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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Medresorska komisija za naročila, 
ki se izvajajo na podlagi 346. členu PDEU
ter naročila za izvajanje obveščevalne
in protiobveščevalne dejavnosti

POROČILO  O DELU
MEDRESORSKE KOMISIJE

ZA NAROČILA, KI SE IZVAJAJO NA PODLAGI 346. ČLENA PDEU
TER NAROČILA ZA IZVAJANJE OBVEŠČEVALNE IN PROTIOBVEŠČEVALNE DEJAVNOSTI 

ZA LETO 2019

1. Uvod

Medresorsko komisijo za izdajo soglasij za izvedbo naročil, ki se izvajajo na podlagi 346. člena Pogodbe 
o delovanju Evropske unije ter naročila za izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: medresorska komisija) je ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom 
o imenovanju medresorske komisije št. 01203-7/2017/6 z dne 13. 7. 2017.

1.1. Podlage za delovanje

Medresorska komisija deluje v skladu z določili 12. člena Zakona o javnem naročanju na področju 
obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 52/16; v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV)
in Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, 
vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v 
objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski 
komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in 
varnosti (Uradni list RS, št. 4/13, 71/16 in 31/17).

1.2. Sestava medresorske komisije

V letu 2019 so medresorsko komisijo sestavljali predsednik komisije in njegov namestnik, člani komisije in 
njihovi namestniki iz:
- Ministrstva za javno upravo;
- Ministrstva za obrambo;
- Ministrstva za notranje zadeve;
- Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo in
- Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

1.3. Izvajanje strokovnih in tehničnih opravil za potrebe medresorske komisije

Izvajanje strokovnih in tehničnih opravil ter administrativnih in tehničnih opravil za potrebe medresorske 
komisije je opravljal sekretar komisije.

2. Delovanje medresorske komisije v letu 2019

Komisija je v letu 2019 izdajala soglasja za naročila, v skladu z 11. členom ZJNPOV, za katera bi izvedba 
postopkov naročanja iz prvega odstavka 19. člena ZJNPOV povzročila posredovanje informacij, katerih 
razkritje bi bilo v nasprotju z bistvenimi varnostnimi interesi Republike Slovenije, vključno z naročili 
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vojaške opreme, pri kateri je treba sprejeti ukrepe za zaščito teh interesov, in naročila, namenjena 
izvajanju obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti, ki ju določa zakon, in za katera se uporabljajo 
določbe ZJNPOV, ki urejajo način opredelitve predmeta in sporočanje statističnih podatkov o oddanih
naročilih v preteklem letu. To pomeni, da za ta naročila ni potrebno speljati postopka javnega naročanja,
ampak se postopek izvede s povpraševanjem ali usmerjenim povpraševanjem pri enem ali več 
ponudnikov na slovenskem ali mednarodnem trgu.

Predmetno poročilo obravnava podatke od 1. 1. 2019 do konca leta 2019. V navedenem obdobju je 
komisija imela šest sej, in sicer je bila dvanajsta izvedena dne 5. 2. 2019, trinajsta dne 28. 3. 2019, 
štirinajsta dne 11. 4. 2019, petnajsta dne 20. 6. 2019, šestnajsta dne 1. 10. 2019 in sedemnajsta dne 12. 
12. 2019. 

Medresorska komisija je v letu 2019 skupno prejela štiriindvajset vlog, od tega je enajst vlog podala 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, dve vlogi Ministrstvo za notranje zadeve, šest vlog
Ministrstvo za obrambo, dve vlogi Ministrstvo za zunanje zadeve, dve vlogi Ministrstvo za javno upravo in 
eno vlogo Informatika d.d.. Pozitivno soglasje je bilo izdano v dvaindvajsetih primerih. Podrobnejši 
pregled je predstavljen v spodnji tabeli.

Tabela: Pregled vlog in izdanih soglasij v letu 2019

Rešitev
Število vlog

Soglasje izdano Vloga zavrnjenaŠt. 
seje

MNZ MORS SOVA MZZ MJU
iNFO
RMAT

IKA

Skupa
j MNZ MORS SOVA MZZ MJU

iNFO
RMAT

IKA

Skupa
j MNZ MORS SOVA MZZ MJU

iNFO
RMAT

IKA

Skupa
j

12. 1 3 4 1 3 4 0

13. 5 2 7 5 2 7 0

14. 1 1 1 1 0

15. 1 3 3 7 1 3 3 7 0

16. 2 1 3 2 2 1 1

17. 1 1 2 1 1 1 1

Skupaj 2 6 11 2 2 1 24 2 6 11 2 1 0 22 0 0 0 0 1 1 2

Skupna ocenjena vrednost vseh naročil, ki jih je medresorska komisija obravnavala v letu 2019 znaša
22.121.713,55 EUR brez davka na dodano vrednost.

3. Sklep

Na podlagi navedenega lahko ugotovimo, da je medresorska komisija v letu 2019 ustrezno opravljala 
svoje poslanstvo ter uspešno izvajala svoje naloge v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje 
medresorske komisije.  

Številka: 430-58/2020/1
Datum: 16.  3. 2020

       Sašo Matas
predsednik komisije
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