
PREDAVANJE ODVETNICE MAJE PREBIL NA UPRAVNOSODNI KLINIKI 

DNE 4. 12. 2019 – SODNO VARSTVO V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA 
 

Na petem predavanju upravnosodne klinike dne 4. 12. 2019 je kot gostujoča predavateljica 

nastopila odvetnica Maja Prebil iz odvetniške družbe Potočnik in Prebil. Udeležencem klinike je 

pripravila predavanje o zelo aktualni temi – sodnem varstvu v postopkih javnega naročanja. 

Predavanje je odvetnica zastavila zelo interaktivno, s pogostim vključevanjem udeležencev klinike 

v razpravo o problematiki, o kateri je predavala. Že v začetku se je tako vzpostavila razprava o 

namenu in razlogih za obstoj posebnega sistema oddajanja javnih naročil, pa tudi o vseh težavah, 

ki se zaradi obstoječe ureditve pojavljajo v praksi. Najprej je na ta način bil v osnovah predstavljen 

sistem javnega naročanja skupaj z relevantnimi pravnimi viri in ključnim organom na tem področju 

– Državni revizijski komisiji. 

Temu je nato sledila kratka predstavitev postopka uveljavljanja pravnega varstva v predrevizijskem 

postopku pred naročnikom in v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo. Glede 

vseh teh postopkov je odvetnica izpostavila zanimive težave, ki se pojavljajo v praksi, pa tudi 

pomanjkljivosti in neučinkovitosti v trenutni ureditvi. 

Temu je sledila predstavitev (izrazito omejenega) sodnega varstva po trenutni ureditvi. Sodno 

varstvo je tako mogoče uveljavljati le v obliki odškodninske tožbe zoper naročnika ali Državno 

revizijsko komisijo, odvetnica Maja Prebil pa je v zvezi s tem predstavila najaktualnejšo sodno 

prakso tako glede tega, kaj je v takem postopku od sodišča sploh mogoče zahtevati, kot tudi glede 

vseh pogojev, ki jim mora tožnik zadostiti, da ima možnost za uspeh v tožbi. Predstavila je tudi 

praktične vidike tega, kdaj se stranke sploh odločijo za tako tožbo. 

Nazadnje je odvetnica predstavila še novo ureditev sodnega varstva (novela ZPVPJN-C), ki bo 

stopila v veljavo 19. 12. 2019, ki vzpostavlja nekoliko obsežnejši sodni nadzor nad delom Državne 

revizijske komisije – tega bo izvajalo Upravno sodišče in ne civilna sodišča (ki sicer odločajo v 

odškodninskih zadevah). V zvezi s tem je odvetnica Prebil kritično ovrednotila predlagano ureditev 

in izpostavila, kje se utegnejo pri izvajanju nove ureditve pojaviti težave. 

Udeleženci upravnosodne klinike smo znova imeli čast poslušati izjemno zanimivo predavanje s 

strani predavateljice, ki očitno zelo rada raziskuje pravno področje, o katerem je predavala. Teorija 

postopkov javnega naročanja zaradi svoje tehničnosti pogosto izpade dolgočasno in nezanimivo, 

vendar se je temu odvetnica z vključevanjem lastnih ugotovitev in izpostavljanjem sodne prakse ter 

lastnih izkušenj odlično izognila in s tem izvedla predavanje, ki bo zelo koristilo vsem udeležencem 

klinike, ki se bodo kdaj v prihodnje ukvarjali z javnimi naročili. 

  



 

 


