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povabilo k sodelovanju
Dobre prakse

Konec avgusta smo v sodelovanju s strokovnjaki 
organizirali dve izvedbi izobraževanja o zelenem 
javnem naročanju živil za javne zavode. Množična 
udeležba na obeh dogodkih (več kot 180 udeležencev) 
je dokaz, da je na področju naročanja živil precej ovir za 
uspešno izvedbo naročil, vendar pa obstaja tudi veliko 
zanimanja javnih zavodov, da bi te ovire premagali.

Predstavnik ekipe za zeleno javno naročanje je najprej 
predstavil vsebino izobraževanja in dodatne vire 
informacij, ki javnim zavodom lahko olajšajo naročanje 
živil. Predstavnica MKGP je v nadaljevanju predstavila 
najpogostejša vprašanja, ki jih je kot kontaktna točka za 
živila prejela v preteklem letu, in odgovore nanje, 
predstavnik pristojne inšpekcije pa je pojasnil, kako 
poteka nadzor nad izvajanjem naročanja ter kako 
nadzor nad pripravo poročil in kakšne so obveznosti v 
zvezi s tem. Drugi del izobraževanja je bil namenjen 
postopkovnim dilemam javnih naročnikov.

Udeležencem obeh dogodkov smo omogočili 
zastavljanje vprašanj, vsa vprašanja in odgovore pa smo 
zbrali v enotnem dokumentu. Ta dokument in seveda 
vse predstavitve so dostopni na tej povezavi.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o javnem naročanju (ZJN-3D), predvsem z namenom 
odpraviti ugotovljeno protiustavnost. Predlog zakona 
sledi odločbi ustavnega sodišča in razširja nabor 
okoliščin, ki jih je treba preverjati oziroma vplivajo na 
uresničitev razveznega pogoja. Obenem dovoljuje 
popravni mehanizem pri vseh razlogih za izključitev in 
pri vseh okoliščinah, ki so podlaga za razvezo pogodbe.

Predlog zakona ureja tudi obveznost priprave in objave 
letnih načrtov javnih naročil. Osnutek predloga zakona 
določa tudi obveznost naročnika, da predhodno obvesti 
ustrezne nadzorne organe o razlogih za uporabo 
postopka s pogajanji brez predhodne objave.

Morebitne pripombe lahko pošljete do 15. septembra na 
elektronski naslov gp.mju@gov.si, s pripisom »Pripombe 
na osnutek novele ZJN-3D«.

V NASLEDNJIH MESECIH BODO NA VOLJO NASLEDNJA 

IZOBRAŽEVANJA IN DOGODKI:

Gospodarska zbornica Slovenije
OKROGLA MIZA: Kako s sistemom javnih naročil 
omogočiti uvedbo novih metod in tehnologij v zdravstvu?
Termin: 23. september 2022 

Ministrstvo za okolje in prostor:
Spletni seminar: Zeleno in krožno javno naročanje 
pohištva in stavbnega pohištva
Termin: 5. oktober 2022
Prijava na seminar

NAPOVEDUJEMO:
Izvedba delavnic za ponudnike na področju živil
Hiša EU, 24. in 27. oktober 2022 

Število mest bo omejeno, prijave na delavnice 
bodo na tej spletni strani.

Tokrat imamo namesto predstavitve dobrih slovenskih 
praks za vas prošnjo, da nam pošljete kontaktne 
podatke o lokalnih dobaviteljih hrane, s katerimi dobro 
sodelujete. Ker se zavedamo, da so del težav pri nabavi 
ekoloških živil in živil iz shem kakovosti tudi dobavitelji, 
si želimo v proces javnega naročanja vključiti čim več 
lokalnih ponudnikov. Za te v oktobru organiziramo 
delavnice, katerih namen je usposobitev za uspešno 
izvedbo naročil, pri tem pa bi si želeli, da že delujoči 
lokalni ponudniki predstavijo svoje izkušnje in dobre 
prakse.

Vabljeni, da želene podatke pošljete na elektronski 
naslov zejn.mop@gov.si s kratkim pojasnilom, zakaj je ta 
dobavitelj primer dobrega lokalnega ponudnika.

https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/zeleno-javno-narocanje-zivil-za-javne-zavode-delavnica
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14394
mailto:gp.mju@gov.si
mailto:zejn.mop@gov.si
https://www.care4climate.si/sl/o-projektu/podrocja-aktivnosti-projekta/zeleno-javno-narocanje
https://www.care4climate.si/sl/dogodki/vsi-dogodki/zeleno-in-krozno-javno-narocanje-pohistva-in-stavbnega-pohistva
https://www.gzs.si/Dogodki/23-09-2022/okrogla-miza-kako-s-sistemom-javnih-narocil-omogociti-uvedbo-novih-metod-in-tehnologij-v-zdravstvu
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V zadnjem času je med bolj perečimi temami višanje 
cen proizvodov. Pri javnem naročanju, kjer smo 
vezani na razpisno dokumentacijo, pa je 
spreminjanje cen še bolj nezaželeno in bistveno 
otežuje izvedbo naročila. S tem namenom znova 
objavljamo stališče MJU in posnetek izobraževanja, 
ki obravnavata spremembo pogodb o izvedbi 
naročila. Priporočamo branje in ogled!

Uporabni nasvet
Za vas smo v poletnih mesecih prenovili spletno 
stran in ji dodali vse uporabne vsebine, povezave, 
gradivo, ki vam pomagajo pri pripravi zelenega 
javnega naročila. Če vas še kaj dodatno zanima, smo 
vam na voljo na elektronskem naslovu 
zejn.mop@gov.si. 

Prenovljena spletna stran ZeJN 
na enem mestu zbrano vse o zelenem 
javnem naročanju

Novičniki zelenega javnega naročanja

Posnetki in gradivo z delavnic

Strokovno gradivo

Primeri okoljskih zahtev in meril pri ZeJN

Uporabne povezave in kontakti

Nabava materialov za dogodke z upoštevanjem vidika
trajnosti (Haag, Nizozemska). 

Namen izvedbe javnega naročila je bil pridobiti 
ponudnika (za pet let) za nabavo materialov za 
prireditve in naročilo s tem povezanih storitev. 
Razmerje med ceno in kakovostjo je bilo 40 : 60. 
Merilo kakovosti je vključevalo tudi a) trajnost in 
inovativnost ter b) storitve. 

Trajnost in inovativnost: Ponudniki so morali opisati 
svojo vlogo pri doseganju trajnosti in inovativnosti, pri 
čemer so zajeli vsaj v nadaljevanju navedene teme in 
pustili prostor za druge predloge: izbira materialov in 
izdelkov pri nakupu novih materialov, brezemisijski 
promet, ravnanje z materiali ob koncu amortizacijske 
dobe, materiali, uporabljeni za predmete za enkratno 
uporabo, kako bi ponudnik zagotovil trajnostno in 
inovativno izvedbo naročila.

Javni naročnik je spodbujal tudi klavzule o izvajanju 
pogodbe: ponudnik je moral za izvedbo naročila 
zaposliti ljudi iz naslednjih skupin v višini najmanj 5 % 
vrednosti naročila: osebe, prijavljene med 
brezposelnimi iskalci zaposlitve, ne glede na to, ali so 
prejemniki nadomestil ali ne; invalidnina za delo; osebe 
s telesno, duševno ali intelektualno prizadetostjo, ki 
spadajo na področje uporabe zakona, ki ureja socialno 
delo; študenti, ki iščejo prakso ali zaposlitev; osebe, ki 
opravljajo zaščiteno delo po zakonu, ki ureja delo in 
pomoč; osebe, ki so sprejele zaposlitev pri izvajalcu 
manj kot 12 mesecev pred sklenitvijo pogodbe in so 
predhodno spadale v eno od prej navedenih skupin. 

Rezultati izpeljanega postopka: sklenili so okvirni 
sporazum za tri leta, ki je upošteval te vidike trajnosti: 

• izdelki, ki jih uporablja ponudnik, so trajnostni; 
• prevoz poteka brez emisij; 
• odlaganje materialov je trajnostno in/ali krožno; 
• predmeti so za večkratno uporabo, trajnostni ali 
   biorazgradljivi; 
• predlagani način doseganja trajnostne in inovativne 
  izvedbe naročila je po mnenju ocenjevalne komisije 
   izvedljiv.

! Javni naročnik je kot najbolj kompleksen del 
izvedbe naročila navedel preverjanje dokazil 
ponudnikov o izpolnjevanju družbenih in okoljskih 
meril. Pri tem predlaga, da se večji poudarek nameni 
izkazu referenc in preteklih izkušenj ponudnikov. 

! Koristno je, da ima naročnik vzpostavljeno 
politiko trajnostnega naročanja, saj se je trg 
pripravljen odzvati na razpise, ki vključujejo tako 
družbena kot okoljska merila.

! Naročniki pogosto dajejo velik poudarek fazi 
priprave javnega naročila in imajo velike ekipe za 
pripravo razpisnih postopkov. Vendar sta priprava in 
izvajanje pogodb enako pomembna kot zbiranje 
ponudb, zato bi za oba dela postopka morali imeti 
podobno raven človeških virov. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue112NewsAlertCaseStudyTheHague_1544664397.pdf
https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/stalisca-ministrstva.html
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