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NAROČILNICA

Nova knjiga sistematično in analitično obravnava vsa vprašanja instituta in-house oddaje 
javnega naročila na enem mestu. Gre za izjemo, ki jo predhodno veljavne direktive niso 
poznale, kajti gre za institut, ki se je razvil prek razvoja sodne prakse Sodišča EU. Knjiga 
podrobno analizira sodno prakso in sistematično obravnava vsakega od elementov in house 
razmerja, ki mora biti kumulativno izpolnjen, da razmerje in-house med naročnikom in po-
nudnikom obstoji. Na ta način se bralec seznani tako z uporabo kot genezo razvoja posame-
znega elementa, ki mora biti za nastanek in-house razmerja izpolnjen.

Predmet obravnave je tudi soroden pravni institut sodelovanja med naročniki pri doseganju 
skupnih ciljev v javnem interesu, ki je znan kot »Hamburg doktrina«. Tudi ta institut se je 
oblikoval prek razvoja sodne prakse in čeprav nima mnogo skupnih elementov z in-house 
razmerjem, jima je skupno to, da gre prav tako za izjemo od pravil javnega naročanja, ki 
temelji na posebnih razmerjih med naročnikom in izvajalcem javnega naročila. 

V knjigi je prav tako obravnavana tudi pozitivno pravna ureditev in-house javnega naro-
čanja v direktivah 2014/24/EU in 2014/25/EU. V tem delu knjiga analizira pravno ureditev 
tega instituta v obeh direktiva (o splošnem in o infrastrukturnem javnem naročanju) v luči 
omenjenih elementov, ki so predpogoj za nastanek izjeme in jih je razvila sodna praksa. Ti 
elementi so v obeh direktivah (enako tudi v direktivi 2014/23/EU o podeljevanju koncesij-
skih pogodb) isti, zato je za njihovo razumevanje in uporabo izjemnega pomena poznavanje 
sodne prakse Sodišča EU.

Knjiga je priročnik, katerega namen je prispevati k praktični in pravilni uporabi instituta 
in-house razmerja v praksi, kajti napačna oz. neupravičena uporaba tega instituta ima za 
posledico oddajo javnega naročila brez izvedbe ustreznega postopka, ki pa je eden izmed 
zakonskih znakov za prekrškovno odgovornost naročnika in njegove odgovorne osebe.    
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