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urejata Zakon o javnem naročanju2 in Zakon o javnem naročanju na področju 

obrambe in varnosti3.  

Zakon o javnem naročanju pa v 11. členu4, kjer govori o javnih naročilih po 

sporazumu o vladnih nabavah, sklenjenem v okviru Svetovne trgovinske 

organizacije, celo pravi, da »mora biti vsem gospodarskim subjektom iz tretjih 

držav zagotovljena enaka obravnava, kot je zagotovljena gospodarskim 

subjektom iz držav članic Evropske unije«. 

Oba zgoraj omenjena zakona izrecno prepovedujeta krajevno diskriminacijo 

ponudnikov, poleg tega za Slovenijo kot članico Evropske unije veljajo tudi 

pravila enotnega trga EU, ki jih je dolžna spoštovati.  

Pri dobavi zaščitne opreme je tako več kot očitno zaznati precej zavajanja, 

poteka pa tudi v nasprotju s smernicami Evropske komisije5. Te smernice 

države članice celo napotujejo, naj »stopijo neposredno v stik s potencialnimi 

izvajalci zunaj EU« ter »pošljejo predstavnike neposredno v države, ki imajo 

potrebne zaloge«. 

Evropska komisija se je odločila celo odobriti zahtevke držav članic in 

Združenega kraljestva za začasno opustitev carine in DDV na uvoz medicinskih 

pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav6. Ta ukrep, s katerim želi 

prispevati v boju proti epidemiji, se nanaša na zaščitne maske in zaščitno 

opremo, komplete za testiranje, ventilatorje/respiratorje in drugo medicinsko 

opremo.  

Medtem ko je gospodarski minister Počivalšek poslovanje prek posrednikov 

opravičeval z že navedenim pojasnilom, da Zavod »lahko posluje zgolj s 

slovenskimi dobavitelji. To ni odločitev te vlade, temveč je stvar veljavne 

zakonodaje«, ki – kot zapisano – ne drži, je njegov državni sekretar Aleš 

Cantarutti 28. marca 2020 za Delo izrekel drugačno utemeljitev: »Dogovor na 

                                                
2 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) 
3 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 
52/16) 
4 Zakon o javnem naročanju, 11. člen (pogoji, povezani s Sporazumom GPA in drugimi mednarodnimi 

sporazumi): Pri oddaji javnega naročila, katerega predmet zajema Sporazum o vladnih nabavah, sklenjen 
v okviru Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: GPA) ali drug obvezujoč sporazum 
Evropske unije ali Republike Slovenije, mora biti vsem gospodarskim subjektom iz tretjih držav 
zagotovljena enaka obravnava, kot je zagotovljena gospodarskim subjektom iz držav članic Evropske 
unije. 
5 Smernice Evropske komisije o uporabi okvira za javno naročanje v izrednih razmerah zaradi krize 
v zvezi z boleznijo COVID-19 (2020/C 108 I/01) 

Evropski okvir za javno naročanje zagotavlja javnim kupcem vso potrebno prožnost, da čim prej kupijo 
blago in storitve, ki so neposredno povezani s krizo zaradi bolezni COVID-19. Da bi pospešili svoja 
naročila, lahko javni kupci: 

 stopijo v stik s potencialnimi izvajalci v EU in zunaj nje po telefonu, elektronski pošti ali osebno, 

 najamejo zastopnike, ki imajo boljše stike na trgih, 

 pošljejo predstavnike neposredno v države, ki imajo potrebne zaloge in lahko takoj zagotovijo 
dobavo, 

 stopijo v stik s potencialnimi dobavitelji, da sklenejo dogovor o povečanju proizvodnje ali začetku 
ali obnovi proizvodnje. 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_575 
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