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Zadeva: Stališče glede načina oddaje nujnih javnih naročil

Ministrstvo za finance je v preteklih dneh s strani več naročnikov prejelo vprašanja glede oddaje
javnih naročil za sanacijo škode, nastale kot posledica vremenske ujme, zato v nadaljevanju 
podaja naslednje stališče, pri čemer lahko Ministrstvo za finance poda le splošne neobvezujoče 
razlage določb javnonaročniške zakonodaje. 

Z odpravo posledic naravne ujme se srečujejo številni naročniki. Nekateri med njimi so v skladu 
z javnonaročniško zakonodajo javna naročila dolžni oddati bodisi po Zakonu o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) bodisi po 
Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju 
poštnih storitev (Uradni  list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US in 
90/12), ali pa celo po obeh omenjenih zakonih, odvisno od dejavnosti, ki jo opravljajo.

Za javna naročila za odpravo posledic naravne ali drugih nesreč, lahko javni naročniki uporabijo 
postopek s pogajanji brez predhodne objave, če so ta naročila nujna, in jih je potrebno izvesti v 
čimkrajšem času. Ta postopek je najbolj fleksibilen postopek javnega naročanja in ga je mogoče 
izvesti z npr. neposrednimi pogajanji z izvajalci in dobavitelji, za katere se na podlagi izkušenj iz 
podobnih ali enakovrstnih naročil oceni, da so usposobljeni izvesti posamezna javna naročila. 
Pri tem Ministrstvo za finance opozarja, da morata biti nujnost izvedbe postopka javnega 
naročanja in nepredvidljivost dogodkov kumulativno izpolnjeni in vzročno povezani. Razloge
nujnosti je treba interpretirati restriktivno. V skladu z navedenim kot nujna naročila ne gre šteti 
vseh naročil za odpravo posledic naravne ali drugih nesreč, temveč zgolj tista, ki so neobhodno 
potrebna, da se prepreči nastajanja še večje škode in zagotovi osnovne pogoje za življenje in 
zdravje. Ostala javna naročila, ki niso nujna in s katerimi nameravajo javni naročniki zgolj 
vzpostavljati prvotno stanje, tj. stanje pred naravno nesrečo (npr. sanacija stavb in druge 
infrastrukture, ki ne ogroža življenja in zdravja), pa se oddajo po postopku javnega naročanja, v 
katerem se na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu EU objavi obvestilo o naročilu in 
razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila.

Za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje pa ZJN-2 omogoča, da se pri 
oddaji naročil uporabi izjema iz 7. točke prvega odstavka 17. člena.

V zvezi z oddajo nujnih javnih naročil z uporabo izjeme ali postopka s pogajanji brez predhodne 
objave Ministrstvo za finance opozarja, da se lahko te določbe zakona uporabljajo izjemoma in 
ob kritični presoji okoliščin posameznega primera.  
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