNIR (nakup 

inovativne rešitve)
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2. ZAKAJ PRIPOMOČEK PPI2INNOVATE

Aktivna podpora JNIR na ravni EU in držav članic 

- inovacijam prijaznejši zakonodajni okvirji (EU javno naročniške direktive 

iz 2014)
- Direktiva 2014/23/EU o koncesijah

- Direktiva 2014/24/EU o javnem naročanju na splošnem področju

- Direktiva 2014/25/EU o javnem naročanju na infrastrukturnem področju

- Direktiva 2009/81/ES o javnem naročanju na obrambnem in varnostnem področju

- namenske sheme financiranja za JNIR (Obzorje 2020, Evropski strukturni 

in investicijski skladi)

- ustanavljanje nacionalnih in regionalnih inovacijskih agencij in 

programov

- Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske: BIS 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-

innovation-skills

- Švedska: VINNOVA http://www.vinnova.se/en/

- Flandrija, Belgija: IWT http://www.iwt.be/english/welcome

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
http://www.vinnova.se/en/
http://www.iwt.be/english/welcome
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Slovenija in JNIR

- inovacijam prijaznejši zakonodajni okvir na področju javno naročniške 

zakonodaje

- ZJN-3: sprejet v novembru 2015, začel veljati 1. 4. 2016

- sprejeti strateški dokumenti, ki prepoznavajo pomen inovacij

- Strategija razvoja Slovenije 2005 – 2013; v pripravi strateški okvir razvoja do 

2050 

- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-

20; Uradni list RS, št. 43/11)

- Slovenska Strategija pametne specializacije S4 

(http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objav

o_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf) 

- JNIR se v praksi ne izvaja oziroma se izvaja v zelo majhnem obsegu

2. ZAKAJ PRIPOMOČEK PPI2INNOVATE

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
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2. ZAKAJ PRIPOMOČEK PPI2INNOVATE

Ovire za JNIR:

- organizacijski izzivi in pomanjkanje praktičnih izkušenj in strokovnega znanja 

na strani naročnikov

- pomanjkanje spodbud za naročanje inovativnih rešitev pri novih ponudnikih 

namesto naročanja obstoječih, uveljavljenih rešitev pri dolgoletnem 

dobavitelju

- odsotnost sankcij za naročnike, ki ne izvajajo javnega naročanja inovativnih 

rešitev

- razumevanje javnega naročanja kot izključno finančnega in administrativnega 

procesa, neodvisno od širših političnih (Policy) ciljev
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2. ZAKAJ PRIPOMOČEK PPI2INNOVATE

Osnutek pripomočka PPI2Innovate

- zbir znanj in preteklih izkušenj treh projektnih partnerjev

- Univerza v Torinu, Italija - projekt HAPPI (http://www.happi-

project.eu/) ter Pro Lite (http://www.prolitepartnership.eu/

- Občina Lublin, Poljska 

- Center za inovacije DEX IC, Češka 

(http://project.ppp4broadband.eu/project-partners)

- upoštevane specifike partnerskih držav

- zbir napotkov in priporočil kako voditi in izvajati JNIR

- osnova za izvedbo pilotnih projektov JNIR v tem projektu

- rezultat: trije tematski pripomočki (PAMETNO zdravje, PAMETNA energija, 

PAMETNA IKT) prilagojeni slovenskim nacionalnim okvirjem

http://www.happi-project.eu/
http://www.prolitepartnership.eu/
http://project.ppp4broadband.eu/project-partners
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3. PRAKTIČNI PRISTOP

1. Predhodne dejavnosti

2. Ugotavljanje in ocenjevanje potrebe

3. Uvodna tržna raziskava in predhodno informativno obvestilo

4. Strategija naročanja za nakup inovacij: izvedba postopka 

oddaje javnega naročila

5. Izvajanje nalog iz naročila in vprašanja ob izvajanju 
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3. PRAKTIČNI PRISTOP

 

1. Preliminary Activities  

- The policy framework on innovation procurement 

- Identification of a Project Management Team 

- Setting the Boundaries 

 

 

2. Needs identification and Assessment 

- Identification of the need 

- Description of the need 

- State-of-the-art analysis 

- Performing a cost-benefit analysis 

 

 

3. Market Consultation 

 

 

4. Implementation of the Tender documents and Contract Awarding 
- Identifying organisational models and procurement strategies  

- Drafting the tender documents 

- Conducting the award procedure 

 

 

5. Implementation of the Contract and Post-Contract Issues 
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 1. PREDHODNE 

DEJAVNOSTI

1. Politični okvir pri naročanju inovacij

- nacionalna/regionalna/lokalna inovacijska politika kot vodilo pri določitvi 

prednostnih področij na relevantnem področju

- navezava načrtovanja prihodnjih nabav na širše politične strateške usmeritve, 

ob upoštevanju trajnostnih vidikov, na relevantnem področju

- določitev ključnih dejavnikov uspeha na relevantnem področju

2. Določitev skupine za vodenje projekta 

- projektno vodenja

- osebje mora imeti znanje ter veščine, ki omogoča uspešno izvajanje projekta 

ter učinkovito doseganje zastavljenega cilja

- stalnost strukture kadrov

- kratka, linearna odločevalska veriga
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 1. PREDHODNE 

DEJAVNOSTI

Figure 7. Project management team - IPM (Integrated Project Management) strategy 
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2. Določitev skupine za vodenje projekta
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 1. PREDHODNE 

DEJAVNOSTI

3. Postavljanje mej

- določitev scenarija javnega naročanja kot temeljni ukrep pred ugotavljanjem 

potreb 

- ali ima naročnik dovolj kadrovskih, finančnih, strokovnih virov za 

samostojno izvedbo naročila in v primeru skupnega javnega naročanja 

(delitev tveganja in koristi) identifikacija najbolj primernega partnerja

- ali je potrebno predhodno posvetovanje s trgom in če da, določitev 

načina izvedbe (dvostranski posveti, info dnevi, vprašalniki, intervjuji)

- izmenjava informacij s ponudniki, ravnanje s informacijami in varovanje 

intelektualne lastnine
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 2. UGOTAVLJANJE 

IN OCENJEVANJE POTREBE

1. Ugotavljanje potrebe

- neizpolnjena/neodgovorjena potreba, ki je obstoječe rešitve ne morejo 

izpolniti

- akutni problem, ki ima negativne vplive na izvajanje/ zagotavljanje storitev v 

javnem interesu (npr. tehnična vprašanja, finančne spremembe, spremembe 

vedenjskih vzorcev državljanov,..)

- obstoječe rešitve naročniku ne omogočajo, da v prihodnosti izboljša kakovost 

in/ali učinkovitost javne storitve (bodisi zaradi regulativnih, zakonodajnih 

zahtev, bodisi zaradi potrebe po izboljšanju rezultatov)

- obstoječe rešitve ne morejo obravnavati/urejati srednje do dolgoročnih 

družbenih izzivov (npr. energetska učinkovitost, okoljska trajnost)
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 2. UGOTAVLJANJE 

IN OCENJEVANJE POTREBE

1. Ugotavljanje potrebe

Primeri metodologije: 

- glas stranke („Voice-of-the-Customer“) 

- ali ne bi bilo čudovito, če… („WIBGI“ (Wouldn‘t It Be Great If…“)) 

Predloga za ugotavljanje potreb:

TEMPLATE ON NEEDS ASSESSMENT 

 

Step 1: openly brainstorm problems and needs with relevant stakeholders either with a top-down or bottom-up 
approach 

Step 2: identify the most pressing unmet needs and their related problems 

Step 3: establish a hierarchy of cause and effects (problems directly causing the pressing need and problems 
which are the effect of the unmet need) 

Step 4: identify how the unmet need and its related problems can be addressed through purchases of specific 
products or services 

Step 4bis: identify the room for innovative products available on the market (see section 2.4) 

Step 5: design performance and function oriented specifications (see next section) 
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 2. UGOTAVLJANJE 

IN OCENJEVANJE POTREBE

2. Opis potrebe (tehnične specifikacije)

- se izvede pred morebitnim predhodnim posvetovanjem s trgom zaradi 

zagotovitve zadostnega odziva potencialih zainteresiranih ponudnikov

- vsebovati mora dovolj informacij, ki omogočajo sodelovanje ponudnikov in ne 

omejujejo kreativnosti (npr. preveč predpisane tehnične zahteve)

- določiti je potrebno minimalne zahteve, ki jih rešitev mora vsebovati in, ki ne 

morejo biti predmet pogajanj

- osnovno vodilo: jasnost in preprostost pri opisovanju neizpolnjene potrebe ter 

osredotočenost na težavo, ki jo je potrebno rešiti, in ne na predpisovanje 

načina, kako naj bo rešitev oblikovana
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 2. UGOTAVLJANJE 

IN OCENJEVANJE POTREBE

3. Analiza stanja

- se izvede pred morebitnim predhodnim posvetovanjem s trgom

- raziskava dokumentacije obstoječih primerov, v katerih so naročniki 

obravnavali podobne potrebe, tako na lokalni, regionalni nacionalni in EU ravni

- sestanki s subjekti, ki že mogoče imajo relevantne izkušnje na konkretnem 

področju 

- zbiranje informacij o obstoječih produktih, produktih, ki so trenutno v razvoju, 

objavljenih idejah, o že patentiranih rešitvah oziroma rešitvah, ki so zaščitene 

z avtorskimi pravicami:

- ugotovitev, ali je potreba dejansko nova, da je JNIR upravičeno

- ugotovitev, ali na trgu obstajajo rešitve, zaščitene s patenti ali pravicami 

intelektualne lastnine, ki se jim ni mogoče izogniti, in v tem primeru izvedba 

analize stroškov in koristi rešitve in licenčne politike

- prepoznavanje relevantne zakonodaje, standardov, oznak, certifikatov na 

področjih, ki lahko imajo vpliv na pripravo rešitve v postopku oddaje JNRI
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 2. UGOTAVLJANJE 

IN OCENJEVANJE POTREBE

4. Izvedba analize stroškov in koristi

- izračun stroškov in koristi naj bo izpeljan v tri dimenzionalno shemo: 

- scenarij „običajno poslovanje“ 

- scenarij „v najboljšem primeru“

- scenarij „v najslabšem primeru“

- na podlagi rezultatov analize stroškov in koristi naročnik pridobi uporabne 

kazalnike za začetek resnega, realističnega in izvedljivega načrtovanja JNIR in 

lahko določi:

- ukrepe za optimiziranje prednosti

- ukrepe za vpliv na stroške

- ukrepe za zmanjšanje tveganj ali neuspeha
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 3. UVODNA TRŽNA 

RAZISKAVA IN PREDHODNO INFORMATIVNO 

OBVESTILO

- predhodno preverjanje trga (64. člen in 65. člen ZJN-3)

- učinkovita predstavitev potreb potencialnim ponudnikom na trgu

- seznanitev ponudnikov o načrtih in  zahtevah naročnika v zvezi z javnim 

naročanjem

- POZOR: 

- naročnik lahko pri pripravi razpisne dokumentacije upošteva 

pridobljene nasvete/priporočila/informacije pod pogojem, da le-ti 

ne preprečujejo ali omejujejo konkurence ter ne pomenijo kršenja 

načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela 

transparentnosti

- izkrivljanje konkurence

- predhodno ali periodično informativno obvestilo (54. člen ZJN-3)

- primeri dobrih praks: raziskava trga 6-12 mesecev pred obvestilom o objavi 

naročila je koristna – ponudniki imajo zadostni časovni okvir, da se pripravijo na 

naročilo in razvijejo rešitev
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 4. STRATEGIJA 

NAROČANJA ZA NAKUP INOVACIJ

1. Določitev organizacijskega modela (kdo bo kupoval) in nadaljnje 

strategije naročanja (kako kupovati) je pomembna za izbiro najbolj 

ustreznega postopka oddaje javnega naročila

- kdo bo kupoval:

- naročnik kupuje zase in bo tudi izvajal postopek

- naročnik bo le izvajal postopek in ne bo tudi kupec 

(izvaja naročilo po pooblastilu)

- naročnik izvaja postopek zase in po pooblastilu tudi 

- kako kupovati:

- pogodba o javnem naročilu

- krovni okvirni sporazum

- dinamični nabavni sistem
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 4. STRATEGIJA 

NAROČANJA ZA NAKUP INOVACIJ

1. Izbira postopka za oddajo javnega naročila

- katerikoli postopek iz 39. člena ZJN-3 RAZEN partnerstva za inovacije (mejne 

vrednosti za objavo)

2. Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (67. 

člen ZJN-3) 

- Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev (januar 2017) 

(http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf) 

- Smernice za javno naročanje gradenj 

(http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Priporocila/Smernice%20G%20%201

.0.pdf) 

- Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev 

(http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Priporocila/Smernice_AI_storitve_

1.0.pdf) 

http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Priporocila/Smernice G  1.0.pdf
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Priporocila/Smernice_AI_storitve_1.0.pdf
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 4. STRATEGIJA 

NAROČANJA ZA NAKUP INOVACIJ

2. Priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
- opredelitev predmeta naročila (blago, storitev, gradnja, ki je predmet naročila)

- ugotavljanje sposobnosti
- razlogi za izključitev

- pogoji za sodelovanje

- ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- ekonomski in finančni položaj

- tehnična in strokovna sposobnost

- merila (izbor najugodnejše ponudbe) 
- najnižja cena

- ekonomsko najugodnejša ponudba – lahko zajema tudi najboljše razmerje med 

ceno in kakovostjo

- tehnične specifikacije 
- jasen in razumljiv opis blaga ali storitev, ki so predmet naročila

- zagotoviti morajo merljive in preverljive zahteve, na podlagi katerih bo ponudbe 

mogoče oceniti

- variantne ponudbe: so/niso dopustne

- osnutek pogodbe
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 4. STRATEGIJA 

NAROČANJA ZA NAKUP IN INOVACIJ

3. Ocenjevanje ponudb in oddaja naročila

- predložitev in odpiranje ponudb (88. člen ZJN-3)

- pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje naročila (89. člen ZJN-3)

- izbor najugodnejše ponudbe (84. člen ZJN-3)

- pogoste napake

- spreminjanje meril po odpiranju ponudb

- neenakopravna obravnava ponudnikov med ocenjevanjem ponudbe

- nejasno ali neupravičeno točkovanje

- širok nabor subjektivnega presojanja nemerljivih elementov kakovosti

- konflikt interesov

- izvedba pogajanj v odprtem ali omejenem postopku (zahteve iz 

odprtega in omejenega postopka se po odpiranju ponudb ne smejo 

spremeniti)
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 4. STRATEGIJA 

NAROČANJA ZA NAKUP INOVACIJ

a-project.eu

Figure 29. Example of a contract awarded on the basis of the MEAT criterion 

 

 

Source: www.pantura-project.eu 
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3. PRAKTIČNI PRISTOP – 5. IZVAJANJE 

NALOG IZ NAROČILA IN VPRAŠANJA OB 

IZVAJANJU

- odločitev o oddaji naročila(90. člen, v povezavi z 58.(obvestilo o oddaji 

naročila) oziroma 57. (prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) 

členom ZJN-3)

- pravnomočnost odločitve

- podpis pogodbe/okvirnega sporazuma

- spremljanje izvajanja in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti

- stalno spremljanje doseženih rezultatov in njihovega vpliva na 

nezadovoljene potrebe s ciljem uspešne izvedbe pogodbenih obveznosti

- končna ocena pogodbenih rezultatov v primerjavi z načrtovanimi 

rezultati, vključno s funkcionalnostmi/zmogljivostmi glede na zahteve

- naknadni nadzor ocene učinkov, vključno z oceno širših vplivov naročila 

na naročnika, dobavitelja ter družbo/gospodarstvo kot celoto



TAKING COOPERATION FORWARD 29

4. OBVLADOVANJE TVEGANJ

The risk map in public procurement of innovation (Vir: EU Commission - Risk Management in the procurement of 

innovation (http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/risk_management.pdf)

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/risk_management.pdf
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Hvala za pozornost.

Vprašanja?
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+386 1 478 1834

sabina.kuzman@gov.si Vodja projekta pri MJU

www.interreg-central.eu/ppi2innovate

KONTAKT

mailto:Sabina.kuzman@gov.si

