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Naročnik: MOJA ENERGIJA celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, trgovino in Naročnik: MOJA ENERGIJA celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, trgovino in Naročnik: MOJA ENERGIJA celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, trgovino in Naročnik: MOJA ENERGIJA celovita oskrba z energijo, družba za proizvodnjo, trgovino in 
storitve d.o.o. storitve d.o.o. storitve d.o.o. storitve d.o.o. 
Matična številka: 1970321000Matična številka: 1970321000Matična številka: 1970321000Matična številka: 1970321000
Davčna številka: 80310974 Davčna številka: 80310974 Davčna številka: 80310974 Davčna številka: 80310974 
Navodila za sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih in objavo seznama določenih evidenčnih naročil na portalu javnih naročil
(Navodila_statistika_evidencna_v1-0.pdf)

Objava seznama oddanih evidenčnih naročil
V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik del evidence o evidendel evidence o evidendel evidence o evidendel evidence o evidenččččnih naronih naronih naronih naroččččilih,ilih,ilih,ilih, oddanih v preteklem letu, do 28. 2. tekodo 28. 2. tekodo 28. 2. tekodo 28. 2. tekoččččega ega ega ega 
leta objavitileta objavitileta objavitileta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil. Objavljen seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2017, mora zajemati evidenzajemati evidenzajemati evidenzajemati evidenččččna na na na 
naročila:naročila:naročila:naročila:

‒ ki so bila oddana od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na splona splona splona sploššššnem ali infrastrukturnem podronem ali infrastrukturnem podronem ali infrastrukturnem podronem ali infrastrukturnem področčččjujujuju
in
‒ katerih vrednost je enaka ali vienaka ali vienaka ali vienaka ali viššššja od 10.000 EUR brez DDVja od 10.000 EUR brez DDVja od 10.000 EUR brez DDVja 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.

Seznam oddanih evidenčnih naročil naročnik na portalu javnih naročil objavi tako, da eden od njegovih zaposlenih, ki je uporabnik portala javnih 
naročil, izbere ukaz »Želim objaviti seznam evidenčnih naročil« spodaj. NaroNaroNaroNaroččččnik lahko sonik lahko sonik lahko sonik lahko soččččasno sporoasno sporoasno sporoasno sporočččči tudi statistii tudi statistii tudi statistii tudi statističčččne podatke o oddanih ne podatke o oddanih ne podatke o oddanih ne podatke o oddanih 
evidenčnih naročilihevidenčnih naročilihevidenčnih naročilihevidenčnih naročilih, a mora v tem primeru seznam obsegati: 

‒ ne le evidenčna naročila v vrednosti 10.000 EUR brez DDV in več, temveč vsa evidenčna naročila, tj. od 1 EUR dalje, in
‒ ne le evidenčna naročila, oddana na podlagi oziroma v skladu z ZJN-3*, temveč vsa evidenčna naročila, oddana od 1. 1. 2017 do 31. 
12. 2017, in sicer v skladu oziroma na podlagi ZJN-3* ali ZJNPOV**.

Seznam evidenčnih naročilSeznam evidenčnih naročilSeznam evidenčnih naročilSeznam evidenčnih naročil, ki ga želi naročnik objaviti na portalu javnih naročil, mora biti v datoteki Microsoft Excel s konMicrosoft Excel s konMicrosoft Excel s konMicrosoft Excel s konččččnico nico nico nico »»»»....xlsxxlsxxlsxxlsx« « « « in in in in 
strukturiranstrukturiranstrukturiranstrukturiran na naslednji način:

‒ Vsi podatki so navedeni na enem listu (prazni listi naj bodo odstranjeni)(prazni listi naj bodo odstranjeni)(prazni listi naj bodo odstranjeni)(prazni listi naj bodo odstranjeni);
‒ V prvi vrstici je naveden naslov stolpca, pri čemer morajo biti polja poimenovana kot sledi:

‒ »Zap. št.«;
‒ »Področje javnega naročanja«;
‒ »Vrsta predmeta«;
‒ »Navedba predmeta (opis)«;
‒ »Vrednost (brez DDV v EUR)«;
‒ »Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)«;

‒ V prvem stolpcu so podatki o zaporedni številki zapisa (1, 2, 3, …);
‒ V drugem stolpcu so podatki o področju javnega naročanja (splošno področje / infrastrukturno področje / obrambno in varnostno 
področje) – spustni seznam;
‒ V tretjem stolpcu so podatki o vrsti predmeta (blago / storitve / gradnje) – spustni seznam;
‒ V četrtem stolpcu so podatki o navedbi predmeta (kratek opis predmeta – prosto besedilno polje);
‒ V petem stolpcu so podatki o vrednosti evidenčnega naročila brez DDVbrez DDVbrez DDVbrez DDV v EUR (numerično polje – številke od 0 - 999.999, brez brez brez brez 
decimalnih mest). Tisočice program nastavi samodejno;decimalnih mest). Tisočice program nastavi samodejno;decimalnih mest). Tisočice program nastavi samodejno;decimalnih mest). Tisočice program nastavi samodejno;
‒ V šestem stolpcu so podatki o izbranem ponudniku (naziv gospodarskega subjekta – prosto besedilno polje).

Vzorec strukturirane datoteke Microsoft Excel za objavo seznama oddanih evidenčnih naročil (SeznamEvidencnihNarocil.xlsx)

Pretvornik starejših verzij datoteke Microsoft Excel v format s končnico ».xlsx« (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3)

Če naročnik ne bo sočasno z objavo seznama sporočil tudi statističnih podatkov, mora to storiti z vnosom podatkov v tabele v razdelku 
»Sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih« tega zavihka v nadaljevanju.

Če je naročnik že objavil seznam oddanih evidenčnih naročil, in je v njem napaka, lahko do 28. 2. objavljen seznam nadomesti z novim, in sicer 
tako, da ponovno izbere ukaz »Želim objaviti seznam evidenčnih naročil« in uvozi novo, pravilno datoteko Microsoft Excel ter po potrebi 
nadomesti tudi napačne statistične podatke.

Sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih
V skladu z ZJN-3* in ZJNPOV** mora naročnik do 28. 2.do 28. 2.do 28. 2.do 28. 2. tekočega leta sporosporosporosporoččččiti statistiiti statistiiti statistiiti statističčččne ne ne ne podatkepodatkepodatkepodatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem 
letu, in sicer podatke o skupnem o skupnem o skupnem o skupnem šššštevilu in skupni vrednosti evidentevilu in skupni vrednosti evidentevilu in skupni vrednosti evidentevilu in skupni vrednosti evidenččččnih naronih naronih naronih naroččččil, loil, loil, loil, loččččeno na podroeno na podroeno na podroeno na področčččje je je je javnega narojavnega narojavnega narojavnega naroččččanjaanjaanjaanja (splošno / 
infrastrukturno / obrambno) in vrsto in vrsto in vrsto in vrsto predmetapredmetapredmetapredmeta (blago / storitve / gradnje).

Če naročnik na določenem področju javnega naročanja ne oddaja naročil, mu za to področje ni treba sporočati statističnih podatkov. Uporabnik 
pusti tabelo za to področje prazno (vnos vrednosti »0« ni potreben).

Če naročnik znotraj posameznega področja javnega naročanja določenega predmeta ni oddal (npr. oddal je le blago in storitev, gradenj pa ne) za 
tisto vrsto predmeta, ki je ni oddal, v tabeli obvezno navede vrednost obvezno navede vrednost obvezno navede vrednost obvezno navede vrednost »»»»0000««««. . . . V tabeli za oddajo evidenV tabeli za oddajo evidenV tabeli za oddajo evidenV tabeli za oddajo evidenččččnih naronih naronih naronih naroččččil morajo il morajo il morajo il morajo biti znotraj podrobiti znotraj podrobiti znotraj podrobiti znotraj področčččja ja ja ja 
izpolnjena vsa polja.izpolnjena vsa polja.izpolnjena vsa polja.izpolnjena vsa polja.

V primeru napake v že sporočenih statističnih podatkih o oddanih evidenčnih naročilih, lahko uporabnik naročnika sporočene podatke do 28. 2. 
nadomesti z novimi – pravilnimi, in sicer tako, da vnese nove, pravilne podatke in izbere ukaz »Nadomesti oddane statistične podatke z novimi«.

Evidenčna naročila, oddana na splošnem področju (ZJN-3) 
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� 0

� 0

� 0

� 33.651

� 137.742

� 0

� 0

� 0

� 0

Vrsta predmetaVrsta predmetaVrsta predmetaVrsta predmeta
ZJN-3 mejne vrednosti za evidenčna naročila ZJN-3 mejne vrednosti za evidenčna naročila ZJN-3 mejne vrednosti za evidenčna naročila ZJN-3 mejne vrednosti za evidenčna naročila 
(brez DDV)(brez DDV)(brez DDV)(brez DDV)

Skupno število evidenčnih Skupno število evidenčnih Skupno število evidenčnih Skupno število evidenčnih 
naročilnaročilnaročilnaročil

Skupna vrednost Skupna vrednost Skupna vrednost Skupna vrednost 
evidenčnih naročil (brez evidenčnih naročil (brez evidenčnih naročil (brez evidenčnih naročil (brez 
DDV)DDV)DDV)DDV)

Blago 0 - 19.999 EUR 
0

Storitve 0 - 19.999 EUR 
0

Gradnje 0 - 39.999 EUR
0

Skupaj 0 0

Evidenčna naročila, oddana na infrastrukturnem področju (ZJN-3*) 

Vrsta predmetaVrsta predmetaVrsta predmetaVrsta predmeta
ZJN-3 mejne vrednosti za evidenčna naročila ZJN-3 mejne vrednosti za evidenčna naročila ZJN-3 mejne vrednosti za evidenčna naročila ZJN-3 mejne vrednosti za evidenčna naročila 
(brez DDV)(brez DDV)(brez DDV)(brez DDV)

Skupno število evidenčnih Skupno število evidenčnih Skupno število evidenčnih Skupno število evidenčnih 
naročilnaročilnaročilnaročil

Skupna vrednost Skupna vrednost Skupna vrednost Skupna vrednost 
evidenčnih naročil (brez evidenčnih naročil (brez evidenčnih naročil (brez evidenčnih naročil (brez 
DDV)DDV)DDV)DDV)

Blago 0 - 49.999 EUR
15

Storitve 0 - 49.999 EUR 
181

Gradnje 0 - 99.999 EUR
0

Skupaj 196 171.393

Evidenčna naročila, oddana na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV**) 

Vrsta predmetaVrsta predmetaVrsta predmetaVrsta predmeta
ZJNPOV mejne vrednosti za evidenčna naročila ZJNPOV mejne vrednosti za evidenčna naročila ZJNPOV mejne vrednosti za evidenčna naročila ZJNPOV mejne vrednosti za evidenčna naročila 
(brez DDV)(brez DDV)(brez DDV)(brez DDV)

Skupno število evidenčnih Skupno število evidenčnih Skupno število evidenčnih Skupno število evidenčnih 
naročilnaročilnaročilnaročil

Skupna vrednost Skupna vrednost Skupna vrednost Skupna vrednost 
evidenčnih naročil (brez evidenčnih naročil (brez evidenčnih naročil (brez evidenčnih naročil (brez 
DDV)DDV)DDV)DDV)

Blago 0 - 39.999 EUR
0

Storitve 0 - 39.999 EUR
0

Gradnje 0 - 79.999 EUR
0

Skupaj 0 0

* Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3)
** Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 52/16; ZJNPOV)

Za socialne in druge posebne storitve na splošnem področju je mejna vrednost za evidenčna naročila (brez DDV): 0 – 749.999 EUR.
Za socialne in druge posebne storitve na infrastrukturnem področju je mejna vrednost za evidenčna naročila (brez DDV): 0 – 999.999 

EUR.
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Uradni list RS
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana

info@uradni-list.si (mailto:info@uradni-list.si)
www.uradni-list.si (http://www.uradni-list.si/)

• O podjetju (http://www.uradni-list.si/7)
• Izobraževanje (http://www.uradni-list.si/4)
• Založba (http://www.uradni-list.si/3)
• Oglaševanje (http://www.uradni-list.si/6)
• Dvorana (http://www.uradni-list.si/5)
• Piškotki (/piskotki)

Uradni list d.o.o. (c) Vse pravice pridržane.
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