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Kdo si največ obeta od sprememb pri javnem naročanju? 
 

 
Po skrajšanjem postopku je v drugi obravnavi predlog spremembe Zakona o javnem naročanju, 

ZJN-3C1, ki ga je vložila koalicijska skupina poslank in poslancev.2  

 

Pod pretvezo zniževanja cen medicinske opreme in pripomočkov v zdravstvu se skriva vrsta 

orodij za obstoj korupcije in visoko tveganje za nekakovostno zdravljenje. Namreč, ustanovil 

naj bi se še en organ in sicer Urad Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco, ki 

bi določal in objavljal referenčno ceno za istovrstne medicinske pripomočke in medicinsko 

opremo na evropskem trgu  Kako naj bi ta Urad deloval in na podlagi katere metodologije 

naj bi se določale referenčne cene in istovrstno blago ni določeno. Določeno pa je, da naročnik, 

ki izvaja javno naročilo v primeru, da na javnem razpisu pridobi ponudbo, ki bo presegala  10% 

referenčne cene izvede direktno nabavo na trgu. Naročnik ima po noveli torej dolžnost, da izvede 

nejaven, direkten nakup od kateregakoli ponudnika na trgu. Ali bo to preverjen ponudnik, ki 

bo ponujal kakovostno opremo za varno zdravljenje ni pomembno. Niti ni več pomembno v tej 

fazi, da je v okviru referenčnih cen. Enako velja za že sklenjene pogodbe- če bo cena iz Urada 

nižja, mora dobavitelj znižati ceno drugače lahko naročnik direktno, mimo vseh pravil javnega 

naročanja, kupi »istovrstno« blago nekje na trgu. Po kakšni ceni, pa ni več pomembno.  

 

Dejstvo, da se bodo lahko izvajale neposredne dobave Zbornica MedTech Slovenija ocenjuje kot 

uzakonitev korupcije, kjer so pravila javnosti, enakopravnosti in kakovosti povožena pod 

pretvezo ekonomičnosti, ki seveda to sploh nujno ni. Ima v Sloveniji zdravje sploh še kakšno 

vrednost, ali se vrednost zdravja meri le s tem, koliko bo kdo zaslužil z državo? Kajti zaradi  

vsebine in naglice pri sprejemu te novele se ne gre znebiti občutka, da mora nekdo še pravočasno 

nekaj prodati. Ali je blago kakovostno in ga prodaja preverjen ponudnik pa ni važno. Saj smo 

ventilatorje in HAGT - hitre antigenske teste tudi plačali, kajne? 

 

 

Ljubljana, 18. oktober 2021 

 
1 Predlog je bil vložen na Državni zbor Republike Slovenije 9. junija 2021, dostopen na spletnih straneh 
Državnega zbora RS https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-
01/64f8e8b40990de3717ca709fa9b5ba83de148bab285d115cc8bad3c2fff02f0c 
 
2 Prvopodpisani Danijel Krivec, poslanec SDS.  
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