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UVOD
Zeleno javno naročanje v Republiki Sloveniji
Zeleno javno naročanje je postopek pri katerem javni naročniki pri oddaji javnega naročila
vključujejo elemente varovanja okolja. Pri naročilu blaga, storitev ali gradnjah so tako poleg
ekonomskih vidikov, pomembni tudi okoljski dejavniki. Z uporabo okolju prijaznih materialov,
učinkovitih in varčnih naprav ter materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti,
zmanjšujemo vplive na okolje.
Javno naročanje predstavlja precejšen del BDP-ja (pri nas 11 %, na ravni EU 14%), zato
lahko država bistveno vpliva na hitrejši prehod v nizkoogljično družbo. S povečanim
povpraševanjem po okolju prijaznem blagu, storitvah in gradnjah, se pričakuje postopno
povečanje ponudbe, kar pa bo dolgoročno znižalo ceno ter povečalo konkurenčnost zelenim
produktom. Tako bodo na primer varčne žarnice, energijsko učinkoviti hladilniki ter ekološka
živila v prihodnosti cenejši ter potrošnikom dostopnejši.

Zakonodaja
Zeleno javno naročanje poleg splošnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ureja Uredba
o zelenem javnem naročanju, ki določa 20 predmetov javnega naročanja, za katere je
zeleno javno naročanje obvezno.
Namen uredbe je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj
obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšati okoljske značilnosti obstoječe ponudbe
in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo ter dajati zgled zasebnemu
sektorju in potrošnikom.
Uporaba uredbe je obvezna v vseh postopkih javnega naročanja, ki jih predvideva ZJN-3
(postopek naročila male vrednosti, odprti postopek, omejeni postopek in drugi). Za primere,
ko bodisi ocenjena vrednost ne presega mejne vrednosti iz 21. člena ZJN-3, bodisi ZJN-3
določa izjeme (npr. 27. člen), uporaba Uredbe ni obvezna. Tako upoštevanje Uredbe ni
obvezno pri nakupu računalniške opreme v višini 5.000 EUR ali za javno naročilo določenih
pravnih storitev.

Predmeti in okoljski cilji iz Uredbe
Uredba za vsakega izmed 20 predmetov določa okoljske cilje, ki jih je v postopku javnega
naročanja potrebno upoštevati.
Okoljske cilje pa je potrebno upoštevati ne le, če je predmet javnega naročila blago ali
gradnja ampak tudi pri storitvah, ki vključujejo navedene predmete. Tako npr. okoljski cilj za
čistila upoštevamo, če čistila naročamo kot blago ali, če naročamo storitev čiščenja.
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Izjeme
Uredba določa dve vrsti izjem. Prva (ožja) izjema določa, kdaj lahko naročnik odda javno
naročilo brez upoštevanja okoljskih ciljev. To je mogoče kadar to zahtevajo okoliščine ali
predmet javnega naročanja, pri čemer mora naročnik izjemo in razlog za njo navesti in
utemeljiti v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. obvestilo o javnem naročilu).
Vendar pa je naročnik dolžan pri naslednjem istovrstnem naročilu, zagotoviti, da doseže
100-odstotni cilj, če je okoljski cilj nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja. Tako v primeru uporabe
te izjeme in nato ponovnega nakupa televizorjev upoštevamo standard najvišjega
energijskega razreda 100 % (prej 70 %), pri nakupu tekstilnih izdelkov pa upoštevamo, da
so bombažna ali druga naravna vlakna pridobljena na ekološki način v 20 % (prej 10 %).
Druga (širša) izjema pa določa, v katerih primerih se Uredba sploh ne uporablja. Gre za
primere, ki so pri javnem naročanju izjemno redki ter se z njimi velika večina javnih
naročnikov nikoli ne sreča.
5. člen Uredbe določa, da se Uredba ne uporablja:
1. v primerih, ko se živila in gostinske storitve ter tekstilni izdelki in pisarniški papir in
higienski papirnati izdelki naročajo v humanitarne namene;
2. za javna naročila blaga za blagovne rezerve, ko je treba zaradi varnostnih ali higienskih
zahtev upoštevati drugačne standarde;
3. ko je predmet javnega naročanja stavbno pohištvo, ki je v primeru ugotovljene
prekomerne hrupne prometne obremenjenosti na zasebni lastnini namenjeno zagotavljanju
pasivne protihrupne zaščite;
4. za javna naročila oboroženih sil, kadar je javno naročilo blaga, storitve in gradnje z visoko
energetsko učinkovitostjo, kakor je določeno v Prilogi III Direktive 2012/27/EU, v nasprotju z
naravo in glavnim ciljem dejavnosti oboroženih sil, in za javna naročila vojaške opreme,
kakor je opredeljena v zakonu, ki opredeljuje javno naročanje na področju obrambe in
varnosti.
Pri obeh vrstah izjem je potrebno poudariti, da se izjeme razlagajo restriktivno, zato njihovo
uporabo ne priporočamo, razen kadar so za njih jasno podani predpisani pogoji. Tako
Državna revizijska komisija (za katero je Sodišče EU v zadevi C-296/15 zapisalo, da gre za
sodno telo), kot slovenska sodišča bodo pri razlagi prava ostala v mejah predpisa ter razlage
Uredbe v tem delu ne bodo širila na primere, ki ne sodijo med izjeme.

Način vključitve ciljev
Naročnik v postopek javnega naročanja vključi okoljske cilje tako, da jih opredeli na enega
ali več naslednjih načinov:
v tehničnih specifikacijah (tehnični standard, zahteva glede delovanja, funkcionalnost
ali druga značilnost predmeta javnega naročanja),
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-

kot razlog za izključitev ( a) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3),

-

kot pogoj za sodelovanje gospodarskega subjekta pri izvedbi javnega naročila,

kot merilo za oddajo javnega naročila (zlasti ob upoštevanju stroškov v življenjski dobi
blaga, storitve ali gradnje v skladu s 85. členom ZJN-3),
-

kot posebno določilo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Način vključitve okoljskih ciljev je v domeni javnega naročnika. Naročnik pri posameznem
naročilu okoljske cilje vključi na navedeni način ali več navedenih načinov. Pri tem je
potrebno upoštevati pravila javnega naročanja. Tako npr. ni dopustno v razpisni
dokumentaciji določiti izključujoče okoljske cilje. Prav tako ni dopustno kot pogoj za
sodelovanje določati določeno oddaljenost ponudnika, lahko pa to opredelimo kot merilo.
Najpogosteje naročniki okoljske cilje opredelijo v tehničnih specifikacijah. Uredba dopušča,
da naročnik okoljski cilj opredeli le kot merilo za oddajo javnega naročila, vendar pa se na
tak način nujno ne zagotovi spoštovanje Uredbe, po kateri je okoljski cilj obvezno doseči.
Merila za razliko od razloga za izključitev ponudnika ne izločita iz postopka javnega
naročanja, ampak ga le postavita v drugačen položaj glede na ostale ponudnike. Tako bo
ponudnik, ki bo namesto standarda EURO 6, predložil ponudbo za EURO 5 lahko izbran, če
bo standard EURO 6 opredeljen v merilih. V primeru, da naročnik standard EURO 6 opredeli
v tehničnih specifikacijah bo taka ponudba izločena kot nedopustna.
Prednost okoljskih ciljev iz Uredbe je, da naročnika zavezujejo v cilju, ne pa v načinu kako
ga doseči. Slabost te ureditve pa je, da okoljski cilji niso neposredno uporabljivi. S tem
namenom je določeno, da pristojna ministrstva pripravijo primere okoljskih zahtev in meril, ki
jih lahko naročniki neposredno vključijo v razpisno dokumentacijo. Dostopni so na tej
povezavi:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn.
Primeri
se
posodabljajo najmanj vsaki dve leti.

Analiza trga ponudnikov in stroškovnih koristi
zelenega javnega naročanja
Dokument Analiza trga ponudnikov in stroškovnih koristi zelenega javnega naročanja
predstavlja zbir podatkov o predmetih zelenega javnega naročanja, ki so bili javno dostopni
v obdobju oktober- december 2020.
Zaradi raznolikosti 20 skupin predmetov iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, se analize
posameznih predmetov prav tako razlikujejo. Na to vpliva tudi različna količina podatkov. Pri
nekaterih predmetih je namreč število javno dostopnih razpisnih dokumentacij ter posledično
količina podatkov izredno skopa. Število zelenih javnih naročil pri predmetu živila in
gostinske storitve je 3.640, pri predmetu pa je ta številka le 17.
V dokumentu je vsak izmed predmetov opisan in analiziran na več načinov. Predstavljen je
obseg konkretnega predmeta zelenega javnega naročanja, podatki o številu in vrednostih
javnih naročil, predstavljeni so okoljski vplivi in okoljski cilji iz uredbe.
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V nadaljevanju je predmet podrobneje opisan in analiziran z vidika zelenega javnega
naročanja. Izbrani primeri javnih naročil nam podajo globlje razumevanje in podatke, ki jih ne
obsega Statistično poročilo o javnih naročilih. Ti podatki izhajajo iz interne analize, ter so bili
pridobljeni iz razpisnih dokumentacij.
Pri vsakem predmetu smo zbrali tudi podatke o javnih naročnikih in ponudnikih, ki zadevni
predmet najpogosteje naročajo/ponujajo.
Na koncu je podana tudi analiza stroškovnih koristi zelenega javnega naročanja.
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1

ELEKTRIČNA ENERGIJA

1.1 PREDMET
V skladu s 1. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar je predmet naročanja električna energija. Natančnejšo opredelitev tega
predmeta določa 1. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL ELEKTRIČNE ENERGIJE (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Električna
energija

189

50.924.992

7,07%

1,09%

1,38%

3,31%

1.1.1 OKOLJSKI VPLIV ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ključni okoljski vplivi so:




proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv je odgovorna za velik delež emisij
toplogrednih plinovin drugih emisij;
naraščanje povpraševanja po električni energiji v kombinaciji s siromašenjem
neobnovljivih virov energije;
kombinacija toplotne in električne energije, ki temelji na neobnovljivih virih energije,
ima na zmanjšanje emisij CO2 samo omejen vpliv.

Prednosti uporabe obnovljivih virov energije so predvsem v pozitivnem učinku na podnebje,
stabilnosti v dobavi energije ter dolgoročni gospodarski koristi, medtem kot so prednosti
soproizvodnje toplote in električne energije predvsem v zmanjšanju stroškov ogrevanja in
sanitarne vode, visokega izkoristka in majhnih toplotnih izgub.

1.1.2 OBSEG PREDMETA
V skladu z 60. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev predmetov,
za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet električna energija pomeni elektriko.
Skladno s SSKJ:
eléktrika -e ž (ẹ̑)
1. energija, tok, ki ju povzročajo elektroni v gibanju:
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1.1.3 OKOLJSKI CILJ
V skladu s 1. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:


delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje
električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 %.

1.2 ANALIZA PREDMETA
Direktiva 2009/28/ES (direktiva o obnovljivih virih energije) opredeljuje električno energijo iz
obnovljivih virov energije kot energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, namreč veter, sonce,
aerotermalno, geotermalno in hidrotermalno energijo ter energijo oceanov, vodno energijo,
biomaso, plin, pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami za čiščenje odplak, in
bioplin. V obratih z več gorivi, ki uporabljajo obnovljive in konvencionalne vire, se upošteva
samo del električne energije, proizveden iz obnovljivih virov energije. Proizvodnjo električne
energije v akumulacijskih prečrpovalnih napravah iz vode, ki se najprej prečrpa navzgor, bi
bilo treba izključiti.
Vse države EU so se v skladu z direktivama 2009/28/ES in 2012/27/EU pravno zavezale, da
bodo vzpostavile program potrdil o izvoru za električno energijo iz obnovljivih virov energije
in za proizvodnjo električne energije z uporabo visoko učinkovite soproizvodnje. Register je
dostopen na spletni strani: https://poi.borzen.si/register/ To zagotavlja dobro pravno
podlago za preverjanje. Upoštevajte, da se sedanje stanje obvezne uporabe programov
potrdil o izvoru med državami članicami lahko razlikuje. Druga možnost bi bila, da dobavitelj
predloži neodvisno dokazilo, da je bila ustrezna količina električne energije proizvedena iz
tako opredeljenih obnovljivih virov ali z visoko učinkovito soproizvodnjo (npr. certifikat, s
katerim je možno trgovati, ki ga je izdal neodvisni organ izdajatelj, kakor je RECS
(Renewable Energy Certificates System – Sistem certifikatov za energijo iz obnovljivih virov:
www.recs.org)), ki ga je potrdila vlada. Dodatna možnost bi bila, če je dobavljena energija
označena z znakom za okolje tipa 1 z opredelitvijo, ki je vsaj tako stroga kot opredelitev iz
Direktive 2009/28/ES. Energetski pregledi so pri ugotavljanju možnih načinov za izboljšanje
energijske učinkovitosti stavb in opreme javnih organov lahko zelo dragoceni. Organi so
pogosto že sami opravili preglede in imajo na voljo osebje za izvajanje strategije varčevanja
z energijo. Če takšni ukrepi niso sprejeti, se javne organe spodbudi, da si tak pregled
zagotovijo.
Skladno z ZJN-3 morajo biti pri soproizvodnji doseženi pogoji iz Direktive o energetski
učinkovitosti 2012/27/EU in sicer povprečni letni izkoristek najmanj 75 % ter najmanj 10 %
prihranek primarne energije glede na ločeno proizvodnjo.

1.3 ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV
Za namen analize vključevanja okoljskih ciljev so bili izbrana naslednja javna naročila:
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V nadaljevanju so prikazane okoljske zahteve, vključene v analizirane postopke oddaje
javnih naročil. Pri tem si pripravljavec te analize pridržuje možnost, da so bile okoljske
zahteve pri analiziranih postopkih vključene tudi na drug način, vendar slednje bodisi ni
ključnega pomena za samo analizo bodisi zahteve niso bile vidno oz. transparentno
vključene v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Način vključevanja okoljskih ciljev v dokumentacijo
a) Analiza primera št. JN003727/2018: Nakup elektrike
Podatki o analiziranem postopku:
- javni naročnik: Študentski dom Ljubljana,
- skupno javno naročilo: /,
- naslov naročila: Nakup elektrike,
- datum objave naročila: 29. 10. 2018,
- zaporedna št. objave naročila na eNaročanje: JN003727/2018,
- zaporedna št. objave v Uradnem listu EU (TED): 2018/S 107-243388,
- vrsta postopka oddaje javnega naročila: odprti postopek,
- pogodbena vrednost: 608.034,78 EUR z DDV,
- pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: ne,
- trajanje pogodbe: 24 mesecev,
- datum sklenitve pogodbe: 22. 10. 2018
- predmet naročila je razdeljen na sklope: ne.
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
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- opis predmetna in tehnične specifikacije,
- pogoji za priznanje sposobnosti,
- merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
- pogodbena določila.
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Skladno z Uredbo ZeJN, je javni naročnik pri opisu predmeta javnega naročila (tč. 5.1. Opis
predmeta javnega naročanja) določil, da mora znašati delež električne energije, pridobljene
iz OVE oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znašati najmanj 50
%.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Vezano na ugotavljanje sposobnosti za izvedbo predmeta naročila, je naročnik določil
posebno poglavje, v katerem je opredelil pogoje, ki se nanašajo na Uredbo ZeJN (tč. 8.2.5.
Sposobnost, ki se nanaša na Uredbo ZeJN). Pri tem je opredelil zgolj 1 pogoj, in sicer:
»Ponudnik mora zagotavljati, da je delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov
energije oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, skladen z Uredbo
o zelenem javnem naročanju, in sicer mora znašati najmanj 50%.
Ponudnik mora podati izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na račun naročnika unovčil
ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali
neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bo ponudnik dokazal, da
blago izpolnjuje zahteve.«
Kot način izkazovanja izpolnjevanja citiranega pogoja, je naročnik določil izjavo na ESPD
obrazcu.
Posredno lahko med okoljske ali zelene pogoje za sodelovanje štejemo tudi sledeči pogoj,
naveden v točki 8.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost, kot sledi:
»2. Ponudnik zagotavlja, da strokovno in kvalitetno izpolnjuje obveznosti iz prejšnjih pogodb
o dobavi električne energije, ki so bile sklenjene v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo
ponudb.«
Smiselno enako kot zgoraj, je naročnik predvidel lastno izjavo, podano na obrazcu ESPD kot
zadosten dokaz za izkazovanje izpolnjevanja pogoja. Iz predmetnega pogoja ni jasno
razvidno, ali je s terminom »iz prejšnjih pogodb o dobavi električne energije« mišljena
katerakoli pogodba o dobavi električne energije za kateregakoli končnega kupca, ali zgolj
morebiti pogodbe, v preteklosti sklenjene z naročnikom, ki je vodil predmetni postopek
oddaje javnega naročila. Ne glede na navedeno, je potrebno ugotoviti, da v kolikor so bile
prejšnje pogodbe sklenjene z javnimi naročniki, ki so skladno z Uredbo ZeJN prav tako
zahtevali najmanj 50% delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije
oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, so morali ves čas trajanja
preteklih pogodb o dobavi električne energije že upoštevati takšno zahtevo in jo izpolnjevati
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uspešno. Posredno lahko sklepamo, da je tudi predmetni pogoj mogoče šteti kot okoljsko
opredeljenega, vendar ne nujno.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Pri merilih za oddajo naročila je naročnik kot merilo določil, da bo izbrana najugodnejša
ponudba v skladu z merilom ekonomsko najugodnejše ponudbe z upoštevanjem Uredbe
ZeJN.
Pri tem je kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo opredelil ponudbo, ki bo v skupnem
seštevku 2 podmeril prejela najvišje število točk, kot sledi:
- podmerilo 1: ponudbena cena (maksimalno število točk je 80 točk)
- podmerilo 2: električna energija iz OVE ali soproizvodnje z visokim izkoristkom
(maksimalno število točk je 20 točk).
V okviru drugega podmerila je naročnik kot pojasnilo navedel:
»Upošteva se višina ponujene količine obnovljivih virov v odstotkih (%). Ponudba, ki nudi v
primerjavi z ostalimi ponudbami najvišji delež obnovljivih virov prejme največ točk (upošteva
se najvišji odstotek ali pri električni energiji iz obnovljivih virov ali pri soproizvodnji električne
energije iz visokim izkoristkom),«
Pri tem pa za izračun števila točk določil formulo, kot sledi:

Pogodbena določila
Iz vzorca pogodbe za predmetno javno naročilo je razvidno, da je celotno poglavje IV.
Energija iz obnovljivih virov, ki obsega eno določbo, namenjen izpolnjevanju okoljskih
zahtev. V 7. členu je naročnik določil:
»Od celotne dobavljene električne energije se izvajalec zavezuje, da bo dobavil najmanj 50
% energije, ki bo proizvedena iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji električne energije z
visokim izkoristkom ter bo po preteku vsakega koledarskega leta na račun naročnika unovčil
ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali
neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil.
V kolikor izvajalec ne bo dobavil tolikšen odstotek (%) električne energije iz obnovljivih virov
ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom, kot se je zavezal s pogodbo, bo
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naročnik za vsak 1 odstotek (%) manj dobavljene električne energije iz obnovljivih virov ali v
soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom zaračunal izvajalcu pogodbeno kazen
v višini 0,75 % letne pogodbene vrednosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbeno kazen iz prejšnjega odstavka pobota z
obveznostmi, ki jih ima do izvajalca. V primeru, da obveznosti naročnika do izvajalca ne
bodo zadoščale za poplačilo pogodbene kazni, bo naročnik za presežek unovčil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 19. člena te pogodbe.« 91
Dodatno so okoljske zahteve vključene v tudi v 15. členu, v katerem je določeno:
»V skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami za električno energijo mora izvajalec ob koncu
vsakega leta izvajanja pogodbe (ob koncu koledarskega leta) navesti izvor električne
energije, ki jo je dobavil naročniku in priložiti potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o
izvoru električne energije, s čimer dokazuje, da je bilo vsaj 50% dobavljene električne
energije pridobljene iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje električne energije z
visokim izkoristkom.
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej
pogodbi o izvedbi javnega naročila, bo naročnik začel ustrezne postopke za prekinitev te
pogodbe.«
Za primer kršitve okoljskih zahtev je torej naročnik predvidel najstrožjo sankcijo, tj. prekinitev
oziroma enostranski razdor pogodbe. Kot je nadalje razvidno iz 19. člena pogodbe, ki
taksativno navaja razloge za enostranski odstop od pogodbe, so tudi nekvalitetno izvajanje
pogodbenih določil iz nespoštovanjem tehničnih specifikacij iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila lahko razlog za enostranski odstop od pogodbe.
b) Analiza primera št. JN005901/2019: Dobava električne energije iz OVE in/ali
soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019 - 2023
Podatki o analiziranem postopku:
- javni naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad,
- skupno javno naročilo: /,
- naslov naročila: Dobava električne energije iz OVE in/ali soproizvodnje električne energije
z visokim izkoristkom za obdobje 2019 - 2023,
- datum objave naročila: 21. 8. 2019,
- zaporedna št. objave naročila na eNaročanje: JN005901/2019,
- zaporedna št. objave v Uradnem listu EU (TED): /,
- vrsta postopka oddaje javnega naročila: naročilo male vrednosti,
- pogodbena vrednost: 122.000,00 EUR z DDV,
- pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: da,
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- trajanje pogodbe: 48 mesecev,
- datum sklenitve pogodbe: 26. 9. 2019,
- predmet naročila je razdeljen na sklope: ne.
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
- pogodbena določila.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
V predmetnem postopku je naročnik kot edino merilo za izbiro ponudnika (ali več le-teh) za
sklenitev okvirnega sporazuma določil zgolj okoljsko merilo na način:
»Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ 8. ponudniki, ki bodo v ponudbi (razvidno iz
obrazca ePRO – Ponudba - Okvirni sporazum – 3. člen) ponudili največji odstotek električne
energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja
energetiko (zahteva veljavne Uredbe ZeJN). Če bo več ponudnikov ponudilo enak odstotek
(po odstotku na način, da bi prišli na osmo mesto), bo okvirni sporazum sklenjen z vsemi
takšnimi ponudniki.
Ob posameznem povpraševanju (odpiranju konkurence) ponudnik ne bo mogel ponuditi
nižjega odstotka električne energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot
jo bo ponudil v okvirnem sporazumu (v tej ponudbi), lahko pa bo ponudil večjega.«
Dodatno pa je za primer ponovnega odpiranja konkurence med ponudniki, s katerimi bi
sklenil okvirni sporazum, tj. za primer, da je le-teh več, kot dodatno merilo določil tudi ceno
električne energije, brez vnaprejšnje opredelitve ponderjev, kot sledi:
»Ob posameznem odpiranju konkurence bo naročnik poleg merila odstotek električne
energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom kot merilo uporabil še merilo
cena električne energije (kot bo predvidoma razpisana, v predvidenih količinah VT, MT in
ET, oz. njihovem deležu).
Utežna vrednost posameznega od obeh meril bo določena ob posameznem povpraševanju
(odpiranju konkurence), ki bo praviloma potekalo v celoti elektronsko, skladno z določili
okvirnega sporazuma in Uredbe o zelenem javnem naročanju.«
Pogodbena določila
Naročnik je v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ločeno pripravil vzorec
okvirnega sporazuma in vzorec pogodbe za izvedbo predmeta naročila. V vzorcu okvirnega
sporazuma je kot predmet naročila opredelil (2. člen):
»(1) Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivno naročanje dobave električne energije iz
obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v
obdobju 2019-2023 za obdobje štirih let.
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(2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe se opredelijo v vsakokratnem
povabilu k oddaji ponudbe.«
V tretjem členu je naročnik pri opredelitvi količine, cene in izvedbenih pogojev v tretjem
odstavku predvidel tudi vpis ponujenega deleža električne energije iz OVE v %, skladno z
merili za izbiro ponudnikov, kot sledi:

Ob pozornem branju je potrebno ugotoviti, da je naročnik določil, da v kolikor bi ponudnik v
ponudbo vnesel delež, ki bi bil manjši od 50% ali deleža sploh ne bi vpisal, ki se skladno z
pogodbo upoštevala vrednost 50% delež iz OVE in/ali soproizvodnje električne energije z
visokim izkoristkom v smislu Uredbe ZeJN.
Dodatno je naročnik v tretjem členu opredelil tudi:
»(4) Natančne specifikacije blaga naročnik poda strankam okvirnega sporazuma v
posameznem povpraševanju. Dobave se izvajajo na način in pod pogoji, določenimi v tem
okvirnem sporazumu, pri čemer ponudniki, stranke okvirnega sporazuma v vsaki drugi
pogodbeni fazi ne smejo ponuditi manjšega odstotka električne energije, pridobljene iz OVE
in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko (zahteva veljavne
Uredbe ZeJN) in kot so ga ponudili v fazi sklenitve okvirnega sporazuma (v prejšnjem
odstavku tega člena), lahko pa bodo ponudili enakega ali večjega (delež bo predmet
vsakokratnih meril).
Ne glede na izvedeno povpraševanje se naročnik ne zavezuje, da bo dejansko nabavil
količine, po katerih povprašuje oz. da jih bo nabavil v povpraševanju navedenih količinah.«
Kot že navedeno pri merilih za oddajo naročila v postopku ponovnega odpiranja konkurence
med ponudniki s sklenjenimi okvirnimi sporazumi, je tudi v 5. členu določeno smiselno enako
pravilo, kot sledi:
»MERILO ZA DODELITEV POSLA POSAMEZNEGA POVPRAŠEVANJA IN IZVAJANJE
POSLA S STRANI IZBRANEGA DOBAVITELJA
(1) V kolikor ni ob posameznem povpraševanju drugače določeno je merilo ekonomsko
najugodnejša ponudba, sestavljena iz meril skupna ponudbena cena ter merila delež
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električne energije iz OVE in/ali SPTE, pri čemer bo naročnik uporabo meril (utežno
vrednost) konkretiziral v vsakokratnem povpraševanju.
(2) V kolikor ni v konkretnem povpraševanju ali v splošnih pogojih (pri uporabi elektronskega
sistema povpraševanja) določeno drugače, se v primeru enakovrednih ponudb glede na
merila kot najugodnejšo šteje ponudbo, ki je prva prispela v elektronski sistem oz. na
naročnikov naslov.«
Med ostalimi obveznostmi izvajalca je v vzorcu okvirnega sporazuma določeno, da bo moral
izvajalec:
»ob koncu vsakega leta izvajanja pogodbe navedel izvor električne energije, ki jo je dobavil
naročniku, in priložiti potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru električne
energije, s čimer dokazuje, da je bilo vsaj 50 % oziroma delež iz vsakokratne ponudbe
dobavljene električne energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom,«
poleg tega pa omogočiti tudi izvajanje ustreznega nadzora s strani naročnika.
Tudi v vzorcu pogodbe je predmet pogodbe (2. člen) opredeljen smiselno enako kot v vzorcu
okvirnega sporazuma:
»(1) Predmet je dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov
energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in/ali soproizvodnje električne energije (v nadaljnjem
besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom za merilno mesto št. 3-1865 na naslovu: Poljanski
nasip 30, 1000 Ljubljana.
(2) Opredelitev električne energije iz obnovljivih virov energije ustreza opredelitvi tovrstne
električne energije v zakonu, ki ureja energetiko.
[…]
(5) Delež električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in/ali
soproizvodnje električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom, ki jo
bo dobavil dobavitelj, znaša …….%.«
Nadalje so v 5. členu določene dodatne splošne obveznosti in jamstva dobavitelja, kot sledi:
»(1) Na zahtevo naročnika bo dobavitelj najmanj enkrat letno naročniku posredoval podatke
o količini dobavljene električne energije.
(2) Dobavitelj mora ob koncu vsakega leta izvajanja pogodbe navesti izvor električne
energije, ki jo je dobavil naročniku, in priložiti potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil
o izvoru električne energije, s čimer dokazuje, da je bil dobavljen delež iz 2. člena te
pogodbe dobavljene električne energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim
izkoristkom. Navedeno dokazilo na podlagi te pogodbe predloži naročniku, s katerim ima
sklenjen okvirni sporazum. V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti iz
tega odstavka na način, predviden v pogodbi, bo naročnik prekinil to pogodbo, skupaj z
okvirnim sporazumom, zaradi krivdnih razlogov na strani dobavitelja.«
c) Analiza primera št. JN002063/2020: Dobava energentov
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Podatki o analiziranem postopku:
- javni naročnik: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
- skupno javno naročilo: DA – v skupno javno naročilo vključeni naročniki so tudi: Bolnišnica
Sežana, Bolnišnica Za Ginekologijo In Porodništvo Kranj, Center Za Zdravljenje Bolezni
Otrok, Mladinsko Klimatsko Zdravilišče Rakitna, Nacionalni Inštitut Za Javno Zdravje,
Onkološki Inštitut Ljubljana, Psihiatrična Bolnišnica Begunje, Psihiatrična Bolnišnica Idrija,
Psihiatrična Bolnišnica Ormož, Psihiatrična Bolnišnica Vojnik, Univerzitetna Psihiatrična
Klinika Ljubljana, Splošna Bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica, Splošna Bolnišnica
Brežice, Splošna Bolnišnica Celje, Splošna Bolnišnica Dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošna
Bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola, Splošna Bolnišnica Jesenice, Splošna Bolnišnica
Murska Sobota, Splošna Bolnišnica Novo Mesto, Splošna Bolnišnica Slovenj Gradec,
Splošna Bolnišnica Trbovlje, Univerzitetna Klinika Za Pljučne Bolezni In Alergijo Golnik,
Univerzitetni Klinični Center Maribor, Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut Republike
Slovenije – Soča, Zavod Republike Slovenije Za Transfuzijsko Medicino, Osnovno Zdravstvo
Gorenjske, Zdravstveni Dom Ajdovščina, Zdravstveni Dom Brežice, Zdravstveni Dom Celje,
Zdravstveni Dom Črnomelj, Zdravstveni Dom Domžale, Zdravstveni Dom Dr. Adolfa Drolca
Maribor, Zdravstveni Dom Dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Zdravstveni Dom Dr. Franca
Ambrožiča, Postojna, Zdravstveni Dom Dr. Janeza Oražma Ribnica, Zdravstveni Dom Dr.
Julija Polca Kamnik, Zdravstveni Dom Dravograd, Zdravstveni Dom Grosuplje, Zdravstveni
Dom Hrastnik, Zdravstveni Dom Idrija, Zdravstveni Dom Ilirska Bistrica, Zdravstveni Dom
Ivančna Gorica, Zdravstveni Dom Kočevje, Zdravstveni Dom Koper Casa Della Sanita
Capodistria, Zdravstveni Dom Krško, Zdravstveni Dom Laško, Zdravstveni Dom Lendava Egeszseghaz Lendva, Zdravstveni Dom Litija, Zdravstveni Dom Ljutomer, Zdravstveni Dom
Logatec, Zdravstveni Dom Metlika, Zdravstveni Dom Murska Sobota, Zdravstveni Dom Novo
Mesto, Zdravstveni Dom Ormož, Zdravstveni Dom Piran Poliambulatorio Pirano, Zdravstveni
Dom Ptuj, Zdravstveni Dom Radeče, Zdravstveni Dom Radlje Ob Dravi, Zdravstveni Dom
Ravne Na Koroškem, Zdravstveni Dom Sevnica, Zdravstveni Dom Sežana, Zdravstveni
Dom Slovenska Bistrica, Zdravstveni Dom Slovenske Konjice, Zdravstveni Dom Šentjur,
Zdravstveni Dom Šmarje Pri Jelšah, Zdravstveni Dom Tolmin, Zdravstveni Dom Trbovlje
Trbovlje, Rudarska Cesta 12, Zdravstveni Dom Trebnje, Zdravstveni Dom Velenje,
Zdravstveni Dom Vrhnika, Zdravstveni Dom Za Študente Univerze V Ljubljani, Zdravstveni
Dom Zobozdravstveno Varstvo Nova Gorica, Sž - Železniški Zdravstveni Dom Ljubljana,
Bolnišnica Topolšica, Bolnišnica Za Ženske Bolezni In Porodništvo Postojna, Ortopedska
Bolnišnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana,
Nacionalni Laboratorij Za Zdravje, Okolje In Hrano, Zdravstveni Dom Gornja Radgona,
Zdravstveni Dom Lenart, Zdravstveni Dom Osnovno Varstvo Nova Gorica, Zdravstveni Dom
Slovenj Gradec, Zdravstveni Dom Zagorje Ob Savi Cesta Zmage 1, Zdravstveno Reševalni
Center Koroške, Kirurški Sanatorij Rožna Dolina d.o.o.,
- naslov naročila: Dobava energentov,
- datum objave naročila: 30. 3. 2020,
- zaporedna št. objave naročila na eNaročanje: JN002063/2020,
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- zaporedna št. objave v Uradnem listu EU (TED): 2020/S 064-152517,
- vrsta postopka oddaje javnega naročila: odprti postopek,
- pogodbena vrednost: 59.502.200,00EUR z DDV,
- pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: da,
- trajanje pogodbe: 48 mesecev,
- datum sklenitve pogodbe: 11. 6. 2020,
- predmet naročila je razdeljen na sklope: da.
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- opis predmetna in tehnične specifikacije,
- pogoji za priznanje sposobnosti,
- merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
- pogodbena določila.
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Predmetno javno naročilo je naročnik oblikoval na način, da je slednje razdeljeno na
naslednje sklope:
1. Električna energija z najmanj 50 % deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih
virov oz. soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom,
2. Ekstra lahko kurilno olje,
3. Utekočinjen naftni plin (čisti propan),
4. Zemeljski plin.
Naročnik je dopustil, da lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več sklopov in s tem
ravnal skladno z načelom spodbujanja konkurence v postopkih javnega naročanja.
Naročnik je okoljske zahteve vključil zgolj med pogoje in tehnične specifikacije za predmet
naročila, ki ga obsega prvi sklop. V točki 1.4 Predmet JN je namreč naročnik za prvi sklop
določil, da je predmet naročila dobava energentov in ob tem:
»Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoče blago, pri oddaji posameznega
naročila na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov se bodo upoštevale najmanj temeljne
okoljske zahteve iz vsakokratne Uredbe o zelenem javnem naročanju, za blago, ki ga ureja
ali ga bo v času trajanja okvirnega sporazuma še urejala citirana Uredba. Naročnik bo po
potrebi merila, pogoje in ostala določila iz Uredbe vključil v posamezno povpraševanje.«
Kot zanimivost je potrebno navesti tudi statistiko glede števila prejetih ponudb, iz katere je
mogoče sklepati, da vključitev okoljskih zahtev ne pomeni nujno zmanjšanje konkurence.
Ločeno po sklopih je statistična analitika sledeča::
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- Sklop 1: o Število prejetih ponudb: 4 Število prejetih ponudb MSP-jev: 2 Število
prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0 Število prejetih ponudb ponudnikov
iz držav nečlanic EU: 0 Število elektronsko prejetih ponudb: 4 Naročilo je bilo oddano skupini
gospodarskih subjektov: Da
o Skupna vrednost naročila/sklopa: 36.122.000,00 EUR brez DDV
- Sklop 2: o Število prejetih ponudb: 3 Število prejetih ponudb MSP-jev: 2 Število
prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0 Število prejetih ponudb ponudnikov
iz držav nečlanic EU: 0 Število elektronsko prejetih ponudb: 3 Naročilo je bilo oddano skupini
gospodarskih subjektov: Da
o Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.004.500,00 EUR brez DDV
- Sklop 3: o Število prejetih ponudb: 3 Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0 Število prejetih
ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0 Število elektronsko prejetih ponudb: 3 Naročilo
je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
o Skupna vrednost naročila/sklopa: 259.000,00 EUR brez DDV
- Sklop 4: o Število prejetih ponudb: 5 Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0 Število
prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0 Število elektronsko
prejetih ponudb: 5 Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
o Skupna vrednost naročila/sklopa: 20.116.700,00 EUR brez DDV
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Glede okoljskih zahtev pri ostalih sklopih, pri opredelitvi katerih naročnik ni vključil okoljskih
zahtev (tj. vsi sklopi razen sklopa 1), je naročnik predvidel možnost, da bo okoljske zahteve
vključil med merila za izbiro ponudnika, v kolikor bi se tekom izvajanja okvirnega sporazuma
izkazalo, da bi bilo le-to potrebno zaradi spremembe veljavne zakonodaje, na način:
»V primeru, da Uredba o zelenem naročanju v času veljavnosti okvirnih sporazumov zajame
tudi energente v ostalih sklopih (poleg sklopa 1), bo naročnik upošteval takšna določila in po
potrebi ob posameznem povpraševanju oddal naročilo skladno z merili, ki bodo opredeljena
v takrat veljavni zakonodaji.«
Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik neposredno med pogoje za priznanje sposobnosti ni opredelil posebnega pogoja,
iz katerega bi bilo neposredno razvidno, da gre za okoljske zahteve. Nasprotno je določil
zgolj pogoj: »Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila«, iz katerega je razvidno, da
mora:
»Gospodarski subjekt mora izpolnjevati tehnične zahteve predmeta javnega naročila za
sklop, za katerega se prijavlja.«
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Pri podrobnejšem pregledu tehničnih specifikacij za prvi sklop (obrazec obr. št. 6:
Specifikacije), pa je mogoče ugotoviti, da je naročnik opredelil okoljske zahteve, kot sledi:
»Skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju mora biti najmanj 50 % dobavljene
električne energije pridobljene iz obnovljivih virov energije (OVE) oziroma iz soproizvodnje
električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), kot jih določa zakon, ki ureja energetiko.
Dokazovanje izpolnjevanja te okoljske zahteve: ponudnik mora k ponudbi OBVEZNO
predložiti izpolnjen in podpisan obrazec 6.1 »Izjava o predložitvi potrdil o izvoru EE« in
izpolnjen obrazec »ESPD«.
Kakovost dobavljene električne energije mora na vsaki posamezni lokaciji ustrezati
slovenskemu standardu SIST EN 50160.
Storitve morajo biti izvršene strokovno in vestno ter v skladu z Uredbo o splošnih pogojih za
dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02, 21/03 – popr., 51/04 – EZ-A,
126/07 in 37/11 – odl. US). Dobava električne energije na vsa merilna mesta mora ves čas
trajanja roka dobave potekati neprekinjeno.
Celoten obseg tega javnega naročila mora biti izveden v skladu z določbami Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19) in drugimi veljavnimi predpisi v RS za predmetno področje
(zakoni, uredbe, pravilniki, standardi, tehnična soglasja, tehnična navodila, priporočila in
normativi).«
Dodatno je naročnik med dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vključil tudi izjavo
o predložitvi potrdil o izvoru električne energije (Obr. št. 6.1: Izjava o predložitvi potrdil o
izvoru električne energije), skladno z katero je moral ponudnik ob oddajo ponudbe izjaviti in
se s tem zavezati:
»Kot ponudnik v postopku oddaje javnega naročila za izbiro dobavitelja za 1. sklop:
Električna energija z najmanj 50 % deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih
virov oz. soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, za javno naročilo z
nazivom Dobava energentov, interna oznaka JN-241/2020
IZJAVLJAMO
da bomo v skladu z DJN v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik v
posameznem povpraševanju, po preteku koledarskega leta na račun naročnika unovčili
ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali
neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bomo dokazali, da bo
najmanj 50 % dobavljene električne energije pridobljene iz obnovljivih virov (OVE) oziroma iz
soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), kot to določa zakon, ki ureja
energetiko.«
Predložitev predmetne izjave je bila določena kot dokaz oziroma način za izkazovanje
izpolnjevanja zgoraj citiranega pogoja »Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila«.
Pogodbena določila
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Naročnik je v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pripravil dva ločena
vzorca pogodbenih določil in sicer vzorec okvirnega sporazuma in vzorec pogodbe za
oddajo naročila po posameznem sklopu.
V okvirnem sporazumu so okoljske zahteve vključene v 3. členu, kot sledi:
»Konkretna merila za izbor najugodnejših ponudnikov bo naročnik navedel v vsaki drugi fazi
postopka (faza povpraševanja). V primeru, da Uredba o zelenem javnem naročanju v času
veljavnosti okvirnih sporazumov zajame tudi energente v ostalih sklopih (poleg električne
energije), bo naročnik upošteval takšna določila in po potrebi tudi v ostalih sklopih ob
posameznem povpraševanju oddal naročilo skladno z merili, ki bodo opredeljeni v takrat
veljavni zakonodaji.«
V pogodbi za prvi sklop pa je v 2. členu določeno:
»Predmet je dobava električne energije z najmanj 50 % deležem električne energije,
pridobljene iz obnovljivih virov oz. soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za
merilna mesta, kot so navedena v Prilogi 1 te pogodbe.
Opredelitev električne energije iz obnovljivih virov energije ustreza opredelitvi tovrstne
električne energije v zakonu, ki ureja energetiko.«
Nadalje je v 10. členu vnesena določba, ki predstavlja izpolnitveno dolžnost glede na zgoraj
citirano izjavo o predložitvi potrdil o izvoru električne energije in sicer: 102
»Dobavitelj mora po preteku koledarskega leta na račun naročnika unovčili ustrezno količino
potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna
organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer dokazuje, da je najmanj 50 %
dobavljene električne energije pridobljene iz obnovljivih virov (OVE) oziroma iz
soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), kot to določa zakon, ki ureja
energetiko.
Potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru električne energije mora predloži
naročniku, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum. V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnil
pogodbenih obveznosti iz tega odstavka na način, predviden v pogodbi, bo naročnik prekinil
to pogodbo, skupaj z okvirnim sporazumom, zaradi krivdnih razlogov na strani dobavitelja.«
USTREZNOST NAČINA VKLJUČITVE OKOLJSKIH VIDIKOV
Na podlagi analiziranih postopkov oddaje javnega naročila je potrebno ugotoviti, da so
naročniki v vseh treh izbranih primerih dosledno vključevati okoljske zahteve med tehnične
specifikacije, pogoje za sodelovanje, merila za izbiro najugodnejše ponudbe in pogodbena
določila. Zgolj v enem primeru so bile okoljske zahteve vključene izključno le med merila in
pogodbena določila, vendar na način, da v celoti zadostijo cilju iz Uredbe ZeJN, tj.:
»delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne
energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 %«.
V vseh treh analiziranih primerih so javni naročniki zgoraj navedeni cilj vključili v enega ali
več mest pri opredelitvi predmeta naročila ali kot enega izmed pogodbenih določil, poleg
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tega pa tudi med merila. V dveh primerih so merilo »več energije iz OVE« določili kot
podmerilo v enem primeru pa je bilo merilo »delež energije iz OVE« izključno merilo za
sklenitev okvirnega sporazuma (tj. 1. faza postopka).
Glede na način vključitve okoljskih zahtev je potrebno ugotoviti, da so naročniki uspešno
zasledovali cilj iz Uredbe ZeJN za področje električne energije in sicer z implementacijo
okoljskih zahtev in meril, kot so predlagana tudi v priporočilih: »Primeri okoljskih zahtev in
meril«, objavljenih na spletni strani ejn.gov.si. Vendar pa na podlagi splošno dostopnih
podatkov ni mogoče ugotoviti, ali so bili zahtevani cilji dejansko doseženi oz. ali izbrani
izvajalci v času trajanja pogodbe izpolnjujejo okoljske zahteve in redno enkrat letno
naročniku predložijo poročilo z navedbo izvora električne energije, ki so jo dostavili
naročniku, nadalje potrdila o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru električne energije
in ali so naročniki v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca pozivali k
izpolnitvi in nadalje pričeli s postopkov enostranske odpovedi pogodbe.

1.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Javna naročila za dobavo električne energije oddajajo vsi javni naročniki. Večinoma gre za
javno naročilo dobave za obdobje 24 ali 36 mesecev. Zaznati je, da je veliko skupnih javnih
naročil, kjer se javni naročniki, praviloma proti koncu leta, združijo ter skupaj oddajo javno
naročilo. Posebnosti glede tipov javnih naročnikov na tem področju ni.

1.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Na SODO1 so v sodelovanju z Inštitutom za marketing pri Ekonomsko-poslovni fakulteti
Maribor izvedli raziskavo o odnosu poslovnih odjemalcev električne energije do elektroenergetske problematike v Sloveniji. Raziskava »Merjenje stališč poslovnih odjemalcev
električne energije do elektro-energetske problematike v Sloveniji« kaže, da slovenski
poslovni odjemalci električne energije na splošno premalo poznajo področji učinkovite rabe
električne energije in rabe obnovljivih virov energije, razpoložljivih možnosti na teh področjih
večinoma ne izkoriščajo oz. ne uporabljajo in da na splošno v učinkovito rabo energije oz.
obnovljive vire energije niso pripravljeni veliko vlagati.
V Sloveniji obstaja velika konkurenca dobaviteljev za zagotavljanje električne energije. Po
nekaterih podatkih ji je pri nas več kot 20.2

1.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Razlike v cenah med konvencionalno in zeleno električno energijo so odvisne od stanja
liberalizacije v določeni državi, nacionalnega podpornega programa in obstoja dobaviteljev
zelene električne energije. Zelena električna energija je pogosto dražja, čeprav se razlike v
cenah močno zmanjšujejo; obstajajo tudi primeri, ko je zelena električna energija na voljo
celo po nižji ceni. Večja liberalizacija trga, posodobljene tehnologije za proizvodnjo
1
2

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
Vir: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije
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obnovljivih virov, naraščanje cen fosilnih goriv, evropski cilji v zvezi z električno energijo iz
obnovljivih virov in spodbujanje visoko učinkovite soproizvodnje – vse to v povezavi s
sedanjo razpravo o podnebnih spremembah zagotavlja možnosti za še konkurenčnejše
cene zelene električne energije. V Sloveniji ne beležimo bistvenih razlik v ceni t. i. zelene
oziroma modre električne energije in konvencionalne električne energije.
V javnih razpisih, kjer je bila predmet nabava električne energije, se je ponekod kot kriterij
kakovosti uporabljal najmanjši delež OVE oziroma se je nagrajevalo ponudnika, z višjim
deležem OVE od najnižjega predpisanega, pri čemer so takšna merila imela praviloma zelo
nizko utež. V teh primerih se zastavlja vprašanje smiselnosti takšnega merila. Električna
energija je namreč generičen proizvod in ima za naročnika isto kakovosti, ne glede na to, ali
je bila proizvedena v hidroelektrarni, termoelektrarni, v Sloveniji ali pa je uvožena iz tujine.
Povedano z drugimi besedami, v kolikor višji delež OVE pomeni tudi dražjo električno
energijo za naročnika, potem ta ni pripravljen plačati več za električno energijo z višjim
deležem OVE, saj praviloma višjega zneska ne more kompenzirati z boljšo kakovostjo
električne energije, ravno tako pa je le posredno udeležen na družbenih koristih, ki izhajajo
iz višjega deleža OVE. Pri naročniku tako ni motivacije za uporabo meril, ki bi zviševale
delež OVE v proizvedeni električni energiji, saj to zanj praviloma pomeni višjo ceno
električne energije. Verjetno je edini način za doseganje višjega deleža OVE skozi
zakonodajo in sicer da država s spremembami Uredbe ZeJN v bodoče zvišuje zahtevani
delež OVE v električni energiji.

1.7 VIRI
-

-

Primeri okoljskih zahtev in meril s spletne strani https://ejn.gov.si/sistem/zelenojn.html
Študija: IZVEDBA CELOSTNE ANALIZE STANJA IN POTREB DELEŽNIKOV
GLEDE IZVEDBE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREDMETOV
POVEZANIH Z ELEKTRIČNO ENERGIJO SKLADNO S PREDPISI ZELENEGA
JAVNEGA NAROČANJA; Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.;
Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak; september 2020
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
https://www.sodo.si/sl (dne 30.10.2020)
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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2

ŽIVILA IN GOSTINSKE STORITVE

2.1 PREDMET
V skladu z 2. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja živila in gostinske storitve. Natančnejšo opredelitev
tega predmeta določa 2. in 3. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL ŽIVIL IN GOSTINSKIH STORITEV (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Živila
in 3.640
gostinske
storitve

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

89.819.539

12,46%

20,96%

2,44%

63,73%

2.1.1 OKOLJSKI VPLIV ŽIVIL IN GOSTINSKIH STORITEV
Ključni okoljski vplivi so:








evtrofikacija , zakisljevanje ter škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje (rastline in
živali) zaradi ostankov gnojil in pesticidov v vodi, zraku, zemlji in hrani;
negativen vpliv na zdravje delavcev v kmetijstvu zaradi napačnega ravnanja z
nekaterimi pesticidi in gnojili in njihove napačne uporabe;
erozija tal, uničevanje gozdov in izginjanje biotske raznovrstnosti, ki jih povzročajo
neustrezne kmetijske prakse, preveč intenzivna reja živali ter intenzivne prakse
ribolova in ribogojstva;
mučenje živali zaradi premajhnega upoštevanja njihovega dobrega počutja;
velika poraba energije in vode pri pridelavi in predelavi hrane;
odpadna embalaža.

2.1.2 OBSEG PREDMETA
V skladu z 2. in 3. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, predmet živila in gostinske storitve
zajema:
»Živilo« pomeni snov ali izdelek, ki je v predelani, delno predelani ali nepredelani obliki
namenjen za uživanje ali se utemeljeno pričakuje, da ga bo užival človek, in snov,
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namenoma vgrajena v živilo med izdelavo, pripravo ali obdelavo živila, kot so sadje in
zelenjava, meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, žito in mlevski izdelki, kruh in
pekovsko pecivo, pijače in drugi splošni prehrambni izdelki, vključno z vodo, pri čemer so
izvzeti krma, žive živali, ki niso za proizvodnjo hrane, rastline pred žetvijo, zdravila,
kozmetika, tobak in tobačni izdelki, narkotične in psihotropne snovi, alkoholne pijače ter
ostanki onesnaževal.
»Gostinske storitve« pomeni storitve priprave, dostave, razdelitve oziroma postrežbe živil in
obrokov, pripravljenih iz njih.

2.1.3 OKOLJSKI CILJ
V skladu s 2. in 3. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva, da:



delež ekoloških živil znaša glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene
količine živil najmanj 15 %;
delež živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz sheme kakovosti, zaradi
česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, znaša glede na število vseh artiklov
živil ali celotne predvidene količine živil najmanj 20%.

2.2 ANALIZA PREDMETA
Za doseganje ciljev si naročnik pomaga s spletno aplikacijo Katalog živil za javno naročanje.
Aplikacijo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih
podjetij (GZS-ZKŽP) v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) in
Zadružno zvezo Slovenije (ZZS). Dostopna je na povezavi https://www.katalogzivil.si/.
Katalog živil za javno naročanje naročnikom omogoča pravilno poimenovanje živil,
oblikovanje sklopov in pomoč pri oblikovanju meril. Spletni katalog je zelo uporabno orodje
pri izvajanju analize trga in pridobivanju podatkov o živilih. Živila so sistematično razvrščena
v smiselne kategorije in podkategorije. Omogoča spremljanje izpolnjevanja ciljev, ki jih glede
deleža ekoloških živil in deleža živil iz drugih shem, določata druga in tretja točka drugega
odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.
Poleg naštetega omogoča tudi neposredno pošiljanje povpraševanj za izločena živila
oziroma izločene sklope, ki jih naročniki lahko nabavijo v skladu s petim odstavkom 73.
člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) neposredno na
kmetijah, v zadrugah ali živilskih podjetjih (t. i. kratke verige).

2.3 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
Za analizo skladnosti z Uredbo o ZeJN smo analizirali 23 javnih naročil objavljenih na
portalu javnih naročil med 1. 1. 2020 in 30. 6. 2020.
Delež zelenih javnih naročil glede na skladnost naziva/imena javnega naročila z
Uredbo
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naziv je skladen
naziv ni skladen

Delež zelenih javnih naročil glede na skladnost z Uredbo (upoštevanje okoljskih
ciljev)

13%
skladno
ni skladno
87%

Delež zelenih javnih naročil glede na skladnost z Uredbo (vključitev dodatnih meril)

skladno
31%
69%

skladno in
vključuje dodatna
okoljska merila

2.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Po številu naročil so bili najpogosteje predmet naročanja:
– živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki v 4728 naročilih v skupni vrednosti
93.320.424 evrov, kar je 28,03 % vseh naročil.
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Iz statističnega poročila o javnih naročilih za leto 2019 izhaja, da največ živil in gostinskih
storitev glede na tip javnih naročnikov, naročajo javni zavodi, ki so v 4.618 javnih naročilih,
nabavili za skoraj 87 milijonov EUR živil, pijače, tobačnih izdelkov in z njimi povezanih
izdelkov.
Pri javnih gospodarskih zavodih živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezanimi izdelki
predstavljajo tretji najpogostejši predmet naročanja.
V številu zelenih javnih naročil živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezanimi izdelki
predstavljajo 64,53 % vseh zelenih javnih naročil. Pri živilih in gostinskih storitvah je ta
odstotek 28,28 %

2.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Med ponudniki živil in gostinskih storitev velja velika konkurenca. Razlog za to je tudi zelo
pogosta delitev javnih naročil na sklope kot so: mleko, mesni izdelki, sadje, zelenjava itn.
Tako naročniki kot tudi ponudniki pri javnem naročanju uporabljajo portal Katalog živil.
Trenutno je v Katalogu živil za javno naročanje 59 podjetij, 158 kmetij in 18 zadrug.

2.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Neposrednih stroškovnih koristi zelenega javnega naročanja živil in gostinskih storitev ni, saj
so ekološka živila in živila, ki sodijo v shemo kakovosti praviloma dražja od običajnega
blaga. Vsekakor pa so ekonomske koristi posredne, kar je prikazano spodaj na primeru
naročanja sezonske hrane, ki ima v določenih obdobjih večjo hranilno vrednost. Tak način
javnega naročanja omogoča naročnikom, da v času sezone dobijo živila z višjimi hranilnimi
vrednostni.
Sezonska hrana ima hranilno vrednost, prilagojeno letnemu času, prav tako pa je najbolj
naravno pridelana. Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske zelenjave in
sadja iz lokalnega okolja, saj sta običajno bolj optimalno dozorela in imata višjo biološko
(hranilno) vrednost. To pomeni, da vsebujeta večje količine metabolitov v primerjavi z
zelenjavo in sadjem, ki sta bila skladiščena daljši čas. Poleg tega se pri sadju zmanjšata
hranilna in organoleptična vrednost. S skladiščenjem ali dolgo transportno potjo od
pridelovalca do potrošnika se v zelenjavi zmanjša vsebnost C-vitamina, prav tako se
zmanjšajo vrednosti vitaminov A, B in E. Zunajsezonska hrana se za prodajo posebej
obdela, da zdrži dalj časa. Taka živila so pogosto polna pesticidov, voskov, konzervansov in
drugih kemikalij. Primer sezonskega koledarja za zelenjavo je v prikazan v preglednici 1,
primer sezonskega koledarja za sadje v preglednici 2, primer sezonskega koledarja za
jabolka pa v preglednici 3.

Preglednica 1: Sezonski koledar za zelenjavo
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ZELENJAVA

JAN FEB MAR

ZELJE

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

(H)

PAPRIKA
SOLATA
ENDIVIJA
RADIČ

(H)

MOTOVILEC
KITAJSKI KUPUS

(H)

KORENČEK

(H)

CVETAČA
JAJČEVCI
POR

(H)

MELONE
LUBENICE
BUČKE
ŠPARGLJI
ČESEN
ČEBULA

(H)

MLADA ČEBULA
PARADIŽNIK
KUMARE
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ZGODNJI
KROMPIR
ZELENA

(H)

BROKOLI
RUKOLA
MESEČNA
REDKVICA

Tabela 2: Sezonski koledar za sadje, razen za jabolka
SADJE

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

JAGODE
BOROVNICE
MALINE
ROBIDE
HRUŠKE
OREHI
LEŠNIKI
MANDLJI
KOSTANJ
KAKI
FIGE
MARELICE
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ČEŠNJE

Preglednica 3: Sezonski koledar za jabolka

JABOLKA

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

JU
AVG SEP OKT NOV DEC
L

SUMMERRED
JAMES GRIEVE
ELSTAR
GALA
GRAFENŠTAJN
C
ALKMENE
LORD
LAMBOURNE
JONAGOLD
RDEČI
JONATAN
ZLATI DELIŠES
PINOVA
CARJEVIČ
MELROSE
GLOSTER
IDARED
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MAJDA
BRAEBURN
FUJI
RDEČI DELIŠES

Legenda za preglednice 1, 2 in 3:
obdobje z močno ponudbo
obdobje ponudbe
(H)

zelenjava, ki jo kmetje lahko skladiščijo v hladilnicah

2.7 VIRI






Primeri
okoljskih
zahtev
in
meril
s
spletne
strani
MJU
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Študija: IZVEDBA CELOSTNE ANALIZE STANJA IN POTREB DELEŽNIKOV
GLEDE IZVEDBE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREDMETOV
POVEZANIH Z ELEKTRIČNO ENERGIJO SKLADNO S PREDPISI ZELENEGA
JAVNEGA NAROČANJA; Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.;
Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak; september 2020
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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3

TEKSTILNI IZDELKI

3.1 PREDMET
V skladu s 3. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja tekstilni izdelki. Natančnejšo opredelitev tega
predmeta določa 4. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL TEKSTILNIH IZDELKOV(2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Tekstilni
izdelki

50

5.693.669

0,79%

0,29%

0,15%

0,88%

3.1.1 OKOLJSKI VPLIV TEKSTILNIH IZDELKOV
Ključni okoljski vplivi so:






nevarni učinki na vodno okolje zaradi uporabe nevarnih gnojil in pesticidov med
gojenjem naravnih vlaken;
nevarni učinki na vodno okolje zaradi snovi, ki se uporabljajo med obdelavo vmesnih
in končnih tekstilnih izdelkov;
uporaba biotskih in abiotskih virov iz gozdarstva, nafte in zemeljskega plina za
izdelavo gnojil in vlaken;
emisije toplogrednih plinov, zakisljevanje in smog zaradi proizvodnje in uporabe
električne energije in zemeljskega plina, ki se uporabljata za izdelavo sintetičnih
vlaken, ter za pranje, sušenje in likanje tekstilnih izdelkov;
zgodnje napake izdelkov, ki lahko posledično privedejo do tratenja biotskih in
abiotskih virov ter njihovega odlaganja ali sežiga z možnostjo nevarnih emisij v zrak
in vodo.

3.1.2 OBSEG PREDMETA
V skladu s 4. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev predmetov,
za katere je zeleno javno naročanje obvezno, predmet tekstilni izdelki zajema:
»Tekstilni izdelek« pomeni katero koli surovino, polizdelek ali končni izdelek industrijske ali
ročne izdelave ter delno ali v celoti izdelani konfekcijski izdelek, ki je narejen izključno iz
tekstilnih vlaken, ne glede na način mešanja ali sestavljanja v procesu izdelave, kot so
oblačila, posteljnina, brisače, prti, odeje zavese ipd.
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3.1.3 OKOLJSKI CILJ
V skladu s 4. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:


bombaž ali druga naravna vlakna, vsebovana v tekstilnih izdelkih, morajo v najmanj
10% vseh izdelkov zajemati bombažna ali druga naravna vlakna, pridobljena na
ekološki način.

3.2 ANALIZA PREDMETA
Raznovrstna tekstilna vlakna, ki se lahko uporabijo, številne različne vrste tekstilnih izdelkov
in končne uporabe ter veliko povezanih vplivov na okolje pomeni, da je v celotni življenjski
dobi treba obravnavati številne točke. Analiza življenjske dobe tekstilnih izdelkov kaže, da bi
se morale izboljšave osredotočiti na naslednja »žariščna področja« s pomembnim vplivom
na okolje:
– proizvodnja bombaža: strupenost za okolje, povezana s proizvodnjo in uporabo gnojil in
pesticidov, največ prispeva k porabi energije in strupenosti za okolje. Kot znatni so
izpostavljeni tudi vplivi porabe vode za namakanje;
– proizvodnja volne: ob pranju (temeljitem čiščenju) volne se lahko v odpadno vodo izločajo
maščoba, znoj in ektoparaziticidi, kar je strupeno za okolje, hkrati pa zahteva znatno porabo
procesne energije;
– proizvodnja sintetičnih vlaken: vpliv porabe energije in surovin za proizvodnjo vlaken na
podnebne spremembe in strupenost za okolje je velik. Za izdelavo najlona (poliamida) se od
vseh vlaken porabi največ energije, je pa tudi tehnično najzahtevnejši za recikliranje;
– proizvodnja umetnih celuloznih vlaken: vplivi porabe energije pri izdelavi teh vlaken na
podnebne spremembe in strupenost za okolje so velik. Ta vrsta vlaken se večinoma
pridobiva iz lesa; vplivi na okolje, povezani z netrajnostnimi praksami v gozdarstvu in
nezakonito sečnjo, so lahko znatni;
– procesna energija in strupenost za okolje, ki sta povezani s predenjem, tkanjem,
barvanjem, tiskanjem in končnimi fazami proizvodnje: številne faze proizvodnje v dobavni
verigi za tekstilne izdelke so povezane z uporabo proizvodnih kemikalij in rabo energije v
procesih. Proizvodne kemikalije in izprani ostanki lahko onesnažijo zrak in odpadno vodo;
– raba energija in strupenost za okolje, povezani s fazo uporabe tekstilnih izdelkov: ti vplivi
se nanašajo predvsem na energijo in detergente pri pranju, nanje pa lahko vplivajo izbira
vlaken in mešanice. Primerjalne študije industrijskega in gospodinjskega pranja in sušenja
kažejo, da so industrijske pralnice običajno učinkovitejše od pranja/sušenja v gospodinjstvu
in bi zato lahko zmanjšale vplive v fazi uporabe;
– toksičnost za ljudi, povezana s proizvodnimi in funkcionalnimi kemikalijami: kemikalije, ki
se uporabljajo v proizvodnih procesih, lahko pomenijo tveganje za zdravje ljudi, bodisi za
delavce v proizvodnih obratih ali če kemikalije ostanejo na končnem izdelku in tako jim je
lahko izpostavljen končni uporabnik.
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Morebitne znatne koristi za okolje izhajajo tudi iz podaljšane življenjske dobe izdelkov in bolj
krožnih 10 sistemov uporabe virov, povezanih s fazo odstranitve (na koncu življenjske
dobe). Okoljske koristi je mogoče določiti kot rezultat obstojnosti, ponovne uporabe,
recikliranja in energijske predelave.
Omejena razpoložljivost organskega bombaža na svetovnem trgu je za javna naročila izziv.
Po drugi strani pa imajo lahko javna naročila pomembno vlogo pri spodbujanju
povpraševanja. Za rešitev tega izziva se zato priporoča uporaba pravočasnih preverjanj trga
oziroma predhodnih informativnih obvestil, da se morebitne ponudnike obvesti o prihajajočih
naročilih in verjetnem zahtevanem obsegu bombažnih tekstilnih izdelkov.
Ponudnike bi lahko tudi spodbudili k pridobivanju bombaža s sodelovanjem v projektih za
razvoj kmetijstva. S tovrstnimi projekti, ki imajo lahko v nekaterih primerih svoje sisteme
certificiranja (npr. Cotton Made in Africa), bi bilo mogoče podpreti nove sisteme certificiranja
za ekološko pridelavo ali pridelavo z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi.
Dejstvo je tudi, da je certificiranje lahko drago. Zaradi teh stroškov se lahko necertificirani
organski bombaž pridobi iz številnih držav, kjer se z razvojnimi projekti spodbuja kmetijstvo z
nizko porabo ali kjer so bile sprejete posebne kmetijske politike. Da bi na trg pripeljali več
organskega bombaža, lahko javni naročniki trg podprejo na dva načina:




s sprejemanjem potrdil, ki jih zagotovijo organi za nadzor nad ekološko pridelavo,
vladni nadzorni organi ali sistemi tretjih strani ob oddaji naročila oziroma nakupu
bombaža. Če bi ta pristop združili s pravočasnimi preverjanji trga, bi proizvajalcem in
pridelovalcem dali več časa, trgu pa poslali jasen znak, da obstaja povpraševanje po
uradnem certificiranju bombaža;
s sprejemanjem bombaža od kmetov, ki so v prehodnem obdobju preusmeritve,
medtem ko prehajajo na ekološko pridelavo, kot je določeno v 17. členu Uredbe, ki
ureja ekološko pridelavo. 3 Tako bi pridelovalce in projekte, ki temeljijo na tehnikah z
nizko porabo, spodbudili k iskanju možnosti za trženje njihovega bombaža,
spodbudili pa bi tudi prihodnji potencial za certificiranje njihove proizvodnje. Ti bi
prepoznali naložbe in spremembe, ki so potrebne za prehod s konvencionalnih
sistemov na sisteme ekološke pridelave, in s tem večjo verjetnost, da bo na voljo trg
za bombaž.

3.3 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
Za analizo skladnosti z Uredbo o ZeJN smo izbrali naslednje javno naročilo:
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Javno naročilo je bilo razdeljeno na 5 sklopov, pri katerih je naročal tekstilne izdelke v:
-

SKLOPU 1:TEKSTILNI IZDELKI
SKLOPU 2: TEKSTILNI IZDELKI IZ KLEKLJANE IDRIJSKE ČIPKE

Sklop 1 je obsegal naslednje izdelke:
- ženska, moška in otroška poletna oblačila (npr. majica s kratkimi rokavi, polo majica s
kratkimi rokavi, vetrovka),
- ženska, moška in otroška zimska oblačila (npr. bunda s kapuco, majica z dolgimi rokavi),
- modni dodatki (npr. ruta, kravata, kapa, šal, broška, večnamenska športna ruta,
promocijska torba, nahrbtnik, usnjeni izdelki),
- obešanka ali ovratni promocijski trak,
- krpica za brisanje očal,
- brisača,
- copati iz blaga,
- zastavica iz blaga,
- tekstilni izdelki za dom in gospodinjstvo,
- promocijske vrečke iz blaga,
- idr.

Pri sklopu 1 je naročnik navedel:
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Sklop 2 take zahteve ni vseboval, čeprav so čipke narejene iz materialov kot so lan,
bombaž, svila. Razlogov za neuporabo Uredbi pri idrijskih čipkah nismo zaznali v razpisni
dokumentaciji.
Javni naročnik je okoljski vidik vključil med tehnične specifikacije, saj navedeni izsek iz
razpisne dokumentacije sodi med tehnične specifikacije. S tem je za sklop 1 izpolnil okoljski
cilj, ki pa ni izpolnjen za sklop 2.
Naročnik je za sklop 1 sklenil okvirni sporazum s 6 ponudniki.

3.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Pri predmetu tekstilni izdelki se med javnimi naročniki pojavljajo predvsem zdravstveni
zavodi kot so bolnišnice, izobraževalne ustanove kot so vrtci ter javni naročniki, ki tekstilne
izdelke naročajo za različne promocijske namene.
Posebnosti glede javnih naročnikov pri predmetu tekstilni izdelki ni zaznati, je pa pogosto, da
se javni naročniki zaradi kompleksnosti predmeta, združujejo ter tekstil naročajo skupaj.

3.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Iz analiziranih javnih naročilih tekstilnih izdelkov je mogoče skleniti, da je konkurenca na trgu
velika. Gre namreč za blago, ki je splošno dostopno na trgu, javni naročniki pa naročila
oddajajo v sklopih, kar konkurenco še povečuje.
Pri analiziranju odločitev o oddaji javnega naročila smo ugotovili, da je nabor ponudnikov
velik. Že v petih odločitvah o oddaji javnega naročila, je navedenih 14 različnih ponudnikov.

3.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Izračun stroškov v življenjski dobi je tehnika, ki se lahko uporabi za oceno skupnih stroškov
lastništva tekstilnih izdelkov (in morda nekaterih zunanjih okoljskih vplivov). Je metoda za
sprejemanje učinkovitih dolgoročnih investicijskih odločitev, saj nekateri stroškovni vidiki za
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nosilca odločanja morda niso takoj očitni; morda bo na primer potrebna večja začetna
naložba, da se zagotovijo nižji stroški v življenjski dobi, ki temeljijo na nižjih stroških energije
za pranje perila in izboljšanju obstojnosti s povezano daljšo življenjsko dobo in nižjimi stroški
popravil.
Ob upoštevanju zunanjih vplivov je izračun stroškov v življenjski dobi pomemben zlasti za
doseganje večje okoljske učinkovitosti. V merilih EU za zelena javna naročila za tekstilne
izdelke se obravnavajo številni vidiki zasnove in specifikacije tekstilnih izdelkov, ki lahko ob
skrbnem upoštevanju v fazi javnega naročanja prispevajo k znižanju stroškov življenjske
dobe, povezanih s pranjem, vzdrževanjem in izrabo tekstilnih izdelkov:
a) Pranje perila: stroški energije, povezani s pranjem, sušenjem in likanjem tekstilnih
izdelkov, bodo bodisi neposredni stroški za javni organ (če ta upravlja pralnico) ali pa
posredni stroški, 3 V Uredbi (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi je »preusmeritev«
opredeljena kot »preusmerjanje z neekološkega na ekološko kmetovanje v določenem
obdobju, v katerem so se uporabljale določbe o ekološki pridelavi«. Pisno potrdilo
pristojnega organa države za ekološko pridelavo ali organa za nadzor nad ekološko
pridelavo, da so pridelovalci sporočili svojo preusmeritev in vključili svoje kmetije v sistem
nadzora nad ekološko pridelavo, bi pomenilo formalni dokaz stanja preusmeritve. Več
informacij je dostopnih na: http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp.
. 11 ki se prenesejo na pogodbene izvajalce (če se storitve pranja perila oddajajo).
Specifikacija tekstilnih izdelkov lahko bistveno vpliva na energijo, ki je potrebna za
posamezni cikel pranja perila: – sestava vlaken v tekstilnih izdelkih pomembno vpliva na
količino energije, ki je potrebna za njihovo pranje, sušenje in likanje. Delovna oblačila ali
tekstilni izdelki za notranjo uporabo, izdelani iz mešanice bombažnih in sintetičnih vlaken,
lahko zmanjšajo količino energije, ki je potrebna za posamezni cikel pranja perila, s tem pa
tudi znižajo stroške za do okvirnih 50 odstotkov v primerjavi z enakimi izdelki, ki so 100odstotno izdelani iz naravnih vlaken.
b) Življenjska doba: na življenjsko dobo tekstilnega izdelka lahko vplivajo številni dejavniki.
Med njimi so odpornost proti obrabi in zgodnjim napakam ter primerna nega in vzdrževanje
(zlasti v primeru tehničnih izdelkov s posebnimi lastnostmi), da se prepreči zgodnja menjava:
– na odpornost proti obrabi med uporabo in cikli pranja močno vpliva sestava vlaken.
Odpornejša sestava vlaken lahko življenjsko dobo tekstilnega izdelka podaljša za okvirno od
34 odstotkov (v primeru delovnih oblačil) do 100 odstotkov (v primeru brisač in posteljnih
rjuh) v primerjavi z izdelki s 100-odstotno bombažno sestavo; – zgodnje napake na šivih in
končni obdelavi ter na zapiralih, kot so zadrge, gumbi, velkro trak in zaponke, lahko
zahtevajo draga popravila in obdelavo, zato se lahko delovna oblačila in uniforme hitro
zavržejo. Medtem ko lahko načrtovanje izdelkov običajno temelji na do dveletni življenjski
dobi, obstaja z boljšo zasnovo in specifikacijami obstojnosti možnost, da se ta doba podaljša
do treh let, ustrezno pa se znižajo tudi stroški vzdrževanja in zamenjave.
c) Konec življenjske dobe: odstranjevanje tekstilnih izdelkov ob koncu njihove uporabne
dobe je za javne organe, ki jih morajo plačevati glede na težo, stroškovno breme. Izrabljeni
tekstilni izdelki imajo na trgu za recikliranje določeno vrednost (okvirno 250–560 EUR na
tono). Obstaja povpraševanje po njihovi nadaljnji uporabi v originalni obliki (npr. kot rabljena
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delovna oblačila) in po uporabi surovin pri izdelavi novih tekstilnih ali drugih izdelkov (npr.
izolacijskega materiala). To lahko pomeni pozitivno ali nevtralno vrednost za nastajanje
tekstilnih odpadkov.
Naročniki lahko z aktivnimi ukrepi povečajo vrednost izrabljenih tekstilnih izdelkov na primer
z uvedbo sistema za ločevanje izrabljenih tekstilnih izdelkov v različne specifične tokove ali
tako, da zahtevajo zasnovo za enostavno odstranjevanje logotipov. Z upoštevanjem
kombinacije teh dejavnikov je mogoče znižati »skupne stroške lastništva« vsakega
naročenega tekstilnega izdelka. Eden od načinov za nadzor nad temi dejavniki je premik od
javnega naročanja tekstilnih izdelkov k naročanju tekstilnih storitev. Za vsako fazo v
življenjski dobi uporabljenih tekstilnih izdelkov je nato mogoče določiti učinkovitost.
Pogodbeni izvajalci nato prevzamejo odgovornost za optimizacijo stroškov izvajanja teh
storitev, ki bi sicer vključevali dodatne režijske stroške in podizvajalske pogodbe z naročniki.

3.7 VIRI




Primeri
okoljskih
zahtev
in
meril
s
spletne
strani
MJU
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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4

PISARNIŠKI
IZDELKI

PAPIR

IN

HIGIENSKI

PAPIRNATI

4.1 PREDMET
V skladu s 4. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar je predmet naročanja pisarniški papir in higienski papirnati izdelki (v
nadaljnjem besedilu: papir). Natančnejšo opredelitev tega predmeta določa 5.- 6. točka
Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL PAPIRJA (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Papir

97

10.833.918

1,50%

0,56%

0,29%

1,70%

4.1.1 OKOLJSKI VPLIV PAPIRJA
Ključni okoljski vplivi so:






uničevanje gozdov in možnost izgube biotske raznovrstnosti;
emisije v vodo in zrak med proizvodnjo celuloze in papirja;
poraba energije in vode med proizvodnjo;
poraba kemikalij med proizvodnjo;
nastajanje odpadkov, kot sta odpadni material in mulj, med proizvodnjo.

4.1.2 OBSEG PREDMETA
V skladu s 5. – 6. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, predmet tekstilni izdelki zajema:
»Pisarniški papir« pomeni pisarniški papir, ki se uporablja za fotokopiranje in tiskanje s
tiskalnikom.
»Higienski papirnati izdelek« pomeni higienske papirnate izdelke, kot so toaletni papir,
industrijske ali kuhinjske toaletne papirne brisače, papirne serviete, papirnati robčki.
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4.1.3 OKOLJSKI CILJ
V skladu s 5. – 6. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:




delež primarne vlaknine, pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, v pisarniškem
papirju in higienskih papirnatih proizvodih, izdelanih iz primarne vlaknine, znaša
najmanj 50 %;
delež reciklirane vlaknine v pisarniškem papirju in higienskih papirnatih proizvodih,
izdelanih iz predelane vlaknine, znaša najmanj 30 %.

4.2 ANALIZA PREDMETA
V več primerih papir, ki je na voljo na trgu, ne bo 100-odstotno recikliran ali 100-odstotno iz
primarnih vlaken, ampak bo vseboval mešanico virov. Zato je najprimerneje, da predmet
javnega naročila ni opredeljen kot »papir iz primarnih vlaken«, ampak kot »papir na osnovi
primarnih vlaken«, kar omogoča uporabo recikliranih vlaken za proizvodnjo papirja, če
izpolnjuje opredeljene specifikacije. Priporočljivo je, da naročnik predmet javnega naročila
opredeli tako, da dopusti ponudbe:
– papirja na osnovi predelane vlaknine (usmeritev znaka Blue Angel) in
– papirja na osnovi primerne vlaknine (usmeritev znaka EU za okolje in znaka Nordic Swan).
S tem se namreč poveča konkurenčnost in prepreči razlikovanje okoljsko manj
obremenjujočega papirja.
V skladu z znakom EU za okolje mora vsaj 10 odstotkov naravnih vlaken izvirati iz
certificiranih trajnostno upravljanih gozdov, v skladu z znakom za okolje Nordic Swan pa
mora biti delež vsaj 20-odstoten. Standarda FSC in PEFC lahko certificirata tudi višje
odstotke, ki se spreminjajo glede na stroga pravila. Dodatne informacije o teh shemah in
pogojih za uporabo znaka so v razdelku 6 izhodiščnega poročila Evropske komisije,
pripravljenega za potrebe posodobitve okoljskih zahtev in meril za zeleno javno naročanje.
Naročniki lahko v fazi izbora dodelijo dodatno utež papirju z višjim deležem certificiranih
naravnih vlaken iz trajnostnega vira oziroma predelanih papirnih vlaken. Primerno je, da
okoljska merila za oddajo javnega naročila skupaj predstavljajo vsaj 10 do 15 odstotkov
razpoložljivih točk.
Primerno je, da naročnik poleg okoljskih zahtev v razpisni dokumentaciji v sklopu tehničnih
specifikacij zahteva, da pisarniški papir ustreza standardu za kopirni papir (EN 12281) ali
neskončnemu papirju (EN 12858), kar ponudnik izkaže s potrdilom, da ima papir znak za
okolje tipa I, potrdilom neodvisne akreditirane ustanove, ali ustreznim dokazilom, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
V sklopu tehničnih specifikacij naj naročnik zahteva tudi primerno vpojnost higienskih
papirnatih izdelkov. Primerno je, da papir in kombinirani izdelki dosegajo vpojnost, določeno
po ISO 12625-8 – za izdelke, proizvedene iz predelane vlaknine mora vpojnost presegati 5 g
vode/g izdelka, za kombinirane izdelke in izdelke, izdelane iz primarne vlaknine, pa 6 g
47
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

vode/g izdelka. Kot dokazilo glede primerne vpojnosti higienskih papirnatih izdelkov naročnik
sprejme potrdilo neodvisne akreditirane ustanove ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

4.3 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
Za analizo skladnosti z Uredbo o ZeJN smo izbrali naslednje javno naročilo:

Direktorat za javno naročanje (MJU) je na javno naročilo na ravni celotne države razdelil na
5 sklopov, pri čemer je vsaka predstavljala eno slovensko regijo:






Ljubljana,
Koper,
Celje,
Maribor-Murska Sobota,
Novo mesto.

Ena od nalog javnega naročanja slovenske vlade Direktorat je skupno naročilo v imenu
drugih naročnikov v državi. Leta 2020 je direktorat začel pomembna prizadevanja za
vzpostavitev krovnega okvirnega sporazuma za zadovoljevanje potreb po pisarniškem
papirju 180 javnih organov, vključno z ministrstvi, občinami, sodišči in drugimi javne
agencije. Triletna pogodba je vredna več kot 8 milijonov evrov. Direktorat za javna naročila
je želel naročnikom olajšati v Sloveniji za nakup okolju prijaznega papirja z okvirnim
sporazumom.
V fazi pred oddajo naročila je bil izveden tudi strokovni dialog z Inštitutom za celulozo in
papir, Ljubljana, ki je raziskovalna in razvojni center, ki nudi znanje in preizkuševalne
zmogljivosti za industrijo. Rezultat tega dialoga ni le pripomogel k obveščanju o razpisni
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dokumentaciji za to naročilo, vendar je bil uporabljen tudi za posodobitev primerov okoljskih
zahtev in meril za zeleno javno naročanje(GPP), ki so na voljo za pomoč javnim naročnikom.
Naročnik je okoljske vidike vključil med tehnične specifikacije:
Tehnične specifikacije:
Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje v formatu A4 / A3.
Kakovost: Papir mora biti v skladu s standardom EN 12281.
Okolje: Papir mora biti izdelan iz primarnih vlaken, ki niso beljena z elementarnim klorom
(„brez elementarnega klora“ - ECF). Vsaj 50% primarnega vlakna morajo izvirati iz trajnostno
upravljanih gozdov. Če je ponujen recikliran papir mora vsebovati najmanj 65% recikliranih
vlaken. Reciklirana vlakna morajo biti tudi ECF.
Preverjanje: Navesti je treba kar koli od naslednjega (ali enakovrednega):
• znak za okolje tipa I ali
• Dokazilo o primarnih vlaknih ECF in (FSC) ali (PEFC) za izdelek zadnje organizacije /
podjetja v lesni verigi ali FLEGT licenca1 če les izvira iz države, ki je z EU podpisala
sporazum o prostovoljnem partnerstvu ali
• Ustrezen dokaz, da so zahteve izpolnjene.
Merila za oddajo je bila najnižja cena ponudbe.
Ponudniki so dokazali tehnične zahteve za papir s predložitvijo potrdil, kot je znak EU za
okolje, Modri angel, nordijski labod, FSC in PEFC.
Na podlagi krovnega okvirnega sporazuma, bodo javni naročniki sklenili neposredne okvirne
sporazume in sami izvajali neposredna javna naročila / pogodbe.Posamezna naročila bodo
izvršena s ponovnim odpiranjem konkurence prek informacijskega sistema e-Dražbe.
Pogodba bo trajala 36 mesecev. Skupna vrednost vseh pogodb skupaj znaša 8.166.801,45
EUR.

4.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Papir naročajo vsi javni naročniki, saj se navkljub elektronskemu poslovanju, še vedno
preveč dokumentov tiska. V zgoraj opisanem javnem naročilu MJU na ravni celotne države
nabavljal papir za 180 javnih naročnikov. Skupna javna naročila so omogočila nabavo
papirja po vsej državi, kar je olajšalo naročanje vsem naročnikom. Je tudi ekonomsko in
racionalno z vidika kvalifikacij oseb, ki so vodile postopek. V majhni državi z 2 milijona
prebivalci vsak naročnik (približno 3000) nima osebe, ki je strokovnjak za papir.
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4.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Pri predmetu papir obstaja na trgu velika konkurenca, saj gre za široko dostopno blago. Iz
več kot 10 Odločitev o oddaji javnega naročila papirja, izhaja, da je število ponudnikov od 3
– 6, ne glede na vrsto postopka (NMV ali odprti postopek). Najpogosteje je število
ponudnikov 3 ali 4. Večina javnih naročil je razdeljenih na sklope.
Zgoraj opisano javno naročilo se je zaključilo s sklenitvijo kar 8 pogodb s petimi različnimi
izbranimi ponudniki. Razdelitev javnega naročila na sklope je povečala konkurenco (število
ponudnikov) in pri tem tudi pospešilo postopek, saj je bil vložen zahtevek za revizijo, za
območje Ljubljana.

4.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Svet je zaradi krčenja gozdov od leta 1990 izgubil približno 420 milijonov hektarjev gozda.
Medtem ko je stopnja krčenja gozdov se je upočasnila, še vedno izgubimo približno 10
milijonov ha na leto. Zahteva o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi zagotavlja zakonitost in
spoštovanje okoljskih in socialnih standardov v Sloveniji na področju sečnje gozda. Na
okolje vpliva tudi proizvodnja faza. Za beljenje lahko na primer uporabimo klor, da bi
povečali belino papirja. Spojine klora so strupene, kadar se oddajajo v okolju, izogibati pa se
mu je treba z uporabo papirja brez klora (TCF) ali ECF.
Na evropskem trgu so na voljo številni znaki za okolje tipa I, vključno z znakom EU za
okolje, nordijskim labodom in modrim angelom.
V študiji Evropske komisije o „Stroških in koristih zelenega javnega naročanja v Evropi“ so
ugotovili, da so cene za nabavo »zelenega« papirja (vključno s 100% recikliranim in
ekološko certificiranim kopirnim papirjem) in navadnega papirja podobne. Spodaj podajamo
podatke za 4 evropske države na področju kopirnega papirja:

Na Inštitutu za celulozo in papir so nam pojasnili, da so cene »zelenega« papirja v mnogih
primerih cenejše od običajnega papirja.

4.7 VIRI




Primeri
okoljskih
zahtev
in
meril
s
spletne
strani
MJU
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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EU GPP okoljske zahteve in merila
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet.pdf
Primer dobre prakse – GPP in practice:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_100_Case_Study_188_S
lovenia.pdf?fbclid=IwAR1o5e078ZAT8H3pARq720YPELjLp4BlSbTbaH31lxWFXCEn
0TOlz5zVB0M
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5

ELEKTRONSKA PISARNIŠKA OPREMA

5.1 PREDMET
V skladu s 5. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar je predmet naročanja elektronska pisarniška oprema. Natančnejšo
opredelitev tega predmeta določa 7. do 14. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL ELEKTRONSKE PISARNIŠKE OPREME (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Elektronska 187
pisarniška
oprema

Pogodbena Delež
v Delež
v Delež
v
vrednost
št. vseh vrednosti št. zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

27.041.960

3,75%

1,08%

0,73%

3,27%

5.1.1 OKOLJSKI VPLIV ELEKTRONSKE PISARNIŠKE OPREME
Ključni okoljski vplivi so:






poraba energije in posledične emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji
in rabi,
onesnaženost zraka, tal in vode, evtrofikacija, zakisljevanje in bioakumulacija ter
učinki na vodne organizme zaradi ekstrakcije in predelave materialov in nevarne
snovi, uporabljene v izdelkih,
poraba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za proizvodnjo izdelkov,
proizvodnja elektronske opreme, ki je lahko pri končnem odlaganju potencialno
nevaren odpadek.

5.1.2 OBSEG PREDMETA
V skladu z 7. do 14. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet elektronska pisarniška
oprema zajema osebni računalnik, prenosni računalnik, vključno s tabličnim računalnikom,
zaslon, opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik, vključno s fotokopirnim strojem,
tiskalnikom, večnamensko napravo in podobnim.
V nadaljnjih točkah so navedeni predmeti še natančneje opisani:
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»Osebni računalnik« pomeni namizni računalnik, vključno z integriranim namiznim
računalnikom in lahkim odjemalcem, malim strežnikom in delovno postajo.
»Prenosni računalnik« pomeni prenosni računalnik, vključno s podprenosnikom, hibridni
prenosni računalnik, tablični računalnik, prenosljivi računalnik vse v enem in prenosljivi lahki
odjemalec.
»Zaslon« pomeni računalniški monitor.
»Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik« pomeni proizvod, ki se trži za pisarniško ali
domačo uporabo ali oboje in opravlja eno ali obe naslednji funkciji:
‒ izdelava tiskanih slik s postopkom označevanja v obliki dokumenta na papirju ali fotografije
iz digitalne slike, zagotovljene prek omrežja ali kartičnega vmesnika, ali iz izvoda na papirju
s postopkom kopiranja/optičnega branja;
‒ izdelava digitalne slike iz izvoda na papirju s postopkom kopiranja/optičnega branja.
»Fotokopirni stroj« pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik,
katerega edina funkcija je izdelava kopij na papirju iz izvirnikov na papirju, pri čemer je enota
opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave.
»Tiskalnik« pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki
deluje kot izhodna izpisna naprava, ki lahko prejema podatke iz računalnika posameznega
uporabnika ali računalnikov v omrežju ali drugih vhodnih naprav, pri čemer je enota
opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave.
»Večnamenska naprava« pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in
prikaz slik, ki je fizično združena naprava ali sklop funkcionalno združenih sestavnih delov, ki
opravlja dve ali več glavnih funkcij, kot so kopiranje, tiskanje, optično branje ali faksiranje, pri
čemer je enota opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne
povezave, funkcija za kopiranje pa se razlikuje od priročnega kopiranja posameznih listov, ki
ga ponujajo telefaksi.

5.1.3 OKOLJSKI CILJ
V skladu z 7. in 8. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva, da:



osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je
dostopen na trgu,
delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik(…), ki so uvrščeni v najvišji energijski
razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov.

5.2 ANALIZA PREDMETA
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Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski
učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv
2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. novembra 2012, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2012/27/EU), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/12/EU z dne
13. maja 2013 o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o
energetski učinkovitosti zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2013,
str. 28), v 6. členu in Prilogi III določa posebne obveznosti za javne naročnike pri javnem
naročanju nekatere energetsko učinkovite opreme. Med njimi je obveznost, da kupijo le
izdelke, ki: »izpolnjujejo zahteve za energetsko učinkovitost, ki niso manj stroge od
specifikacij, navedenih v Prilogi C Sporazuma med vlado Združenih držav Amerike in
Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti
pisarniške opreme („Energy Star“)12«. Čeprav je v Direktivi 2012/27/EU ta obveznost
omejena na osrednjo vlado oziroma organe Republike Slovenije in na nakupe, ki presegajo
mejne vrednosti iz direktiv o javnih naročilih, morajo v skladu z nacionalno ureditvijo na
področju zelenega javnega naročanja to obveznost izpolnjevati vsi javni naročniki, in sicer za
naročila, za oddajo katerih je treba izvesti postopek javnega naročanja iz zakona, ki ureja
javno naročanje. Direktiva 2012/27/EU določa tudi, da morajo biti zahteve za elektronsko
pisarniško opremo v skladu s stroškovno učinkovitostjo, ekonomsko izvedljivostjo, večjo
trajnostjo, tehnično ustreznostjo in zadostno ravnjo konkurence. Ti dejavniki se lahko
razlikujejo med naročniki in trgi.
Postopek javnega naročanja osebnih in prenosnih računalnikov ter zaslonov lahko poteka v
različnih oblikah, kar je odvisno od okoliščin v posameznem primeru. Tri običajne oblike
pogodb, ki so običajne na trgu, so:
1. Enkratno naročilo blaga: izbrani ponudnik mora dobaviti določeno število kosov
elektronske pisarniške opreme v skladu z zahtevanimi specifikacijami glede zmogljivosti.
2. Dolgoročnejši okvirni sporazum: sporazum določa specifikacije glede zmogljivosti, za
katere se izbere en ponudnik ali več teh, ki sproti dobavljajo kose elektronske pisarniške
opreme v določenem obdobju. Ponudniki se lahko izberejo na podlagi: a) zmožnosti, da
dobavijo posebne modele elektronske pisarniške opreme, ki izpolnjujejo določene
specifikacije glede zmogljivosti; b) zmožnosti, da dobavijo elektronsko pisarniško opremo, ki
izpolnjuje specifikacije glede najmanjše zmogljivosti, pri čemer se elektronska pisarniška
oprema določi v naslednjih razpisih v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.
3. Naročilo storitev: v naročilu so določene funkcionalne zmogljivostne zahteve informacijske
tehnologije, ki jih zagotovijo izbrani ponudniki storitev. Nato je izbrani ponudnik storitev
odgovoren, da opredeli najboljši način zagotavljanja določene funkcionalne zmogljivosti.
Elektronska pisarniška oprema se da v zakup javnemu naročniku.
V prvem in drugem primeru bodo morali izbrani ponudniki storitev tudi jamčiti, da je
dobavljena elektronska pisarniška oprema v skladu s specifikacijami javnega naročnika. V
tretjem primeru bo moral izbrani ponudnik jamčiti, da oprema, uporabljena za zagotovitev
storitve, in vsa z njo povezana podpora informacijskim tehnologijam izpolnjujeta
zmogljivostne zahteve javnega naročnika. Naročilo storitev bi najverjetneje zajemalo celotno
tehnično življenjsko dobo elektronske pisarniške opreme, zagotovljene javnemu naročniku
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za uporabo, vključno s popravili in nadgradnjami ter prenehanjem uporabe in pripravo za
ponovno uporabo ali recikliranje.

5.3 ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV
Za namen analize vključevanja okoljskih ciljev so bili izbrana naslednja javna naročila:

V nadaljevanju so prikazane okoljske zahteve, vključene v analizirane postopke oddaje
javnih naročil. Pri tem si pripravljavec te analize pridržuje možnost, da so bile okoljske
zahteve pri analiziranih postopkih vključene tudi na drug način, vendar slednje bodisi ni
ključnega pomena za samo analizo bodisi zahteve niso bile vidno oz. transparentno
vključene v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Način vključevanja okoljskih ciljev v dokumentacijo
a) Analiza primera št. JN006727/2018: Nakup računalniške opreme, pri kateri se
upoštevajo okoljski vidiki
Podatki o analiziranem postopku:
- javni naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
- skupno javno naročilo: /,
- naslov naročila: Nakup računalniške opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki,
- datum objave naročila: 28. 9. 2018,
- zaporedna št. objave naročila na eNaročanje: JN006727/2018,
- zaporedna št. objave v Uradnem listu EU (TED): /,
- vrsta postopka oddaje javnega naročila: naročilo male vrednosti,
- pogodbena vrednost: ločeno po sklopih (spodaj),
- pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: ne,
- trajanje pogodbe: 24 mesecev,
- datum sklenitve pogodbe: 22. 10. 2018
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- predmet naročila je razdeljen na sklope: DA:
o sklop 1: računalniki in monitorji (skupna vrednost sklopa: 44.339,90 EUR
brez DDV),
o sklop 2: prenosni računalniki (skupna vrednost sklopa: 7.550,40 EUR brez
DDV),
o sklop 3: tiskalniki (skupna vrednost sklopa: 1.890,00 EUR brez DDV),
o sklop 4: licence (prejete ni bilo nobene ponudbe ali pa so bile vse
zavrnjene).
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- opis predmetna in tehnične specifikacije,
- pogoji za priznanje sposobnosti,
- pogodbena določila.
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Skladno z Uredbo ZeJN, je javni naročnik pri opisu predmeta javnega naročila (tč. Osnovni
podatki o naročilu) določil, da je predmet javnega naročila nakup različne računalniške
opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, skladno z opisom v tehničnih specifikacijah
naročnika, ter da se pri izvedbi naročila upoštevajo okoljski vidiki v skladu z Uredbo ZeJN.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik je okoljske zahteve vključil med pogoje za priznanje sposobnosti in sicer v prve tri
sklope (tj. računalniki in monitorji, prenosni računalniki ter tiskalniki) na sledeč način.
Naročnik je določil med pogoji za priznanje sposobnosti za prvi sklop sledeči pogoj:
»Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko
učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji
ponudbe, ali enakovredne standarde.
Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO
7779 in v času zapisovanja na trdi disk2 ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen
z oznako LpAm3 v dB.
Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z
uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto)
in zamenljiva.
Dokazilo:
Gospodarski subjekt mora v ponudbi predložiti:
‒ potrdilo Energy Star,

56
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

‒ potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.«
Zgornji pogoj se nanaša na dobavo računalnikov, poleg tega je naročnik vključil še ločen
pogoj za zaslone ali monitorje:
»Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost,
veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
Dokazilo:
Gospodarski subjekt mora v ponudbi predložiti:
‒ potrdilo Energy Star,
‒ potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.«
Za drugi sklop je bil določen naslednji pogoj za priznanje sposobnosti:
»Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star5 za energijsko
učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji
ponudbe.
Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO
7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 33 dB. Podatek mora biti označen
z oznako LpAm v dB.
Dokazilo:
Gospodarski subjekt mora v ponudbi predložiti:
‒ potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − Energy Star,
‒ potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali
‒ tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
‒ drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.«
Nadalje za tretji sklop, je naročnik določil pogoj, kot sledi:
»Ponujena oprema mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko
učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu.
Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja
presega 24 strani na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega
dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvirni programski
opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje mora biti
nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo
vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih
nastavitvah.
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Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja mora biti izmerjena v skladu s
standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB, če gre za
opremo, ki bo nameščena lokalno.
Dokazilo:
Gospodarski subjekt mora v ponudbi predložiti:
• potrdilo Energy Star,
• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali
• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.«
Ponudniki so morali poleg zgoraj navedenih dokazil v okviru predpripravljenega obrazca
podati tudi izjavo, da je vsa ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije
skladno z določili Uredbe ZeJN ter označiti z možnostjo »da« oziroma »ne« ali za ponujeno
blago velja: »računalnik mora biti skladen z najnovejšim standardom Energy Star 7.0 za
energijsko učinkovitost, EPEAT Gold certificiran.«
Pogodbena določila
Naročnik je med pogodbena določila vključil določbo, da je dobavitelj dolžan v roku 5 (petih)
let od datuma dobave opreme zagotavljati nadomestne dele (18. člen) in nadalje, da je v
primeru neizpolnitve navedene obveznosti dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in
škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.
b) Analiza primera št. JN001230/2019: Dobava tabličnih računalnikov in energetsko
učinkovitih prenosnih računalnikov
Podatki o analiziranem postopku:
- javni naročnik: Skupnost občin Slovenije,
- skupno javno naročilo: DA – v skupno javno naročilo vključeni naročniki: OBČINA
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, MESTNA OBČINA KRANJ, OBČINA VELIKE LAŠČE,
OBČINA KRIŽEVCI, OBČINA CERKNO, OBČINA KAMNIK, OBČINA DIVAČA, OBČINA
ČRNOMELJ ter Skupnost občin Slovenije,
- naslov naročila: Nakup računalniške opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki,
- datum objave naročila: 28. 9. 2018,
- zaporedna št. objave naročila na eNaročanje: JN001230/2019,
- zaporedna št. objave v Uradnem listu EU (TED): /,
- vrsta postopka oddaje javnega naročila: naročilo male vrednosti,
- pogodbena vrednost: /,
- pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: ne,
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- trajanje pogodbe: 36 mesecev,
- datum sklenitve pogodbe: /
- predmet naročila je razdeljen na sklope: DA: o sklop 1: tablični računalnik,
o sklop 2: zmogljivi tablični računalnik,
o sklop 3: standardni prenosni računalnik,
o sklop 4: zmogljivi prenosni računalnik.
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- opis predmetna in tehnične specifikacije,
- pogodbena določila.
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Naročnik je med tehničnimi specifikacijami določil, da je predmet skupnega javnega naročila:
»dobava, konfiguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje energetsko učinkovitih
prenosnih in tabličnih računalnikov ter dobava priklopnih postaj (v nadaljevanju naprave).«
Nadalje je določil, da je v skladu s prilogo Temeljne okoljske zahteve za prenosne
računalnike, Uredba ZeJN, potrebno, ponudnik z oddajo ponudbe izkaže, da:
»(1) Ponujeni modeli prenosnih računalnikov morajo izpolnjevati najnovejše standarde
ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem
naročilu (tj. ENERGY STAR 6.1)
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I −
ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
(2) Ponujeni modeli prenosnih računalnikov morajo biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko
dostopen in ga je mogoče zamenjati.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz
katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da
blago izpolnjuje zahteve.
(3) Glasnost ponujenega modela prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s
standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na trdi disk.
Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.
DOKAZILO: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz
katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da
blago izpolnjuje zahteve.
Pogodbena določila
Naročnik je v vzorec pogodbe oz. okvirnega sporazuma določil v 1. členu:
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»Naročnik in kandidat uvodoma ugotavljata, da:
[…]
− se sporazum sklepa z namenom določitve načina izvajanja posameznih sukcesivnih dobav
energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov in tabličnih računalnikov (v nadaljevanju:
naprav),«
in nadalje v 55. členu:
»Okvirni sporazum preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je
dobavitelj ali njegov podizvajalec kršil okoljsko, delovno in socialno zakonodajo.«
c) Analiza primera št. JN000346/2020: Dobava energijsko učinkovite računalniške
opreme in licenc za standardno programsko opremo
Podatki o analiziranem postopku:
- javni naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije in umetnosti,
- skupno javno naročilo: /,
- naslov naročila: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno
programsko opremo,
- datum objave naročila: 22. 1. 2020,
- zaporedna št. objave naročila na eNaročanje: JN000346/2020,
- zaporedna št. objave v Uradnem listu EU (TED): 2020/S 016-032907,
- vrsta postopka oddaje javnega naročila: odprti postopek,
- pogodbena vrednost: 3.050.000,00 EUR z DDV,
- pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: da,
- trajanje pogodbe: 48 mesecev,
- datum sklenitve pogodbe: /
- predmet naročila je razdeljen na sklope: /
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- opis predmetna in tehnične specifikacije,
- pogoji za priznanje sposobnosti,
- pogodbena določila.
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila uvodoma določil, da oddaja
predmetno javno naročilo skladno z določili Uredbe ZeJN. Nadalje je med tehnične
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specifikacije oz. podrobnejši opis predmeta naročila določil v nadaljevanju specificirane
zahteve.
»Ponudnik zagotavlja brezplačen odvoz rabljenega oz. odsluženega ter za okolje nevarnega
blaga, ki ga bo dobavljal.«
Dodatno in ločeno glede na predmet naročila, tj. za osebne računalnike, je naročnik določil
tudi:
»a) Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za
energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan
povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.
b) Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka
dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami
ali pinceto) in zamenljiva.
c) Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO
7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen
z oznako LpAm 3 v dB.
Ponudnik mora pri vsakem povpraševanju, kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja,
ponudbi priložiti:
a) potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali tehnično
dokumentacijo proizvajalca, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
b) jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi
ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr.
sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in
potrebna orodja, videoposnetek),
in
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
c) potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.«
Kot okoljske zahteve za prenosne računalnike, je naročnik med tehnične specifikacije vključil
zahteve:
•

a) Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za
energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na
dan povabila k oddaji ponudbe.

•

b) Tablični računalniki in hibridni prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da
je polnilna baterija zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja
(tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva, drugi prenosni
računalniki pa morajo biti zasnovani tako, da so trdi disk, pomnilnik in polnilna
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baterija zlahka dostopni z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z
izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljivi. Za polnilno baterijo, ki je
prilepljena ali spajkana na prenosni izdelek, se pojmuje, da ni zlahka dostopna in
zamenljiva.
•

c) Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST
EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 33 dB. Podatek
mora biti označen z oznako LpAm v dB.

Ponudnik mora pri vsakem povpraševanju, kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja,
ponudbi priložiti:
a) potrdilo Energy Star ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali tehnično
dokumentacijo proizvajalca.
b) jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi
ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr.
sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in
potrebna orodja, videoposnetek),
in
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
•

c) potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.«

Kot okoljske zahteve za zaslone, je naročnik med tehnične specifikacije vključil zahteve:
»Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko
učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji
ponudbe.
Ponudnik mora pri vsakem povpraševanju, kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja,
ponudbi priložiti potrdilo Energy Star, ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.«
Kot okoljske zahteve za opremo za slikovno obdelavo, vključno s fotokopirnimi stroji,
tiskalniki, optičnimi bralniki, telefaksi, večnamenskimi napravami in podobnim, je naročnik
med tehnične specifikacije vključil zahteve:
»a) Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost
delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo
samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvirni
programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma
fotokopiranje mora biti nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo
hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski
opremi ali ročnih nastavitvah.
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b) Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik mora izpolnjevati najnovejše standarde
ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem
naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
c) Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja mora biti izmerjena v skladu s
standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB, če gre za
opremo, ki bo nameščena lokalno.
Ponudnik mora pri vsakem povpraševanju, kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja,
ponudbi priložiti:
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
- potrdilo Energy Star, ali potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali tehnično
dokumentacijo proizvajalca, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so
zahteve izpolnjene.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik je okoljske zahteve vnesel tudi med pogoje za priznanje sposobnosti in sicer:
»Gospodarski subjekt zagotavlja, da bo v okviru posameznih povpraševanj dobavljal opremo
skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), na
podlagi katere bo dobavljal osebne in prenosne računalnike, zaslone ter opremo za zajem,
obdelavo in prikaz slik ter televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je
dostopen na trgu.
Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD.«
Pogodbena določila
Med pogodbena določila je naročnik vključil v nadaljevanju navedene zahteve. V 2. členu je
naročnik določil, da je predmet okvirnega sporazuma: »dobava energijsko učinkovite
računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo za obdobje štirih let.«
V 9. členu vzorca pogodbe je naročnik določil obveznost izvajalca, s katero se je slednji
zavezal, da bo:
»upošteval določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19)
v delu, ki se nanaša na blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma.«
V 12. členu, ki ureja prevzem odpadkov, je naročnik določil:
»Izvajalec se obvezuje, da bo od naročnika brezplačno prevzel vso izrabljeno, pokvarjeno
oz. odsluženo ter za okolje nevarno blago ali embalažo, katero bo dobavljal.
Ustreznost načina vključitve okoljskih vidikov v javno naročilo
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Na podlagi analiziranih postopkov oddaje javnega naročila je potrebno ugotoviti, da so
naročniki v vseh treh izbranih primerih dosledno vključevati okoljske zahteve med tehnične
specifikacije, pogoje za sodelovanje ter pogodbena določila.
V nobenem od analiziranih postopkov javnega naročila naročnik okoljskih zahtev ni vključil
med merila za izbiro najugodnejše ponudbe, kljub temu, da priporočila: »Primeri okoljskih
zahtev in meril«, objavljenih na spletni strani ejn.gov.si, primeroma navajajo več možnih
načinov vključitve ustreznih okoljskih zahtev med merila za izbiro ponudbe. Kljub temu, da
sicer ni mogoče nedvoumno ugotoviti vzroka za takšno odločitev naročnikov v analiziranih
vzorcih, pa je potrebno ugotoviti, da so primeri okoljskih zahtev, kot so v navedeni v
priporočilih kot primeri tehničnih zahtev ali primeri pogodbenih določil, bolj razumljivi od
primerov okoljskih zahtev, navedenih kot merila za izbiro najugodnejše ponudbe. Slednja se
namreč pretežno nanašajo na »enostavno in razgradljivo sestavo« ali »možnost
razstavljanja izdelka«, kar je tehnično zahtevnejše. V kolikor javni naročnik oz. oseba,
odgovorna za vodenje postopka oddaje javnega naročila ni tehnično usposobljena na
analiziranem področju, bo težko vključila predlagana merila kot podmerila v dokumentacijo v
zvezi z oddajo javnega naročila, saj bo težko zagovarjala sorazmernost in povezanost s
predmetom naročila ter v fazi ocenjevanja ponudb dosledno izvajala načelo enakopravne
obravnave ponudb.
So pa v vseh treh analiziranih primerih javni naročniki med pogoje za priznanje sposobnosti
vnesli nekoliko lažje razumljivo okoljsko zahtevo po izpolnjevanju najnovejših standardov
ENERGY STAR za energijsko učinkovitost ter zahtevo glede zasnove opreme na način, da
je slednja zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja. Oba navedena
pogoja sta kot primer dobre prakse za uresničevanje ciljev zelenega javnega naročanja
navedena tudi v že citiranih priporočilih.
Prav tako je v vseh treh analiziranih primerih mogoče zaslediti bolj ali manj jasna pogodbena
določila, skladno s katerimi si je javni naročnik kot kupec pridržal pravico do enostranskega
odstopa od pogodbe za primer nepravilne izpolnitve pogodbe, tj. v kolikor dobavljena
oprema ne bo skladna s tehničnimi zahtevami.

5.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Javna naročila za dobavo elektronske pisarniške opreme oddajajo vsi javni naročniki.
Posebnosti glede tipov javnih naročnikov na tem področju ni. Večinoma se javni naročniki
odločajo za postopek naročila male vrednosti, kar kaže na to da so nekateri javni naročniki
majhni ter na to, da se zaradi nenehnega razvoja na področju elektronike oprema redno
menjava. Iz interne analize javnih naročnikov izhaja, da so seznanjeni z Uredbo o zelenem
javnem naročanju ter jo v večini uporabljajo. Zavedanje naročnikov o energetski učinkovitosti
elektronske pisarniške opreme je precej visoka. Naročniki pogosto poleg opreme potrebujejo
tudi vzdrževanje, namestitev in nakup programske opreme (pri računalnikih) ali nakup
tonerjev (pri tiskalnikih).
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5.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Na podlagi izvedene interne analize Odločitev o oddaji javnih naročil smo glede javnega
naročanja ter zelenega javnega naročanja ugotovili naslednje:
-

-

slovenski trg ponudnikov elektronske pisarniške opreme je širok, zato je konkurenca
velika. Pri 20 analiziranih javnih naročilih je bilo vključenih 22 različnih ponudnikov
elektronske pisarniške opreme. Okoli 70 % ponudnikov je ponudbe oddalo na 2 ali
več razpisih. Ponudnik z največ ponudbami jih je oddal na 6 razpisih;
konkurenčnost zagotavlja tudi pogosta oddaja javnih naročil po sklopih;
med desetimi ponudniki s skupno največjo vrednostjo dodeljenih naročil v letu 2018
je le eden ponudnik elektronske pisarniške opreme (oddal za približno 58 milijonov
EUR opreme). Ker ta ponudnik ne ponuja le IT opremo, temveč zagotavlja še druge
komunikacijske storitve, ki niso predmet zelenega javnega naročanja, lahko
zaključimo, da na področju elektronske pisarniške opreme, v RS nimamo ponudnika,
ki bi imel prevladujoč položaj na zadevnem trgu.

5.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Pri izvajanju zelenega javnega naročanja je eden najpomembnejših vidikov analiza stroškov
v življenjski dobi za proizvode z najboljšim okolju prijaznim delovanjem v primerjavi s
povprečnimi proizvodi na trgu. Stroškovni vidik je posebej pomemben pri javnem naročanju,
saj mora biti javna poraba upravičena. Naročnike se zato spodbuja k izbiranju možnosti, ki
so dolgoročno stroškovno učinkovite in združljive s širšimi politikami. Tak pristop bi moral
vključevati začetne stroške namestitve, ocenjeno življenjsko dobo in obratovalne stroške,
vključno z morebitnimi stroški potrošnega materiala (v primeru opreme za zajem, obdelavo
in prikaz slik za črnilo oziroma toner in papir) in porabo elektrike. Obratovalni stroški so v
glavnem povezani z nakupom potrošnega materiala (kartuš s tonerjem in črnilom) in na
drugi ravni s porabljeno elektriko, skupaj pa so znatno večji od začetne nakupne cene
elektronske pisarniške opreme.
Nakup energijsko učinkovitih modelov je tako kot pri vseh električnih napravah na splošno
najboljša možnost za zmanjšanje tekočih stroškov in vpliva na okolje. Na splošno ima
energijska učinkovitost proizvoda razmeroma majhen vpliv na nakupno ceno, zlasti če je
model med 25 % najučinkovitejših proizvodov na trgu. Izračun stroškov v življenjski dobi je
tehnika, ki se lahko uporabi za oceno skupnih stroškov lastništva elektronske pisarniške
opreme (in morda nekaterih okoljskih stroškov). Je orodje za sprejemanje učinkovitih,
dolgoročnih investicijskih odločitev, saj nekateri stroškovni vidiki morda niso takoj očitni
nosilcu odločanja. Morda bodo na primer potrebni višja začetna naložba, da se zagotovijo
nižji stroški v življenjski dobi, trpežnejša prenosna oprema ter nižji stroški popravila in
nadgradnje. Ob upoštevanju stroškov je izračun stroškov v življenjski dobi pomemben zlasti
za doseganje večje okoljske učinkovitosti. Odločitve, sprejete v fazi javnega naročanja,
lahko pomembno vplivajo na tekoče stroške.
Po ocenah lahko običajni tekoči stroški elektronske pisarniške opreme, ki jih sestavljajo
računi za električno energijo, popravila opreme in nadgradnja strojne opreme, znašajo 8–13
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% (zasloni) in 56–83 % (računalniki) stroškov v življenjski dobi. Stroški v življenjski dobi so
torej pomemben dejavnik pri nakupu elektronske pisarniške opreme. Pomemben dejavnik
teh tekočih stroškov je poraba električne energije v stanju delovanja (zasloni in računalniki)
ter v stanju nedelovanja in načinu mirovanja (računalniki). Stroški električne energije
načeloma obsegajo večino tekočih stroškov, in sicer običajno 2–15 % stroškov v življenjski
dobi. Največ električne energije porabijo namizni računalniki v povezavi z zasloni.
Pri namiznih računalnikih je zlasti pomembno stanje delovanja, ki ga specifikacija Energy
Star ne upošteva v celoti, zato so lahko strategije, ki se ne osredotočajo le na opremo, kot
sta izobraževanje osebja, naj ob koncu delovnega dne izklopi računalnike, in upravljanje
programske opreme za optimizacijo delovanja računalniških operacijskih sistemov, enako
pomembne kot izboljšave strojne opreme. Okoljske zahteve in merila za elektronsko
pisarniško opremo oziroma Merila EU za zeleno javno naročanje računalnikov in monitorjev
pozitivno vplivajo na nekatere ključne stroškovne centre, ki bi jih bilo treba upoštevati pri
življenjski dobi računalnikov in zaslonov. Ti so na kratko poudarjeni v nadaljevanju, pri
čemer je treba upoštevati, da bodo morebitne koristi vedno odvisne od posebnih potreb po
informacijski tehnologiji organizacije (npr. stacionarne ali prenosne opreme, končnih
uporabnikov, načrtovanega operacijskega okolja).
Programska oprema – približno 17–44 % stroškov v življenjski dobi namiznih in prenosnih
računalnikov in 87–92 % stroškov zaslonov, pri čemer se lahko z merili za oddajo javnega
naročila spodbuja konkurenčno oblikovanje cen pri robustnejši prenosni opremi in
komponentah z daljšo življenjsko dobo, kot so baterije.
Delovanje – približno 8–15 % stroškov v življenjski dobi, pri čemer se lahko za nakup
opreme v skladu s specifikacijami Energy Star uporabijo tehnične specifikacije. S tem se
zagotovi, da prihranek pri električni energiji znaša najmanj 47–64 % pri namiznih
računalnikih, odvisno od zmogljivosti, in 32– 75 % pri zaslonih, odvisno od velikosti zaslona
(na podlagi izračunov za zamenjavo opreme z oznako Energy Star v 5.0 z opremo z oznako
Energy Star v 6.0). Z merili za oddajo javnega naročila pa se lahko spodbuja dodaten
prihranek energije, in sicer do 80 % pri osnovnih tekočih stroških opreme.
Podpora in nadgradnja – približno 54–70 % stroškov v življenjski dobi namiznih in prenosnih
računalnikov. Z merili o nadgradljivosti, zamenljivosti in možnosti popravila se namreč
spodbuja trg, da se odzove z daljšimi garancijskimi obdobji in sporazumi o opravljanju
storitev. Merila za dodelitev v zvezi s preizkušanjem trpežnosti prenosnih računalnikov in
tabličnih računalnikov so namenjena spodbujanju robustnejše zasnove prenosnih izdelkov.
S tem se lahko podaljša življenjska doba izdelka, pri prenosnih računalnikih na primer vsaj
za leto dni, in znižajo stroški, povezani s popravili zaradi nenamerne škode in nedelovanja
izdelka. Merila o nadgradljivosti, zamenljivosti in možnosti popravila spodbujajo trg, da se
odzove s stroškovno konkurenčno prihodnjo razpoložljivostjo delov in zasnovami izdelkov, ki
omogočajo lažja popravila in nadgradnje. S tem se spodbuja zasnova prenosne opreme, ki
omogoča zamenjavo baterij in nadgradnjo pomnilnika. Merilo za oddajo javnega naročila v
zvezi z življenjsko dobo baterije in vzdržljivostjo spodbuja trg, da se odzove z baterijami,
katerih življenjska doba je trikrat daljša kot življenjska doba standardnih baterij.
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Izrabljeni izdelki – merila za ravnanje z izrabljenimi izdelki lahko spodbujajo proizvajalce in
specializirane predelovalce odpadne električne in elektronske opreme, da predložijo
ponudbe za inventar izrabljene opreme. S tem se lahko omogoči obnova nekatere preostale
vrednosti opreme, in sicer okvirno do 7 % prvotnih stroškov za ponovno uporabo in do 2 %
prvotnih stroškov za recikliranje, kar je odvisno od vrste opreme, njene starosti in stanja.
Kljub temu je treba potencial prihrankov pri stroških obravnavati v okviru skupnega
upravljanja opreme IT. Za ohranjanje produktivnosti je potrebna optimizacija strojne in
programske opreme, saj sta obe pomembni pri določanju uporabne tehnične življenjske
dobe izdelka. Čeprav se lahko računalnik nadgradi, njegov pomnilnik pa poveča, dokazi
kažejo, da se lahko zaradi težav s programsko opremo sčasoma kljub temu precej povišajo
letni stroški podpore. Usmeritve za preverjanje trpežnosti in ravni poenostavitev za
razstavljanje računalnikov in zaslonov so navedene v naslednjih dveh preglednicah.
V nadaljevanju je prikazan tudi primer izračuna prihranka papirja, če se pri opremi za
zajem, obdelavo in prikaz slik upošteva zahteva za dvostransko tiskanje za dva
različna tipa tiskalnikov.

Slika 1: Enoletni prihranki, če se upošteva zahteva za dvostransko tiskanje

Iz zgornje preglednice izhaja mogoč letni prihranek stroškov zaradi obojestranskega tiskanja
v primerjavi z enostranskim tiskanjem za en elektrofotografski tiskalnik (15 slik na minuto), ki
se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju: Letni prihranek zaradi obojestranskega tiskanja
= (101 stran na dan * 260 dni) / 2 * 0,012 EUR = 157,56 EUR/leto Izračuni na podlagi
zgornje preglednice kažejo, da je prihranek pri stalni uporabi obojestranskega tiskanja v
primerjavi z enostranskim tiskanjem precejšen pri elektrofotografskih tiskalnikih in malo
manjši pri brizgalnih tiskalnikih za pisarniško uporabo. Prihranki so lahko znatno večji, če se
pri tiskanju uporablja možnost »več slik na enem listu papirja«.

5.7 VIRI
-

Primeri okoljskih zahtev in meril s spletne strani https://ejn.gov.si/sistem/zelenojn.html
Študija: IZVEDBA CELOSTNE ANALIZE STANJA IN POTREB DELEŽNIKOV
GLEDE IZVEDBE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREDMETOV
POVEZANIH Z ELEKTRIČNO ENERGIJO SKLADNO S PREDPISI ZELENEGA
JAVNEGA NAROČANJA; Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.;
Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak; september 2020
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-

Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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6

TELEVIZORJI

6.1 PREDMET
V skladu s 6. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja televizorji. Natančnejšo opredelitev tega predmeta
določa 15. do 17. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL TELEVIZORJEV(2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Televizorji

17

4.906.768

0,68%

0,10%

0,13%

0,30%

6.1.1 OKOLJSKI VPLIV TELEVIZORJEV
Ključni okoljski vplivi so:
- poraba energije in posledične emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in
rabi;
- onesnaženost zraka, tal in vode, evtrofikacija, zakisljevanje in bioakumulacija ter učinki na
vodne organizme zaradi ekstrakcije in predelave materialov in nevarne snovi, uporabljene v
izdelkih;
- poraba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za proizvodnjo izdelkov;
- proizvodnja elektronske opreme, ki je lahko pri končnem odlaganju potencialno nevaren
odpadek.

6.1.2 OBSEG PREDMETA
V skladu z 15. do 17. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet televizorji zajema
televizijski sprejemnik ali televizijski zaslon.
V teh točkah so navedeni predmeti še natančneje opisani:
»Televizijski sprejemnik« pomeni izdelek, namenjen predvsem prikazovanju in sprejemanju
avdiovizualnih signalov, ki se daje na trg pod eno oznako modela ali sistema ter je
sestavljen iz zaslona in najmanj ene sprejemne enote/sprejemnika in možnih dodatnih
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funkcij za shranjevanje oziroma prikazovanje podatkov, kot so digitalni vsestranski disk
(DVD), trdi disk (HDD) ali videorekorder (VCR), v eni sami enoti z zaslonom ali v eni ali več
ločenih enotah.
»Televizijski zaslon« pomeni izdelek, namenjen prikazovanju videosignalov iz različnih virov,
vključno s televizijskimi radiodifuznimi signali, na vgrajenem zaslonu, ki lahko upravlja in
reproducira avdiosignale iz zunanje naprave, povezane prek standardizirane opreme za
prenos videosignalov, ki vključuje cinch (komponentni, kompozitni), SCART, HDMI in druge
brezžične standarde (razen nestandardizirane opreme za prenos videosignalov, kot sta DVI
in SDI), vendar ne more sprejemati in obdelovati radiodifuznih signalov.

6.1.3 OKOLJSKI CILJ
V skladu z 8. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:


delež televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša
najmanj 70 % vseh artiklov.

6.2 ANALIZA PREDMETA
Nalepka o energijski učinkovitosti (t. i. energijska nalepka) pomaga kupcem izbrati izdelke, ki
porabijo manj energije, in s tem znižati strošek za nakup električne energije. Oznake so
lahko tudi spodbuda za podjetja, da razvijajo in vlagajo v energijsko učinkovito načrtovanje
izdelkov.
Energijska nalepka označuje, v kateri razred energijske učinkovitosti od A do G se uvršča
naprava glede na rabo energije. Oznaka A (zelene barve) pomeni največjo energijsko
učinkovitost, oznaka G (rdeča) pa najmanjšo. Trenutno se, kadar se večina naprav
določenega tipa uvrsti v razred A, lestvici lahko dodajo še trije razredi: A+, A++ in A+++.
Tako je tudi v primeru televizorjev. Izkazalo se je, da oznake A+, A++ in A+++ zmedejo
potrošnike, zato bo tako razvrščanje v naslednjih nekaj letih postopno odpravljeno. Nov
sistem razvrščanja bo ponovno uvedel razrede od A do G (brez A+, A++ in A+++), vendar
bosta oba sistema v veljavi še nekaj časa do popolne opustitve sedanjih razredov.
Energijske nalepke so obvezne za vse naprave (in tako tudi televizorje), ki se prodajajo v EU
in za katere obstajajo zahteve o označevanju (enotna zakonska ureditev na evropski ravni).
Nalepka mora biti jasno vidna na vsaki napravi na prodajnem mestu. Nalepke in tehnično
dokumentacijo o izdelku morajo trgovcem brezplačno dati proizvajalci.

6.3 ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV
Za namen analize vključevanja okoljskih ciljev so bili izbrana naslednja javna naročila:
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V nadaljevanju so prikazane okoljske zahteve, vključene v analizirane postopke oddaje
javnih naročil. Pri tem si pripravljavec te analize pridržuje možnost, da so bile okoljske
zahteve pri analiziranih postopkih vključene tudi na drug način, vendar slednje bodisi ni
ključnega pomena za samo analizo bodisi zahteve niso bile vidno oz. transparentno
vključene v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Način vključevanja okoljskih ciljev v dokumentacijo
a) Analiza primera št. JN005446/2017: Nakup računalniške strojne opreme
Podatki o analiziranem postopku:
- javni naročnik: AŽP,
- skupno javno naročilo: /,
- naslov naročila: Nakup računalniške strojne opreme,
- datum objave naročila: 29. 5. 2017,
- zaporedna št. objave naročila na eNaročanje: JN005446/2017,
- zaporedna št. objave v Uradnem listu EU (TED): /,
- vrsta postopka oddaje javnega naročila: naročilo male vrednosti,
- pogodbena vrednost: 1.412,45 EUR brez DDV,
- pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: ne,
- trajanje pogodbe: 24 mesecev,
- datum sklenitve pogodbe: 22. 10. 2018
- predmet naročila je razdeljen na sklope: da:
o sklop A: nakup računalniške opreme
o sklop B: nakup tiskalnikov
o sklop C: nakup led televizorja in projektorja
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
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- pogoji za priznanje sposobnosti,
- merila za izbiro najugodnejše ponudbe,
- pogodbena določila.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik je za sklop C televizor, pri čemer je opisno opredelil sklop kot »okoljsko manj
obremenjujoče blago«, določil pogoj, ki predstavlja minimalno okoljsko zahtevo, kot sledi:
»Televizor mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 0,30, zaradi česar je uvrščen v
razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti.
DOKAZILO:
Ponudnik mora K PONUDBI PRILOŽITI TEHNIČNO DOKUMENTACIJO proizvajalca,
NALEPKO O ENERGIJSKI UČINKOVITOSTI ali USTREZNO DOKAZILO, iz katerega
izhaja, da so izpolnjene zahteve.«
Poleg tega je na splošno opredelil tudi pogoje, vezane na ponujeni predmet naročila in sicer:
» 1. Ponudniki morajo predložiti zahtevano opremo/blago skladno z naročnikovimi zahtevami
iz SPECIFIKACIJE NAROČILA (velja za VSE SKLOPE!).
2. Specificirane so MINIMALNE zahteve, ki jih ponujena oprema lahko presega (VELJA ZA
VSE SKLOPE), RAZEN pri specifikaciji glede VELIKOSTI ZASLONOV za PRENOSNI
RAČUNALNIK, kjer MORA ponujena oprema NATANČNO USTREZATI SPECIFIKACIJAM
(VELJA PRI SKLOPU A za oba tipa prenosnikov).
[…]
DOKAZILO:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo,
iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve iz specifikacije ter potrdilo, dokumentacijo ali
drugo ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede dveh pooblaščenih servisnih
partnerjev.«
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Za razliko od meril, kot jih je naročnik določil za sklop A in B, tj. najnižja skupna ponujena
cena, je merilo za sklop C določeno kot ekonomsko najugodnejša ponudba, kot sledi:
Podmerilo 1: cena televizorja in projektorja (do max. 70 točk) ter
Podmerilo 2: energijska učinkovitost za TV (do max 30 točk).
Pri tem je naročnik vnaprej opredelil, da ponudnik, ki ponudi televizor z energijsko
učinkovitostjo:
- A+, prejme dodatnih 10 točk,
- A++, prejme dodatnih 20 točk in
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- A+++ prejme dodatnih 30 točk.
Pogodbena določila
Naročnik je v 4. členu opredelil Uredbo ZeJN kot sestavni teh pogodbe, brez nadaljnjega
specificiranja določb iz uredbe:
»Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli te pogodbe:
- ponudba dobavitelja št. _____________ z dne _____________ ,
- ponudbeni predračun;
- temeljne okoljske zahteve iz razpisne dokumentacije, ki so v skladu z določili Uredbe o
zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 –
ZJN-3)) in
- specifikacija naročila.«
Dodatno je naročnik v 9. členu določil, da dobavitelj naročniku jamči, da je dobavljeno blago:
»- brezhibno, deluje in nima stvarnih napak,
- novo in nerabljeno,
- brez pravnih napak,
- identično vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru
razpisne dokumentacije ter so priloga te pogodbe.«
[…]
Jamstvo dobavitelja za skrite napake blaga velja še šest (6) mesecev po dobavi. Če se v
tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali
napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.«
Kljub temu, da je naročnik že kot dokazilo za zgoraj citirane pogoje za priznanje sposobnosti
določil, da mora ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo za ponujeno blago, je naročnik
v 15. členu (ponovno) zahtevam predložitev slednje ob dobavi blaga:
»Dobavitelj mora hkrati s predmetom ob prevzemu naročniku izročiti še:
- pravilno izpolnjeno dobavnico,
- podpisane in potrjene garancijske liste,
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,
- druge dokumente, če so zahtevani.«
Iz 17. člena sledi, da si je naročnik pridržal možnost enostranskega odstopa od pogodbe, v
kolikor dobavljeno blago ne bi bilo skladno s tehničnimi specifikacijami:
»Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v razpisni
dokumentaciji ali ni v skladu s ponudbeno dokumentacijo in priloženimi specifikacijami, ali ni
73
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

skladno z določili te pogodbe, bo zavrnjeno, zaradi česar bo prodajalec prešel v zamudo.
Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti priložen
blagu. Zavrnitev bo naročnik dobavitelju sporočil pisno.«
b) Analiza primera št. JN003109/2019: Nakup okoljsko manj obremenjujoče avdiovideo in fotografske opreme
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- opis predmetna in tehnične specifikacije,
- pogoji za priznanje sposobnosti,
- pogodbena določila.
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Naročnik je pri tehnični specifikacijah opredelil
»Tehnične zahteve in opis artikla:
➢ Diagonala zaslona: (cca 139 cm) 55" UHD LED TV,
➢ Ločljivost: UHD TV 4K, 3840 × 2160,
➢ Indeks kakovosti slike: Minimalno 1300,
➢ Priklop: Minimalno 3 x HDMI, 2 x USB, vgrajen WIFI,
➢ Procesor: 4 jedrni,
➢ Tip digitalnega sprejemnika: DVB-T2CS2,
➢ Vrsta dekodiranja sprejemnika: MPEG-4,
➢ Garancija: vsaj 2 leti,
➢ Format zaslona: 16:9,
➢ Energijski razred: Minimalno A+, (Uredba o zelenem javnem naročanju)
V skladu s 6. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe ZeJN mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja televizorji. Televizor mora imeti indeks energijske
učinkovitosti EEI < 0,23, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali
višje.«
Pogoji za priznanje sposobnosti
Okoljske zahteve je naročnik vključil tudi med pogoje za priznanje sposobnosti s tem, ko je
določil tehnični pogoj, kot sledi:
»Ponudnik mora zagotoviti, da bo ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami
naročnika iz razpisne dokumentacije.
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DOKAZILO:
• izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za
sodelovanje), razdelek a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje.
• Priložena zahtevana tehnična dokumentacija - slika (lahko fotokopija iz kataloga) in
tehnična dokumentacija v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da
ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve
tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati
k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Iz tehnične specifikacije mora biti
razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga.«
Pogodbena določila
Naročnik med pogodbena določila ni vključil posebnih okoljskih zahtev, je pa vnaprej
opredelil način izvedbe količinskega in kakovostnega prevzema blaga, ki pa je odraz politike
poslovanja naročnika in ne toliko okoljskih zahtev:
»Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora
potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole
kakovosti za prevzem proizvodov.
O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS
14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za
prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščena oseba, dobavitelja
pa _________________ oz. od njega pooblaščena oseba.
Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: “Kakovost ustreza”.«
c) Analiza primera št. JN007547/2019: Nabava osnovnih sredstev
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- opis predmetna in tehnične specifikacije,
- pogodbena določila.
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Naročnik je definiral temeljne okoljske zahteve za televizorje, kot sledi:
»Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno,
da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji
javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli
predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:
Televizor v razredu energijske učinkovitosti A ali več.
Tehnične specifikacije
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi:
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1. Televizor mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 0,30, zaradi česar je uvrščen v
razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti.
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca,
nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene
zahteve.
Določila pogodbe o izvedbi naročila.
Naročnik med pogodbena določila vključi določilo:
1. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Pogodbena določila
Naročnik je v 5. členu pogodbe opredelil obveznost izbranega dobavitelja, kot sledi:

Slika: Primer obveznost izbranega izvajalca za predmet »televizorji«

6.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Javna naročila televizorjev v RS predstavljajo neznaten del javnih naročil. Gre za nekaj
naročil na leto. Po pojasnilih vodilnega ponudnika elektronske opreme med katero sodijo
televizorji, je televizor zastarela tehnologija, zato se namesto njih uporabljajo predvsem večji
monitorji in diaprojektorji. Javna naročila televizorjev izvajajo šolske ustanove, torej za
izobraževalne namene in pa nekatere zdravstvene ustanove za opremo v čakalnicah in
bolniških sobah.
Pri večini javnih naročil televizorjev gre za naročilo večjega števila elektronske opreme
(prenosniki, monitorji, strežniki), televizor pa spada v enega izmed sklopov.
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6.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Ponudniki pisarniške elektronske opreme ponujajo tudi televizorje, pri čemer je delež
slednjih zanemarljiv.
Na podlagi izvedene interne analize Odločitev o oddaji javnih naročil smo glede javnega
naročanja ter zelenega javnega naročanja ugotovili naslednje:
-

-

slovenski trg ponudnikov elektronske pisarniške opreme je širok, zato je konkurenca
velika. Pri 20 analiziranih javnih naročilih je bilo vključenih 22 različnih ponudnikov
elektronske pisarniške opreme. Okoli 70 % ponudnikov je ponudbe oddalo na 2 ali
več razpisih. Ponudnik z največ ponudbami jih je oddal na 6 razpisih;
konkurenčnost zagotavlja tudi pogosta oddaja javnih naročil po sklopih;
med desetimi ponudniki s skupno največjo vrednostjo dodeljenih naročil v letu 2019
je le eden ponudnik elektronske pisarniške opreme (oddal za približno 58 milijonov
EUR opreme). Ker ta ponudnik ne ponuja le IT opremo, temveč zagotavlja še druge
komunikacijske storitve, ki niso predmet zelenega javnega naročanja, lahko
zaključimo, da na področju elektronske pisarniške opreme, v RS nimamo ponudnika,
ki bi imel prevladujoč položaj na zadevnem trgu.

6.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Pri izvajanju zelenega javnega naročanja je eden najpomembnejših vidikov analiza stroškov
v življenjski dobi za proizvode z najboljšim okolju prijaznim delovanjem v primerjavi s
povprečnimi proizvodi na trgu. Stroškovni vidik je posebej pomemben pri javnem naročanju,
saj mora biti javna poraba upravičena. Naročnike se zato spodbuja k izbiranju možnosti, ki
so dolgoročno stroškovno učinkovite in združljive s širšimi politikami. Tak pristop bi moral
vključevati začetne stroške namestitve, ocenjeno življenjsko dobo in obratovalne stroške,
vključno z morebitnimi stroški potrošnega materiala in porabo elektrike.
Nakup energijsko učinkovitih modelov je tako kot pri vseh električnih napravah na splošno
najboljša možnost za zmanjšanje tekočih stroškov in vpliva na okolje. Na splošno ima
energijska učinkovitost proizvoda razmeroma majhen vpliv na nakupno ceno, zlasti če je
model med 25 % najučinkovitejših proizvodov na trgu. Izračun stroškov v življenjski dobi je
tehnika, ki se lahko uporabi za oceno skupnih stroškov lastništva elektronske pisarniške
opreme (in morda nekaterih okoljskih stroškov). Je orodje za sprejemanje učinkovitih,
dolgoročnih investicijskih odločitev, saj nekateri stroškovni vidiki morda niso takoj očitni
nosilcu odločanja. Morda bodo na primer potrebni višja začetna naložba, da se zagotovijo
nižji stroški v življenjski dobi, trpežnejša prenosna oprema ter nižji stroški popravila in
nadgradnje. Ob upoštevanju stroškov je izračun stroškov v življenjski dobi pomemben zlasti
za doseganje večje okoljske učinkovitosti. Odločitve, sprejete v fazi javnega naročanja,
lahko pomembno vplivajo na tekoče stroške.
Primer LCD televizorja
Za primer izračuna prihrankov smo vzeli LCD televizor s premerom 102 cm, pri tedenski
uporabi 20 ur (10 ur ob delovnikih, 10 ur ob vikendih). Nato smo izračunali prihranke z
77
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

zamenjavo z manjšim LCD televizorjem (94 cm premera) in izklapljanjem televizorja iz
vtičnice.

6.7 VIRI
-

-

Primeri okoljskih zahtev in meril s spletne strani https://ejn.gov.si/sistem/zelenojn.html
Študija: IZVEDBA CELOSTNE ANALIZE STANJA IN POTREB DELEŽNIKOV
GLEDE IZVEDBE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREDMETOV
POVEZANIH Z ELEKTRIČNO ENERGIJO SKLADNO S PREDPISI ZELENEGA
JAVNEGA NAROČANJA; Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.;
Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak; september 2020
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
Spletni
kalkulator
prihrankov
za
elektronske
naprave
https://prihranki.uresnicujmo.si/Dodaj_Televizor.aspx

78
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

7

HLADILNIKI,
ZAMRZOVALNIKI
IN
NJIHOVE
KOMBINACIJE, PRALNI STROJI, POMIVALNI
STROJI,
SUŠILNI
STROJI,
SESALNIKI
IN
KLIMATSKE NAPRAVE

7.1 PREDMET
V skladu s 7. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije,
pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave (v nadaljnjem
besedilu: hladilniki). Natančnejšo opredelitev tega predmeta določa 20. do 25. točka Priloge
1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL HLADILNIKOV (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Hladilniki

66

28.211.961

3,92%

0,38%

0,77%

1,16%

7.1.1 OKOLJSKI VPLIV HLADILNIKOV
Ključni okoljski vplivi so:
- poraba energije in posledične emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in
rabi.
-poraba vode v fazi uporabe pralnega ali pomivalnega stroja.
- uporaba hladilnih sredstev v hladilnikih, zamrzovalnikih in klimatskih napravah ter s tem
povezano globalno segrevanje in tanjšanje ozonskega plašča,
- onesnaženost zraka, tal in vode, bioakumulacija in učinki na vodne organizme zaradi
ekstrakcije in predelave materialov ter nevarne snovi, uporabljene v izdelkih,
- poraba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za proizvodnjo izdelkov,
- proizvodnja izdelkov, ki so lahko pri končnem odlaganju potencialno nevarni odpadki,
- emisija izpustov in hrup med uporabo pri sesalnikih.
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7.1.2 OBSEG PREDMETA
V skladu z 20. do 25. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet hladilniki zajema:
»Hladilnik« pomeni hladilni aparat, ki se napaja iz električnega omrežja in ima prostornino
shranjevalnega prostora med 10 in 1500 litri ter je namenjen hlajenju živil v neprofesionalne
namene, z vsaj enim predelkom, primernim za shranjevanje sveže hrane oziroma pijač,
razen hladilnikov, izdelanih po naročilu, in samostoječih avtomatov za led ali hlajeno pijačo.
»Zamrzovalnik« pomeni hladilni aparat, ki se napaja iz električnega omrežja in ima
prostornino shranjevalnega prostora med 10 in 1500 litri ter je namenjen zamrzovanju živil v
neprofesionalne namene, z enim ali več predelki, primernimi za zamrzovanje in shranjevanje
zamrznjenih živil, s temperaturami od temperature prostora do –18 °C, razen
zamrzovalnikov, izdelanih po naročilu, in samostoječih avtomatov za led ali hlajeno pijačo.
»Hladilnik-zamrzovalnik« pomeni hladilni aparat z vsaj enim predelkom za shranjevanje
sveže hrane in vsaj enim predelkom, primernim za zamrzovanje sveže hrane in shranjevanje
zamrznjenih živil.
»Sušilni stroj« pomeni napravo, v kateri se tekstil suši s prevračanjem v vrtečem se bobnu,
skozi katerega se pretaka segret zrak, in ki je namenjena predvsem uporabi za
neprofesionalne namene, razen kombiniranega pralno-sušilnega stroja in ožemalnika.
»Sesalnik« pomeni napravo za odstranjevanje umazanije s površine, predvidene za čiščenje
z zračnim tokom, ki nastane zaradi podtlaka, ustvarjenega v napravi, vključno s hibridnim
sesalnikom, pri čemer so izvzeti sesalnik za mokro sesanje, sesalnik za mokro in suho
sesanje, akumulatorski, robotski, industrijski ali centralni sesalnik, talni loščilnik in sesalnik
za zunanjo uporabo.
»Klimatska naprava« pomeni napravo, ki je sposobna hladiti ali ogrevati zrak v zaprtih
prostorih ali oboje z uporabo cikla s kompresijo pare, ki ga poganja električni kompresor,
vključno s klimatskimi napravami, ki omogočajo dodatne funkcije, na primer zmanjševanje
vlažnosti zraka, čiščenje zraka, prezračevanje ali dodatno ogrevanje zraka z električno
upornostjo, ter napravami, ki lahko uporabljajo vodo (bodisi kondenzacijsko vodo, ki nastane
na strani uparjalnika, ali vodo, dodano od zunaj) za izparevanje na strani kondenzatorja pod
pogojem, da lahko naprava deluje le z uporabo zraka, brez uporabe dodatne vode.

7.1.3 OKOLJSKI CILJ
V skladu z 9. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:


delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih
strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred,
dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov.
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7.2 ANALIZA PREDMETA
Nalepka o energijski učinkovitosti (t. i. energijska nalepka) pomaga kupcem izbrati izdelke, ki
porabijo manj energije, in s tem znižati strošek za nakup električne energije. Oznake so
lahko tudi spodbuda za podjetja, da razvijajo in vlagajo v energijsko učinkovito načrtovanje
izdelkov.
Energijska nalepka označuje, v kateri razred energijske učinkovitosti od A do G se uvršča
naprava glede na rabo energije. Oznaka A (zelene barve) pomeni največjo energijsko
učinkovitost, oznaka G (rdeča) pa najmanjšo. Trenutno se, kadar se večina naprav
določenega tipa uvrsti v razred A, lestvici lahko dodajo še trije razredi: A+, A++ in A+++.
Tako je tudi v primeru televizorjev. Izkazalo se je, da oznake A+, A++ in A+++ zmedejo
potrošnike, zato bo tako razvrščanje v naslednjih nekaj letih postopno odpravljeno. Nov
sistem razvrščanja bo ponovno uvedel razrede od A do G (brez A+, A++ in A+++), vendar
bosta oba sistema v veljavi še nekaj časa do popolne opustitve sedanjih razredov.
Energijske nalepke so obvezne za vse naprave (in tako tudi televizorje), ki se prodajajo v EU
in za katere obstajajo zahteve o označevanju (enotna zakonska ureditev na evropski ravni).
Nalepka mora biti jasno vidna na vsaki napravi na prodajnem mestu. Nalepke in tehnično
dokumentacijo o izdelku morajo trgovcem brezplačno dati proizvajalci.

7.3 ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV
Za namen analize vključevanja okoljskih ciljev so bili izbrana naslednja javna naročila:

V nadaljevanju so prikazane okoljske zahteve, vključene v analizirane postopke oddaje
javnih naročil. Pri tem si pripravljavec te analize pridržuje možnost, da so bile okoljske
zahteve pri analiziranih postopkih vključene tudi na drug način, vendar slednje bodisi ni
ključnega pomena za samo analizo bodisi zahteve niso bile vidno oz. transparentno
vključene v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Način vključevanja okoljskih ciljev v dokumentacijo
a) Analiza primera št. JN004575/2018: Ureditev hlajenja v objektih MORS, SV in
URSZR z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
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- pogoji za priznanje sposobnosti,
- pogodbena določila.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik je vključil okoljske zahteve med pogoje za priznanje sposobnosti na sledeč način:
»(A)Ponudnik mora podpisati izjavo, da bo upošteval temeljne okoljske zahteve za gradnjo
ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov in bo zagotovil, da bo ureditev
hlajenja v objektih MORS, SV in URSZR izvedena skladno z zahtevami iz Priloge 1 Uredbe
o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017). Predmet
okoljskih zahtev in meril so: P7 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji,
pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave
DOKAZILO:
- podpisana, žigosana in skenirana lastna izjava, da bo ponudnik upošteval temeljne
okoljske zahteve za gradnjo ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov in
bo zagotovil, da bo ureditev hlajenja v objektih MORS, SV in URSZR izvedena skladno z
zahtevami iz Priloge 1 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z
dne 19. 9. 2017).
(B) Ponudnik mora priložiti skenirano tehnično specifikacijo (tehnični opis blaga) in slikovni
material (prospekte, slike…) za ponujeno opremo
DOKAZILO:
- skenirana tehnična specifikacija (tehnični opis blaga) in slikovni material (prospekti, slike…)
Pogodbena določila
Naročnik je v 2. členu opredelil obveznost izvajalca:
»Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih
stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec
bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.«
Poleg le-te je naročnik v 8. člen vključil pogodbeno določilo, ki predstavlja splošne
obveznosti izbranega izvajalca, ki neposredno niso odraz okoljskih zahtev, vendar je kljub
temu mogoče zagovarjati dodatne obveznosti izvajalca iz naslova Uredbe o zelenem javnem
naročilu:
»V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:
[…]
− izvršiti dela po opisih del iz popisa in predračuna ter drugih pogojih iz pogodbene
dokumentacije (veljavnih tehničnih predpisih, standardih, normativih…), kvalitetno in
strokovno pravilno ter v smislu načela dobrega gospodarja,
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− izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati slovenskim nacionalnim
standardom ali biti skladen z evropskimi tehničnimi soglasji, v primeru pa, da material ni
podvržen standardom ali evropskim tehničnim soglasjem, mora biti skladen s priznanimi
slovenskimi tehničnimi predpisi ali s slovenskimi tehničnimi soglasji,
− pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti
vgrajenega materiala in opreme, ki jih mora naročniku izročiti pri prevzemu del, ter izročiti
naročniku navodila za uporabo in pravilno vzdrževanje, spremljati kvaliteto po ISO
standardu,
− predložiti natančno tehnično dokumentacijo proizvajalca za uporabljene materiale,
− pri izvedbi del upoštevati vso veljavno zakonodajo,
− […].«
V 21. členu vzorca pogodbe je naročnik predvidel tudi enostranski razdor pogodbe za primer
neizvajanja okoljske zakonodaje in sicer:
»Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče
s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s
strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.«
b) Analiza primera št. JN004196/2019: Nabava in postavitev opreme za Oskrbovana
stanovanja v Velenju objekt štev. 38 na okolju prijazen način
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- opis predmetna in tehnične specifikacije,
- pogoji za priznanje sposobnosti,
- pogodbena določila.
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Naročnik je med tehnične specifikacije uvrstil sklicevanje na Uredbo ZeJN za vse predmete,
ki so predmet naročila in jih hkrati ureja tudi navedena uredba, med drugim tudi hladilnike,
zamrzovalnike in njune kombinacije.

Primer tehničnih specifikacij za več predmetov
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Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik je okoljske zahteve vključil tudi med pogoje za priznanje sposobnosti in sicer je
določil:
»Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI
< 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.
Dokazilo:
Izpolnjen in podpisan obrazec št. 10 Izjava – okoljske zahteve.
Obvezna priloga:
- tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
- nalepka o energijski učinkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.«
Pogodbena določila
Naročnik izvajalcu ni naložil posebnih obveznosti v zvezi z izvajanjem Uredbe ZeJN. Izbrani
izvajalec je dolžan dobaviti blago skladno s tehničnimi specifikacijami in pogojem, kot
opredeljen zgoraj. Za primer kršitve navedene obveznosti, pa si je naročnik pridržal možnost
enostranskega odstopa od pogodbe (14. člen) in sicer:
»Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:
[…]
- izvajalec krši določila te pogodbe vezane na Uredbo o zelenem javnem naročanju;
[…]«
Smiselno enako izhaja tudi iz 16. člena pogodbe, v katerem je določeno:
»Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali …
[…]
Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5
delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega
naročila ali njegovega podizvajalca.«
c) Analiza primera št. JN004196/2019: Nabava in postavitev opreme za Oskrbovana
stanovanja v Velenju objekt štev. 38 na okolju prijazen način
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
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- pogoji za priznanje sposobnosti,
- pogodbena določila.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil tudi pogoj za priznanje
sposobnosti, ki se neposredno nanaša na Uredbo ZeJN (točka 5.5), kot sledi:
»Na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) morajo
ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevati okoljske zahteve in sicer:
1. Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi česar je
uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.
Dokazilo: ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve:
2. Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja id > 1,08, zaradi česar je uvrščen v
razred učinkovitosti sušenja A.
Dokazilo: ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Dokazilo:
- Izpolnjena izjava o izpolnjevanju okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
(Obrazec 9) + priložena ustrezna dokazila.«
Pogodbena določila
Naročnik izrecnih obveznosti za izbranega izvajalca, ki bi bili odraz okoljskih zahtev, ni
vključil med pogodbena določila, je pa natančno opredelil postopek prevzema opreme in
naknadne preverite tehničnih specifikacij le-te, in sicer v 11. členu:
»Pogodbene stranke bodo v roku 10 dni od dobave in montaže opreme opravile kvaliteten
pregled in prevzem z zapisnikom, ki ga bodo podpisale odgovorne osebe pogodbenih
strank.
Investitor si pridržuje po tej pogodbi pravico naknadno preveriti kvaliteto dobavljene in
montirane opreme z naročilom pregleda skladnosti dobavljene opreme s pogodbenim
obsegom in z zahtevano kvaliteto opreme ter njeno skladnostjo s standardi ter o tem
pridobiti uradno poročilo od pooblaščene institucije. V primeru kvalitetnih odstopanj
dobavljene opreme, nosi stroške pregleda in izdaje testnega poročila ter posledične
zamenjave opreme z ustrezno opremo dobavitelj, v nasprotnem primeru krije stroške
pregleda in izdaje testnega poročila investitor. Morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene ob
primopredaji oz. kvalitetnem pregledu, bo dobavitelj odpravil v roku 10 dni od datuma
kvalitetnega pregleda opreme.« 137
Ustreznost načina vključitve okoljskih vidikov v javno naročilo
Na podlagi analiziranih postopkov oddaje javnega naročila je potrebno ugotoviti, da so
naročniki v vseh treh izbranih primerih dosledno vključevati okoljske zahteve med pogoje za
priznanje sposobnosti in med pogodbena določila.
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V nobenem izmed analiziranih primerov okoljske zahteve niso bile vključene med merila za
izbiro najugodnejše ponudbe. Pri analizi priporočil: »Primeri okoljskih zahtev in meril«, ki so
objavljeni na spletni strani ejn.gov.si, je potrebno ugotoviti, da slednja v splošnem spodbuja
vključitev okoljskih zahtev med tehnične specifikacije kot določeni (minimalni) razred
energijske učinkovitosti, v katerega mora biti ponujeni predmet uvrščen, kar pa je višje od
navedenega (tj. »višji razred energijske učinkovitosti«) pa se kot priporočilo svetuje za
vključitev v merilo za izbiro. Vendar je potrebno opozoriti, da so cene za blago, ki dosega
višjo stopnjo energetske učinkovitosti na trgu praviloma dražje. V kolikor naročnik te razlike
pri opredelitvi meril ne upošteva dosledno (tj. z ustrezno opredelitvijo ponderjev), potem
takšno merilo ni nujno spodbudno in ne zasleduje cilje okoljske politike, implementirane z
Uredbo o zelenem javnem naročanju. Ponudniki namreč težijo k oblikovanju ponudbe, ki bi
bila glede na merilo za izbiro najugodnejša, pri tehničnih specifikacijah pa sledi zgolj
zahtevanim minimalnim standardom, v kolikor boljši standardi niso ustrezno
nagrajeni/ovrednoteni.
Zgolj v enem od analiziranih treh primerov, pa je naročnik okoljske primere vključil tudi med
tehnične specifikacije. Vendar je vezano na slednje potrebno ugotoviti, da so pogoji za
priznanje sposobnosti oziroma pogoji za sodelovanje, kot so bili določeni v analiziranih
postopkih, določeni na način, ki v osnovi opredeljuje tehnične zahteve ponujenega predmeta
javnega naročila, zato ni mogoče trditi, da naročnik okoljskih zahtev ni vključil med opis
predmeta ali tehnične specifikacije javnega naročila. Primeroma, v vseh treh analiziranih
primerih so naročniki med pogoje določili okoljsko zahtevo, da mora imeti ponujeni predmet
določen (visok) indeks energijske učinkovitosti oz. biti uvrščen v razred energijske
učinkovitosti (npr. hladilnik A++, pomivalni stroj A oziroma A++). Standardi, kot so bili
določeni, so sorazmerni zgoraj navedenim priporočilom.
V vseh analiziranih primerih so javni naročniki med pogodbena določila vključili možnost
enostranskega razdora pogodbe za primer, da ponujeno oz. dobavljeno blago ne bi bilo
skladno s tehničnimi zahtevami. Takšno pogodbeno določilo je tudi sicer običajno za
pogodbe o izvedbi javnega naročila, zato je težko zatrjevati visoko stopnjo korelacije med
pogodbenim določilom in težjo po zasledovanju ciljev Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Vsekakor pa je tudi to en izmed ustreznih mehanizmov za javnega naročnika, za
spodbujanje ciljev iz Uredbe ZeJN.

7.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Javna naročila hladilnikov v RS predstavljajo majhen del javnih naročil. Gre za 0.66% delež
vrednosti vseh naročil in 3.45% delež vrednosti zelenih naročil. Najpogosteje in v največji
količini te predmet naroča javni naročnik: ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA. Slednji namreč
upravlja z 29 domovi, kar pomeni okoli 7.500 ležišč in 134.000 m2 notranjih bivalnih površin.

7.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Ponudniki pisarniške elektronske opreme ponujajo tudi hladilnike, pri čemer je delež slednjih
majhen.
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Na podlagi izvedene interne analize Odločitev o oddaji javnih naročil smo glede javnega
naročanja ter zelenega javnega naročanja ugotovili naslednje:
-

-

-

slovenski trg ponudnikov elektronske pisarniške opreme je širok, zato je konkurenca
velika. Pri 20 analiziranih javnih naročilih je bilo vključenih 22 različnih ponudnikov
elektronske pisarniške opreme. Okoli 70 % ponudnikov je ponudbe oddalo na 2 ali
več razpisih. Ponudnik z največ ponudbami jih je oddal na 6 razpisih;
konkurenčnost zagotavlja tudi pogosta oddaja javnih naročil po sklopih;
med desetimi ponudniki s skupno največjo vrednostjo dodeljenih naročil v letu 2019
je le eden ponudnik elektronske pisarniške opreme (oddal za približno 58 milijonov
EUR opreme). Ker ta ponudnik ne ponuja le IT opremo, temveč zagotavlja še druge
komunikacijske storitve, ki niso predmet zelenega javnega naročanja, lahko
zaključimo, da na področju elektronske pisarniške opreme, v RS nimamo ponudnika,
ki bi imel prevladujoč položaj na zadevnem trgu,
v Sloveniji se na tem področju pojavljajo 3 večji ponudniki.

7.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Pri izvajanju zelenega javnega naročanja je eden najpomembnejših vidikov analiza stroškov
v življenjski dobi za proizvode z najboljšim okolju prijaznim delovanjem v primerjavi s
povprečnimi proizvodi na trgu. Stroškovni vidik je posebej pomemben pri javnem naročanju,
saj mora biti javna poraba upravičena. Naročnike se zato spodbuja k izbiranju možnosti, ki
so dolgoročno stroškovno učinkovite in združljive s širšimi politikami. Tak pristop bi moral
vključevati začetne stroške namestitve, ocenjeno življenjsko dobo in obratovalne stroške,
vključno z morebitnimi stroški potrošnega materiala in porabo elektrike.
Nakup energijsko učinkovitih modelov je tako kot pri vseh električnih napravah na splošno
najboljša možnost za zmanjšanje tekočih stroškov in vpliva na okolje. Na splošno ima
energijska učinkovitost proizvoda razmeroma majhen vpliv na nakupno ceno, zlasti če je
model med 25 % najučinkovitejših proizvodov na trgu. Izračun stroškov v življenjski dobi je
tehnika, ki se lahko uporabi za oceno skupnih stroškov lastništva elektronske pisarniške
opreme (in morda nekaterih okoljskih stroškov). Je orodje za sprejemanje učinkovitih,
dolgoročnih investicijskih odločitev, saj nekateri stroškovni vidiki morda niso takoj očitni
nosilcu odločanja. Morda bodo na primer potrebni višja začetna naložba, da se zagotovijo
nižji stroški v življenjski dobi, trpežnejša prenosna oprema ter nižji stroški popravila in
nadgradnje. Ob upoštevanju stroškov je izračun stroškov v življenjski dobi pomemben zlasti
za doseganje večje okoljske učinkovitosti. Odločitve, sprejete v fazi javnega naročanja,
lahko pomembno vplivajo na tekoče stroške.
Primer hladilnika
Za primer izračuna prihrankov smo vzeli hladilnik z višino 180 cm in 388 l prostornine,
energijskega razreda A. Nato smo izračunali prihranke z zamenjavo hladilnika z drugim
enake prostornine, vendar razreda A+++.
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7.7 VIRI
-

-

Primeri okoljskih zahtev in meril s spletne strani https://ejn.gov.si/sistem/zelenojn.html
Študija: IZVEDBA CELOSTNE ANALIZE STANJA IN POTREB DELEŽNIKOV
GLEDE IZVEDBE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREDMETOV
POVEZANIH Z ELEKTRIČNO ENERGIJO SKLADNO S PREDPISI ZELENEGA
JAVNEGA NAROČANJA; Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.;
Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak; september 2020
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
Spletni
kalkulator
prihrankov
za
elektronske
naprave
https://prihranki.uresnicujmo.si/Dodaj_Hladilnik.aspx
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8

POHIŠTVO

8.1 PREDMET
V skladu z 8. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar je predmet naročanja pohištvo. Natančnejšo opredelitev tega predmeta
določa 26. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL POHIŠTVA (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena
vrednost

Delež
v Delež
v Delež
v
št. vseh vrednosti št. zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Pohištvo

158

105.360.535 0,91%

2,86%

2,77%

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil
14,62%

8.1.1 OKOLJSKI VPLIV POHIŠTVA
Ključni okoljski vplivi so:












izguba biotske raznovrstnosti in erozija zaradi netrajnostnega upravljanja z gozdovi
in nezakonite
sečnje;
izčrpavanje virov z uporabo neobnovljivih virov, kot sta olje in zemeljski plin, za
plastiko;
emisije CO2 in druge emisije, ki nastajajo z uporabo električne energije pri
proizvodnji različnih
materialov;
nevarnost sproščanja strupenih snovi za delavce, potrošnike in okolje;
prispevek k slabi kakovosti zraka v stavbah zaradi emisij hlapnih organskih spojih
(angl. Volatile
Organic Compounds – VOC) iz pohištva;
zavrženi materiali zaradi prekratke življenjske dobe pri pohištvu neustrezne
kakovosti;
zavrženi materiali zaradi težav s popravilom, pridobivanjem rezervnih delov ali
ločevanjem delov
pohištva za recikliranje.
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8.1.2 OBSEG PREDMETA
V skladu s 26. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev predmetov,
za katere je zeleno javno naročanje obvezno, predmet pohištvo zajema:
»Pohištvo« pomeni notranje ali zunanje pohištvo in prosto stoječe ali vgradne pohištvene
elemente, ki se uporabljajo za shranjevanje, obešanje, ležanje, sedenje, delo in
prehranjevanje, vključno z oblazinjenim pohištvom in vzmetnicami, pri čemer so izvzeta
igrišča in športni rekviziti, gradbeni proizvodi, kakršni so stopnice, stene, ornamenti in
plošče, sanitarna oprema, preproge, tkanine, ulične luči, stojala za kolesa, igrišča, pisarniški
material in drugi izdelki, ki primarno niso namenjeni uporabi kot pohištvo.

8.1.3 OKOLJSKI CILJ
V skladu z 10. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:


delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih
materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje
ali onemogoča.

8.2 ANALIZA PREDMETA
Poleg nabave novega pohištva, se pri javnem naročanju zadnje čase vse bolj spodbuja
nabava storitve obnove pohištva. Namen je spodbujati javne naročnike k razmisleku o
možnostih obnove obstoječega pohištva, preden se odločijo za nakup novega pohištva. S
postopki obnove pohištvu podaljšamo življenjsko dobo. Z obnovo in ponovno uporabo
obstoječega pohištva zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov v okolje (vsak kubični meter
lesa skladišči v času svoje uporabe približno 1 tono ogljikovega dioksida). Zmanjšujemo tudi
porabo naravnih virov in porabo energije, ki je v primeru obnove pohištva precej manjša, kot
pri proizvodnji novega pohištva.
Predmet pohištvo pa ne obsega naslednje proizvode:




tiste, ki v osnovi niso namenjeni, da se uporabljajo kot pohištvo (npr. cestna
razsvetljava, ograje, lestve, ure, igrala, samostoječa ali viseča ogledala, gradbeni
materiali, kot so stopnice, vrata, okna, talne obloge);
pohištvo, vgrajeno v vozila, ki se uporabljajo za javni ali zasebni prevoz;
pohištvene proizvode, v katerih več kot 5 odstotkov (glede na težo) predstavljajo
materiali, ki niso trden les, plošče na osnovi lesa, pluta, bambus, ratan, plastika,
kovina, usnje, prevlečena tkanina, tekstil, steklo ali polnilni material.

8.3 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
Za analizo skladnosti z Uredbo o ZeJN smo analizirali spodnji primer:
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Naročnik je javno naročilo razdelil na dva sklopa:
-

SKLOP 1 – SERIJSKA POHIŠTVENA OPREMA
SKLOP 2 – POHIŠTVENA OPREMA PO MERI

Naročnik je okoljke vidike vključil na več načinov:
Temeljne okoljske zahteve za pohištveno opremo

V skladu z. 8. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik
okoljske vidike upoštevati, kadar je predmet naročanja pohištvo.

Ti primeri okoljskih zahtev in meril se ne uporabljajo za naslednje izdelke:
– tiste, ki v osnovi niso namenjeni, da se uporabljajo kot pohištvo (npr. cestna razsvetljava,
ograje, lestve,
ure, igrala, samostoječa ali viseča ogledala, gradbeni materiali, kot so stopnice, vrata,
okna, talne obloge);
– pohištvo, vgrajeno v vozila, ki se uporabljajo za javni ali zasebni prevoz;
– pohištvene izdelke, v katerih več kot 5 odstotkov (glede na težo) predstavljajo materiali, ki
niso trden les,
plošče na osnovi lesa, pluta, bambus, ratan, plastika, kovina, usnje, prevlečena tkanina,
tekstil, steklo ali polnilni material.
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5.1.1. Tehnične specifikacije
1.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
– potrdilo, da ima blago oziroma material, iz katerega bo izdelek izdelan, znak za
okolje tipa I, iz
katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo FSC1 ali PEFC2 za izdelek zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
– dovoljenje FLEGT,3 če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU,
ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
2.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.

Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
– potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3.

Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov,
ki lahko ovirajo recikliranje.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
– seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, z navedbo njihove teže in
potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
92
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

4.

Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130
g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina,
kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli
pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.
Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po
Uredbi (ES) št. 1272/2008:4
– H331 (Strupeno pri vdihavanju),
– H311 (Strupeno v stiku s kožo),
– H301 (Strupeno pri zaužitju),
– H330 (Smrtno pri vdihavanju),
– H310 (Smrtno v stiku s kožo),
– H300 (Smrtno pri zaužitju),
– H351 (Sum povzročitve raka),
– H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri
vdihavanju),
– H350 (Lahko povzroči raka),
– H340 (Lahko povzroči genske okvare),
– H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in
H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
– H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
– H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),
– H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
– H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
– H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
– H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
– H360F (Lahko škodi plodnosti),
– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
– H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
– H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
– H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
– H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne
organizme, z dolgotrajnim učinkom),
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– H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
– H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več
stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:
– H360F (Lahko škodi plodnosti),
– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
– H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
– seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jih uporabili pri izdelavi pohištva,
varnostni list in tehnično dokumentacijo proizvajalca, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

5.

Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8
mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator
metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 7172) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).

Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
– potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Dokazila o ustreznosti lesnih kompozitov ne smejo biti starejša od treh
mesecev.

6.

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več
kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).
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Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve
ali
– seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov
varnostni list in tehnično dokumentacijo proizvajalca, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

7.

Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC,
HFC ali metilen klorid.

Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

8.

Embalaža mora biti:
– iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
– iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi izpolnil zahtevo, ali
– seznam surovin in materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v
celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža
izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.

5.1.2 Merila za oddajo javnega naročila ( deleži meril so navedeni v Splošnih
navodilih ponudnikom)
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1.

Merilo »višji utežni delež lesa oziroma materialov na njegovi osnovi«.
Ponudba s pohištvom, ki vsebuje višji utežni delež lesa oziroma materialov na
njegovi osnovi, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga
predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji določi naročnik.

Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.
2.

Merilo »delež recikliranega materiala«.
Ponudba s pohištvom, ki vsebuje delež recikliranih materialov iz lesa, plastike ali
kovin v končnem izdelku, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na
način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji določi naročnik.

Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca izdelka oziroma materiala, iz katerega je
izdelek izdelan, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo oziroma kakšna je
vsebnost recikliranih materialov po teži ali volumnu ali določena na drug merljiv
način.

Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.

3.

Merilo »embalaža«.
Ponudba z izdelki, ki so v:
– sekundarni embalaži oziroma transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45 odstotkov
recikliranih materialov, ali
– embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali
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– embalaži za večkratno uporabo,

se točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.

Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali
– seznam surovin in materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v
celotni embalaži, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
merilo, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.

Naročnik se je sicer napačno skliceval na temeljne okoljske zahteva, ki so obstajale v
prejšnji verziji Uredbe o ZeJN, vendar pa je vsebinsko zajel enake okoljske vidike, s čimer je
izpolnil cilj iz Uredbe.

8.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Javna naročila pohištva oddajajo predvsem javni zavodi kot so vrtci, osnovne šole in
upokojenski domovi, lekarne in zdravstvene ustanove. Načeloma pri tem predmetu ni
posebnosti glede tipov javnih naročnikov, saj vsi potrebujejo pohištveno opremo. Naročniki
praviloma razdelijo javna naročila na sklope.
Ustrezno poimenovanje javnih naročil, ki odraža, da gre za okoljsko sprejemljivejšo
pohištveno opremo, je zaznati pri okoli 40 % analiziranih javnih naročil

8.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Med ponudniki pohištva, obstaja velika konkurenca. Ugotovili smo, da se v večini na razpis
prijavijo povprečno 4,7 ponudnikov, pri čemer je najmanjše število ponudnikov 3, največje pa
9.
Pohištvo je namreč splošno dostopno blago, pri katerem pa so vključene določene
modifikacije glede dimenzij. Ponudniki pohištva so temu prilagojeni, zato njihova številčna
vključenost v postopke javnega naročanja, ni presenetljiva.
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8.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
S pohištvenimi izdelki, vključenimi v področje uporabe zelenih javnih naročil EU, praktično
niso povezani tekoči stroški. Zato na stroške v življenjski dobi najbolj vpliva življenjska doba
pohištvenega izdelka. Pomembno je, da se izberejo trdni in odporni materiali, vendar je
morda pomembnejše, da sestavni deli in materiali skupaj tvorijo trden proizvod, ki ga ni
težko popraviti ali obnoviti. Najboljši način za zagotavljanje takega proizvoda je, da se
zahteva skladnost z ustreznimi tehničnimi standardi EU in da je vključena najkrajša
garancija. Zaradi večjih tveganj in odgovornosti so podaljšane garancije pogosto povezane z
višjimi cenami. Privlačnost podaljšane garancije je odvisna od vrste samega proizvoda in
njegove predvidene uporabe, tj. od gibljivih delov, uporabe na prostem itd.
Bartlett3 navaja, da je običajna življenjska doba pisarniškega pohištva v Združenem
kraljestvu od 9 do 12 let, čeprav je pohištvo pogosto zasnovano tako, da je uporabno še
bistveno dlje. Prezgodnji konec življenjske dobe pisarniškega pohištva je pogosto posledica
odločitev podjetij, da bodo na novo opremila ali preselila pisarne, zato se popolnoma
uporabno pohištvo zavrže iz estetskih razlogov. Običajno javna organizacija potrebuje novo
zalogo pohištva zaradi:
• novih prostorov/osebja ali razširitve obstoječih prostorov;
• neustreznosti starega pohištva po prenovi obstoječih javnih zgradb (npr. zaradi napačne
barve, oblike ali velikosti);
• razpadanja starega pohištva (poškodovano pohištvo, ki ni več varno in/ali popolnoma
funkcionalno).
V zadnjih dveh primerih je morda dejansko mogoče obnoviti obstoječe pohištvo, namesto da
se kupijo popolnoma novi izdelki. Nedavno (junija 2014) je vlada Združenega kraljestva
objavila najnovejšo različico smernic za javna naročila za pohištvo. Nepotrjeni podatki
kažejo, da obnova obstoječega pohištva omogoča jasne in precejšne gospodarske prihranke
v primerjavi z nakupom enakovrednega novega pohištva. Konkretne podatke o dejanskih
prihrankih pri stroških, povezanih z odločitvijo za obnovo pohištva, je težko najti. Po ocenah
Walsha4 stroški znašajo od 25 do 50 %, vlada Združenega kraljestva pa je naslednje
podatke5 objavila kot okvirne smernice:

3

Bartlett, 2009. „Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential for reused and
remanufactured office furniture in the UK“ (Ponovna uporaba pisarniškega pohištva – vključitev v merila za hitro dobičkonosnost: študija tržnega
potenciala ponovno uporabljenega in predelanega pisarniškega pohištva v Združenem kraljestvu)
4
Walsh, 2011. „Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of remanufactured
products by local authorities in the North East of England“ (Javna naročila za obnovljene izdelke. Pregled potenciala za povečanje uporabe
predelanih izdelkov javnih organov v severovzhodni Angliji). Glej www.remanufacturing.org.uk.
5
UK Government Buying Standards Impact Assessment (Ocena učinka standardov nabave vlade Združenega kraljestva):
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_ 1407.pdf
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Na trgih za rabljeno pisarniško pohištvo dobre kakovosti so običajno prisotni trgovci in
dražitelji, neprofitne organizacije pa so zelo vključene v prodajo rabljenega pohištva slabše
kakovosti. Nobeden od teh dobaviteljev ni dobro opremljen za odziv na povabila k predložitvi
ponudb. Na podlagi zgornjih okvirnih referenčnih stroškov je jasno, da lahko prihranki pri
stroških znašajo tudi do 50 %. Zdi se, da je največja ovira za rast sektorja obnove pohištva v
EU premajhno povpraševanje na trgu. Upoštevati je treba, da je obnova pohištva
najprivlačnejša za visokokakovostne in drage pohištvene izdelke, kot je strokovno pisarniško
pohištvo, ter da lahko preprosto obnovo izvedejo serviserji na kraju samem, za druge naloge
pa je morda potreben prevoz pohištva v delavnico.

8.7 VIRI











Primeri
okoljskih
zahtev
in
meril
s
spletne
strani
MJU
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
Bartlett, 2009. „Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria:
A study of the market potential for reused and remanufactured office furniture in the
UK“ (Ponovna uporaba pisarniškega pohištva – vključitev v merila za hitro
dobičkonosnost: študija tržnega potenciala ponovno uporabljenega in predelanega
pisarniškega pohištva v Združenem kraljestvu)
Walsh, 2011. „Public procurement of remanufactured products. An examination of
the potential for increasing the use of remanufactured products by local authorities in
the North East of England“ (Javna naročila za obnovljene izdelke. Pregled potenciala
za povečanje uporabe predelanih izdelkov javnih organov v severovzhodni Angliji).
Glej www.remanufacturing.org.uk.
UK Government Buying Standards Impact Assessment (Ocena učinka standardov
nabave
vlade
Združenega
kraljestva):
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34146
2/Furniture_GBS_impact_assessment_ 1407.pdf
Zahteve in merila EU: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/ENV-201700602-02-00-SL-TRA-00.pdf
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9

GRELNIKI VODE, GRELNIKI PROSTOROV IN
NJIHOVE KOMBINACIJE TER HRANILNIKI TOPLE
VODE

9.1 PREDMET
V skladu z 9. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja grelniki vode, grelniki prostora in njihove
kombinacije ter hranilniki tople vode (v nadaljnjem besedilu: grelniki). Natančnejšo
opredelitev tega predmeta določa 27. do 38. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL GRELNIKOV (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Grelniki

53

32.961.876

4,57%

0,31%

0,89%

0,93%

9.1.1 OKOLJSKI VPLIV GRELNIKOV
Ključni okoljski vplivi so:
- poraba energije v fazi uporabe;
- emisije toplogrednih plinov v fazi uporabe zaradi zgorevanja fosilnih goriv ali uhajanja
hladilnega sredstva iz toplotne črpalke;
- emisije NOx, OGC, CO in PM v zrak v fazi uporabe;
- hrup v fazi uporabe.

9.1.2 OBSEG PREDMETA
V skladu z 27. do 38. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet grelniki zajema:
»Grelnik vode« pomeni napravo, ki je priključena na zunanjo oskrbo s pitno ali sanitarno
vodo, proizvaja in prenaša toploto za ogrevanje pitne ali sanitarne vode na dano
temperaturo, v dani količini in z danim pretokom v danih časovnih presledkih ter je
opremljena z enim ali več generatorji toplote.
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»Hranilnik tople vode« pomeni posodo za shranjevanje tople vode za ogrevanje vode
oziroma prostora, vključno z morebitnimi dodatki, ki ni opremljena z generatorjem toplote,
razen z enim ali več morebitnimi pomožnimi potopnimi grelniki.
»Grelnik prostorov« pomeni napravo, ki zagotavlja toploto za vodni sistem centralnega
ogrevanja, da se doseže in ohranja želena raven notranje temperature notranjega prostora,
kot so stavba, stanovanje ali soba, in je opremljena z enim ali več generatorji toplote.
»Kombinirani grelnik« pomeni vodni grelnik prostorov, ki je zasnovan tako, da zagotavlja
toploto tudi za oskrbo s toplo pitno ali sanitarno vodo določene temperature ter določenih
količin in stopenj pretoka v določenih časovnih intervalih, in je priključen na zunanji
oskrbovalni vir pitne ali sanitarne vode.
»Sončna naprava« pomeni sončni sistem, ki uporablja izključno sončno energijo, sončni
kolektor, sončni hranilnik tople vode ali črpalko v zanki kolektorja, ki se dajejo v promet
ločeno.
»Komplet grelnika vode in sončne naprave« pomeni komplet, ki se ponuja končnemu
uporabniku in vsebuje enega ali več grelnikov vode ter eno ali več sončnih naprav.
»Generator toplote« pomeni del grelnika, ki proizvaja toploto z uporabo enega ali več
naslednjih procesov: zgorevanje plinastih, tekočih ali trdnih fosilnih goriv oziroma biogoriv,
uporaba Joulovega zakona pri grelnih elementih z električno upornostjo in zajemanje toplote
iz okolja iz zračnega vira, vodnega vira ali tal oziroma odpadne toplote.
»Naprava za uravnavanje temperature« pomeni napravo, ki deluje kot vmesnik s končnim
uporabnikom glede vrednosti in časovnega načrtovanja želene notranje temperature ter
sporoča ustrezne podatke vmesniku grelnika, na primer osrednji procesni enoti, s čimer
prispeva k uravnavanju notranje temperature.
»Komplet grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave«
pomeni komplet, ki se ponuja končnemu uporabniku in vsebuje enega ali več grelnikov
prostorov v kombinaciji z eno ali več napravami za uravnavanje temperature oziroma eno ali
več sončnimi napravami.
»Komplet kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne
naprave« pomeni komplet, ki se ponuja končnemu uporabniku in vsebuje enega ali več
kombiniranih grelnikov v kombinaciji z eno ali več napravami za uravnavanje temperature
oziroma eno ali več sončnimi napravami.
»Vodni sistem centralnega ogrevanja« pomeni sistem, ki uporablja vodo kot medij za
distribucijo centralno proizvedene toplote do oddajnikov toplote za ogrevanje prostorov v
stavbah ali delih stavb.
»Pomožni potopni grelnik« pomeni grelnik na električno upornost z Joulovim zakonom, ki je
del hranilnika tople vode in proizvaja toploto le, kadar je zunanji vir toplote prekinjen ali v
okvari, ali del sončnega hranilnika tople vode, ki zagotavlja toploto, kadar toplota iz
solarnega vira ne zadošča za zagotavljanje zahtevanih ravni udobja.
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9.1.3 OKOLJSKI CILJ
V skladu z 11. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:



delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople
vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85
%.

9.2 ANALIZA PREDMETA
Delovanje generatorja toplote lahko temelji na številnih procesih in tehnologijah, kot so:







zgorevanje plinastih, tekočih ali trdnih fosilnih goriv;
zgorevanje plinaste, tekoče ali trdne biomase;
uporaba Joulovega zakona pri grelnih elementih z električno upornostjo;
zajemanje toplote iz okolja iz zraka, vode ali tal ali odpadne toplote;
soproizvodnja (istočasno proizvajanje toplote in električne energije v enem procesu);
zbiranje sončne energije (pomožno).

Naročnik mora zagotoviti, da je kupljeni grelnik vode oziroma prostorov, njihova kombinacija
in hranilnik tople vode v skladu z veljavno zakonodajo države, v kateri se bo uporabljal. To
lahko vključuje zakone v zvezi z okoljem in varnostjo, vendar nanje ni omejeno.
Za grelnike prostorov in njegove kombinacije naročnik upošteva lokalne razmere (tipe,
velikosti in energijske potrebe zgradb, možni vir goriva itd.) in izvede tržno analizo za
določitev najboljše razpoložljive tehnologije za ugotovljeno potrebo. Sistem bi moral biti
zasnovan s primernimi kontrolnimi sistemi za zagotovitev možnosti zadovoljivega nadzora
temperature in potrebe po ogrevanju, da bodo izpolnjene lokalne zahteve.
V zvezi z grelniki vode oziroma prostorov, njihovimi kombinacijami in hranilniki tople vode bi
moral naročnik zagotoviti, da je osebje za namestitev ustrezno usposobljeno. V različnih
državah članicah se pravne zahteve glede učnega načrta za usposabljanje osebja lahko
razlikujejo.
Nalepka o energijski učinkovitosti (t. i. energijska nalepka) pomaga kupcem izbrati izdelke, ki
porabijo manj energije, in s tem prihraniti denar. Oznake so lahko tudi spodbuda za podjetja,
da razvijajo in vlagajo v energijsko učinkovito načrtovanje izdelkov.
Energijska nalepka kaže, v kateri razred energijske učinkovitosti od A do G se uvršča
naprava glede na porabo energije. Oznaka A (zelene barve) pomeni največjo energijsko
učinkovitost, oznaka G (rdeča) pa najmanjšo. Trenutno – kadar se večina naprav
določenega tipa uvrsti v razred A, se lahko lestvici dodajo še trije nadaljnji razredi: A+, A++
in A+++. Tako je tudi v primeru grelnikov vode, grelnikov prostora in njihovih kombinacij ter
hranilnikov tople vode. Izkazalo se je, da oznake A+, A++ in A+++ zmedejo potrošnike, zato
bo takšno razvrščanje v naslednjih nekaj letih postopno odpravljeno. Nov sistem razvrščanja
bo ponovno uvedel razrede od A do G (brez A+, A++ in A+++), vendar bosta oba sistema
veljala še nekaj časa do popolne opustitve sedanjih razredov.
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Energijske nalepke so obvezne za vse naprave, ki se prodajajo v EU in za katere obstajajo
zahteve o označevanju (zakonska ureditev). Nalepka mora biti jasno vidna na vsaki napravi
na prodajnem mestu. Nalepke in tehnično dokumentacijo o izdelku morajo trgovcem
brezplačno dati proizvajalci.

9.3 ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV
Za namen analize vključevanja okoljskih ciljev so bili izbrana naslednja javna naročila:

V nadaljevanju so prikazane okoljske zahteve, vključene v analizirane postopke oddaje
javnih naročil. Pri tem si pripravljavec te analize pridržuje možnost, da so bile okoljske
zahteve pri analiziranih postopkih vključene tudi na drug način, vendar slednje bodisi ni
ključnega pomena za samo analizo bodisi zahteve niso bile vidno oz. transparentno
vključene v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Način vključevanja okoljskih ciljev v dokumentacijo
a) Analiza primera št. JN007659/2018: Javno naročilo za izbiro izvajalca prenove
poslovnih prostorov
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- pogoji za priznanje sposobnosti,
- pogodbena določila.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik je zahteve oz. priporočila iz Uredbe ZeJN vključil med pogoje za priznanje
sposobnosti in določil:
»Ponudnik zagotavlja, je seznanjen z določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 51/17) in jih bo upošteval pri izvedbi tega javnega naročila.
Način izpolnjevanje:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe ali nastopa s podizvajalci,
pogoj izpolni katerikoli od partnerjev ali podizvajalcev ali vsi partnerji in podizvajalci skupaj.
Zahtevano dokazilo:
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Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja
potrdi s podpisom obrazca »OBR-Izjava o skladnosti z Uredbo ZeJN-2« in predložitvijo
dokazil, zahtevanih v obrazcu »OBR-Izjava o skladnosti z Uredbo ZeJN-2.«
Nato je kot dokazilo za izpolnjevanje navedenega pogoja predvidel izjavo (tj. OBR-Izjava o
skladnosti z Uredbo ZeJN-2), ki dejansko vključuje tehnične specifikacije za predmet
naročila in tudi navedbo vseh dokazil, ki jih je izvajalec dolžan predložiti za izkazovanje
izpolnjevanja pogoja.
»Izjavljamo:
Da smo seznanjeni določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.
51/17) in da bo pri izvedbi projekta upoštevali naslednje zahteve:
Grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije, razen vodnih grelnikov prostora in
tistih kombinacij z vodnimi grelniki, katerih osnovna funkcija je zagotavljanje toplote za
ogrevanje
1. Ker se nameščajo grelniki vode, grelniki prostorov ali njihove kombinacije, izvajalec
potrjuje, da bo vgradnjo ali zamenjavo izdelkov izvedlo primerno usposobljeno in izkušeno
osebje.
Monterji, trgovci in serviserji so v celoti usposobljeni. Usposabljanje zajema naslednje
elemente:
– namestitev, vgradnjo in začetek obratovanja sistemov ogrevanja;
– preskuse varnosti, ki se uporabljajo v skladu z nacionalno zakonodajo;
– prilagoditev opreme in okolju prijaznih nastavitev;
– vzdrževanje in popravila sistemov ogrevanja; tehnike merjenja emisij v zrak;
– tehnična in pravna dokumentacija za sisteme ogrevanja (poročila o preskusih, potrdila,
dovoljenja).
Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
‒ navedbo enega primerljivega projekta, ki ga je pred kratkim izvedel, potrdila o zadovoljivi
izvedbi ter informacije o usposobljenosti in izkušnjah osebja.
2. Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople
pitne ali sanitarne vode, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko
učinkovitost ηwh, da je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred
energijske učinkovitosti, kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni za:
– grelnik3XS:ηwh≥35;
– grelnik vode XXS: ηwh ≥ 35; – grelnik vode XS: ηwh ≥ 38; – grelnik vode S: ηwh ≥ 38;
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– grelnik vode M: ηwh ≥ 65;
– grelnik vode L: ηwh ≥ 75;
– grelnik vode: ηwh ≥ 80;
– grelnik vode XXL: ηwh ≥ 85.
Grelnik prostorov, razen nizkotemperaturnih toplotnih črpalk in toplotnih črpalk za ogrevanje
prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah, mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko
energijsko učinkovitost ηs ≥ 90, zato je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A ali v višji
razred energijske učinkovitosti.
Nizkotemperaturna toplotna črpalka in toplotna črpalka za ogrevanje prostorov za uporabo
pri nizkih temperaturah mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost
ηs ≥ 115, zato je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske
učinkovitosti.«
Hranilnik tople vode mora imeti stalno izgubo (v vatih s prostornino zbiralnika V v litrih) S ≥
8,5 + 4,25 x V0,4, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti B ali v višji razred
energijske učinkovitosti.
Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– nalepko o energijski učinkovitosti ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
3. Popravilo ali zamenjava izdelka sta zajeta v garancijo za najmanj štiri leta. Ponudnik tudi
zagotovi, da so originalni ali enakovredni rezervni deli na voljo (neposredno ali pri drugih
imenovanih zastopnikih) najmanj deset let od dneva nakupa. Ta določba se ne bo
uporabljala za neizogibne začasne situacije, kot so naravne nesreče, na katere proizvajalec
nima vpliva.
Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.
4. Izdelek se dobavi z navodili za vgradnjo in uporabo v tiskani (na embalaži ali v
dokumentaciji, priloženi izdelku) ali v elektronski obliki. Ti vsebujejo:
a) splošne podatke o ustreznih merah grelnikov za različne značilnosti/velikosti stavb;
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b) podatke o porabi energije grelnika;
c) navodila za ustrezno montažo, vključno z:
– navodili, ki navajajo, da morajo grelnik vgraditi v celoti usposobljeni monterji;
– morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju ali
– vgradnji grelnika;
– navodili, ki navajajo, da je po priključitvi treba ustrezno prilagoditi kontrolne nastavitve
– (»krivuljo ogrevanja«) grelnika;
– podrobnostmi, če je ustrezno, o vrednostih emisij, ki onesnažujejo zrak, ki jih morajo
dosegati
– dimni plini med delovanjem, in o tem, kako je treba nastaviti grelnik, da jih bo dosegal. V
priporočilih mora biti navedeno zlasti, da:
– je treba grelnik prilagoditi s pomočjo merilnih naprav za merjenje CO, O2 ali CO2, NOx,
temperature in saj, da se zagotovi, da nobena od mejnih vrednosti iz meril 2, 4, 5, 6 in 7 ni
prekoračena;
– se za merilne naprave naredijo luknje na istih mestih, kot so bile narejene za laboratorijske
preskuse;
– se rezultati meritev shranijo na posebnem obrazcu ali diagramu, pri čemer en izvod obdrži
končni uporabnik;
– navodili za tehnologijo z nizko temperaturo dimnih plinov, ki navajajo, da mora biti sistem
opremljen s tehnologijo za zaviranje korozije;
– navodili za kondenzacijske kotle, ki navajajo, da mora biti dimnik zaščiten pred
kondenzatom z nizko pH vrednostjo;
– jasnimi navedbami za toplotne črpalke, da se ne uporabljajo snovi, ki so v skladu z
Direktivo Sveta 67/548/EGS2 in njenimi poznejšimi spremembami razvrščene kot okolju
nevarne ali nevarne za zdravje;
– informacijami o tem, na koga se lahko obrne monter za pomoč pri vgradnji;
d) navodila o delovanju za serviserje;
e) navodila za uporabo, vključno z:
– napotitvijo na pooblaščene monterje in serviserje;
– priporočili za ustrezno uporabo in vzdrževanje grelnika ter katera goriva so primerna za
uporabo in njihovo ustrezno skladiščenje zaradi optimalnega zgorevanja ter časovni načrt za
redno vzdrževanje;
106
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

– nasveti, kako lahko gospodarna uporaba zmanjša vpliv grelnika na okolje, zlasti
informacijami o ustrezni uporabi izdelka za zmanjšanje porabe energije;
– informacijami, če je ustrezno, o razumevanju merilnih rezultatov in njihovem izboljšanju;
– informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati; priporočila o primerni
odstranitvi izdelka na koncu življenjske dobe.
Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.«
Pogodbena določila
Naročnik je v 30. členu vzorca pogodbe opredelil možnost enostranskega odstopa od
pogodbe v primerih:
»Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik
seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo
kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi
javnega naročila ali njegovega podizvajalca.«
b) Analiza primera št. JN006196/2019: Dobava tehničnega materiala 2020 - 2023
Predmet naročila je razdeljen na sklope:
- Sklop 1: elektri material
- Sklop 2: tehnični material, stroji, orodje, okovje, oprema
- Sklop 3: sanitarna, oprema, oprema za stranišča, grelniki vode in material.
Predmet te analize je oprema oz. material, ki spada v zadnji tretji sklop. V izbranem primeru
so bile okoljske zahteve vključene na sledeč način:
- opis predmeta in tehnične specifikacije
- pogoji za priznanje sposobnosti,
- pogodbena določila.
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Naročnik je uvodoma v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da morajo
ponudniki v skladu s 4. členom Uredbe ZeJN že ob oddaji ponudbe za tretji sklop predložiti
tudi:
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»- tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti, izjavo o skladnost
s strani proizvajalca ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene
zahteve.«
Dodatno je naročnik v okviru tehničnih specifikacij za sklop 3 določil opombo:
Naročnik v skladu s 4. členom Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.
51/17) za sanitarne armature, zaradi specifičnih potreb stanovalcev, ki sodi po enotni
klasifikaciji vrst objektov (sprejet z uredbo Vlade, Uradni list RS, št. 109/11) med
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine – 11302 (domovi za starejše
osebe), ni moral slediti cilju: »delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih
prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne
uporabe vode, znaša najmanj 70%« je pa oblikoval dodatne zahteve (tehnične specifikacije)
za sanitarne armature, navedene v spodnji tabeli. […]«.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik je med pogoje za priznanje sposobnosti vključil tudi pogoje za ugotavljanje
tehnične in strokovne sposobnosti in sicer:
»Ponudnik bo dobavljal blago oziroma artikle, ki ustrezajo vsem veljavnim predpisom v RS
in EU, skladno s specifikacijami, zahtevami naročnika iz specifikacije predračuna, poglavjem
3. Zahteve naročnika in 3.1 Dodatne zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije ter 9, 11.
17 točko 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 52/17);
Ponudnik bo ob oddaji ponudbe za artikle navedene v poglavju 3. Zahteve naročnika v
skladu z 9, 11, 17 točko 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.
51/17) in 3.1 Dodatne zahteve naročnika, predložil tehnično dokumentacijo proizvajalca,
nalepko o energijski učinkovitosti, izjava o skladnosti s strani proizvajalca ali drugo ustrezno
dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene;
[…]
Dokazila:
Ponudnik/partner v skupno ponudbi izpolni Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)«
Iz obrazca – Izjava izhajajo naslednje obveznosti za ponudnike:
»da delež grelnikov vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša
najmanj 85 % v skladu s 2. odstavkom, 11. točko, 6. člena Uredbe o zelenem javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
c) Analiza primera št. JN007631/2019: Vzdrževanje večstanovanjskih stavb in
stanovanj v lasti Občine Žalec
Predmet naročila je razdeljen na dva sklopa:
- Sklop 1: investicijska vzdrževalna dela, med katera spada izvajanje gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del za vzdrževanje večstanovanjskih stavb in stanovanj ter

108
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

- Sklop 2: manjša vzdrževalna dela, med katera je naročnik uvrstil: npr. menjava armatur,
grelnikov vode, umivalnikov, WC splakovalnikov, manjša električna popravila, manjša
kvadratura beljenja, menjava manjše površine ploščič, menjava enih vrat ipd., do vrednosti
1.000,00 EUR z DDV.
V izbranem primeru so bile okoljske zahteve vključene v okviru drugega sklopa na sledeč
način:
- pogoji za priznanje sposobnosti,
- pogodbena določila.
Pri opisu predmeta naročila oz. v popisu del za sklop 2 sta navedeni postavki:
»23. grelnik vode, Gorenje TGR 50 NG – kapaciteta 60 l; […]
24. grelnik vode, Gorenje TGR 80 NG – kapaciteta 80 l, […]«
Vendar posebnih okoljskih zahtev, vezanih na predmet naročila, ni bilo vključenih pri opisu
predmeta oz. tehničnih specifikacijah.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Kljub temu, da zgolj manjši del predmeta naročila v okviru drugega sklopa predstavlja
predmet, ki zapade pod Uredbo ZeJN, na katero se pri navedbi pravne podlage sklicuje tudi
naročnik, je bil naročnik pri oblikovanju dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega
javnega naročila dosledno osredotočen na okoljske zahteve. Slednje so upoštevane pri
pogojih za priznanje sposobnosti:
»Ponudnik mora naročena dela opraviti skladno s 6. členom Uredbe o zelenem javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017)
DOKAZILO: Podpisana izjava (razpisni obrazec št.6)«
V razpisnem obrazcu št. 6 – izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, je med
drugim navedeno:
»[…]
2. izjavljamo […]
- da bomo pogodbena dela izvedli skladno s 6. členom Uredbe o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 51/2017).
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil.«
Pogodbena določila
Naročnik je okoljske zahteve vključil tudi v vzorec okvirnega sporazuma in sicer v 14. člen, v
katerem je določeno:
»Naročnik sme odpovedati sporazum ali posamično naročilo v naslednjih primerih: […]
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- če izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročilu;«
ter prav tako v 19. členu, ki ureja odgovornost izbranega izvajalca, kot sledi:
»Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v
času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.«
Neodvisno od okoljskih zahtev, ki jih sicer določa Uredba ZeJN, je naročnik okolju prijazne
zahteve, vezane na ravnanje z odpadki, vnesel tudi v 20. člen pogodbe, ki določa:
»Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za
zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo.
Prav tako mora izvajalec pri izvedbi del uporabljati čisto tehnologijo in brezhibne stroje.
Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi del spoštoval določbe Uredbe o odpadkih (Ur. L. RS,
št. 37/15, 69&15), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS,
št. 34/08), Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur.l. RS, št.
106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTPUS-1) in Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04
– ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87&11,
40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17).«
Ustreznost načina vključitve okoljskih vidikov v javno naročilo
Osrednji cilj Uredbe ZeJN je, da znaša delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih
kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na
trgu, najmanj 85 %. Pri tem je zlasti potrebno poudariti termin »najvišji energijski razred,
dostopen na trgu«. To pomeni, da so tudi priporočila: »Primeri okoljskih zahtev in meril«, ki
so objavljeni na spletni strani <ejn.gov.si>, oblikovana na način, da se dosega čim višji delež
v najvišji energetski razred vključene opreme.
V analiziranih primerih so javni naročniki okoljske zahteve vključili med pogoje za priznanje
sposobnosti oz. pogoje za sodelovanje in med pogodbena določila. Dodatno sta javna
naročnika v dveh od treh analiziranih primerov slednje vnesla tudi med tehnične
specifikacije. Vendar je potrebno pri tem ugotoviti, da so se javni naročniki, ne glede na
način vključitve okoljskih zahtev v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v vseh
primerih pretežno sklicevali neposredno na Uredbo o zelenem javnem naročanju (npr.
ponudnik je seznanjen z določbami Uredbe ali pa ponudnik izjavlja, da bo ponujeni predmet
skladen z Uredbo, …) in oblikovali razpisni obrazec izjave ponudnik na način, da slednji
potrjuje seznanjenost ali skladnost ponujenega predmeta naročila z Uredbo ZeJN.
V nobenem od analiziranih primerov okoljske zahteve niso bile vključene med merila za
izbiro najugodnejše ponudbe, nasprotno pa so si javni naročniki pridržali pravico do
enostranskega odstopa od pogodbe, v kolikor ponujeni ali dobavljeni predmet ne bi bil
skladen z zahtevami iz Uredbe ZeJN ali tehničnimi specifikacijami.
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9.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Javna naročila grelnikov v RS predstavljajo neznaten del javnih naročil. Gre za 0,89% delež
vrednosti vseh naročil in 4,57% delež vrednosti zelenih naročil. Posebnosti glede javnih
naročnikov pri nabavi grelnikov ni zaznati. Glede na tip javnih naročnikov pri analiziranem
vzorcu prevladujejo javna podjetja.

9.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Na podlagi izvedene interne analize Odločitev o oddaji javnih naročil smo glede javnega
naročanja ter zelenega javnega naročanja ugotovili naslednje:
-

slovenski trg ponudnikov grelnikov je precej ozek – imamo le nekaj ponudnikov,
v Sloveniji na tem področju prevladuje podjetja MERKUR d.o.o,
konkurenčnost zagotavlja pogosta oddaja javnih naročil po sklopih,
pri naročanju grelnikov gre praviloma za večja naročila tehničnega materiala.

9.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Eden najpomembnejših vidikov pri oblikovanju zahtev in meril za zeleno javno naročanje je
upoštevanje analize stroškov v življenjskem ciklu izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo
v primerjavi s povprečnimi izdelki na trgu.
Grelniki vode oziroma prostorov, njihove kombinacije in hranilniki tople vode spadajo med
izdelke, pri katerih so vplivi življenjskega cikla najbolj odvisni od faze uporabe (predvsem od
porabe energije v fazi uporabe). Delež stroškov nakupa v skupnih stroških v življenjskem
ciklu izdelkov je zato razmeroma majhen. V številnih razpoložljivih študijah o upoštevanju
stroškov v zelenem javnem naročanju6 je bilo ugotovljeno, da se višji stroški nakupa
običajno povrnejo z nižjimi operativnimi stroški, zlasti za izdelke z visoko energijsko
učinkovitostjo. Značilen primer so na primer ogrevalni sistemi z visokim izkoristkom. V
omenjeni študiji je bilo navedeno, da je v celotnem življenjskem ciklu ogrevalnega sistema
približno 95 odstotkov skupnih stroškov operativnih stroškov. Tako so ugotovili, da so
odločitve v zvezi z javnim naročanjem, ki temeljijo samo na stroških nakupa, verjetno slaba
naložba.
V referenčnem tehničnem poročilu, povezanim s to študijo, sta predstavljena podrobna
analiza stroškov v življenjskem ciklu grelnikov in povzetek ključnih ugotovitev.
Za skupne stroške v življenjskem ciklu različnih različic grelnikov vode oziroma prostorov,
njihovih kombinacij in hranilnikov tople vode (vključno z nakupom, vzdrževanjem in tekočimi
stroški) je bilo ugotovljeno, da so zelo odvisni od tekočih stroškov za energijo. V nekaterih
študijah7 je bilo zlasti ugotovljeno, da se zaradi vladnih odločitev o energijskih tarifah
pozitivni gospodarski učinek različice grelnika vode oziroma prostorov, njihove kombinacije
Rüdenauer, I. et al. (2007): Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe (Stroški in prednosti zelenega javnega
naročanja v Evropi), Öko-Institut e.V. in ICLEI. Končno poročilo, pripravljeno za Evropsko komisijo v okviru javnega naročila DG
ENV.G.2/SER/2006/0097r, na voljo na: http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm.
7
Revija VV+, marec 2010, str. 178.
6
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ali hranilnika tople vode lahko spremeni v negativnega. Zdi se, da so na takšne vplive
občutljivi zlasti grelniki s toplotno črpalko na električno energijo in grelniki s soproizvodnjo.
Za toplotne črpalke je bilo ugotovljeno, da so še vedno razmeroma draga različica grelnikov,
zlasti če so vključena potrebna dela za celotno vgradnjo (izvedba sistema vira toplote in
sistema ponora/oddajnika toplote).
Z oblikovanjem modelov za pripravo ukrepov v zvezi z okoljsko primerno zasnovo (več o
tem v referenčnem tehničnem poročilu) so bili pridobljeni stroški v življenjskem ciklu na ravni
najnižjih stroškov v življenjskem ciklu (LLCC) in na ravni najboljše razpoložljive tehnologije
(BAT). Na ravni LLCC so bili ugotovljeni prihranki do 16 odstotkov za razrede manjših
velikosti (do 29 kW) in prihranki 30–46 odstotkov za največje velikosti (> 60 kW). Iz
prihrankov, ugotovljenih na ravni BAT, je razvidno, da prihranki za rešitve BAT, razen za
raven najmanjših velikosti XXS (do 10 kW), niso tako veliki kot prihranki za rešitve LLCC,
vendar so te še vedno bolj gospodarne od osnovne različice.
Ravni BAT (najboljša razpoložljiva tehnologija) v glavnem temeljijo na tehnologiji toplotnih
črpalk, včasih z dodano koristjo solarnih naprav. V študiji so dodane nekatere razlage:









splošna uporaba toplotnih črpalk ni mogoča. Zlasti za »geotermalne« ali »vertikalne«
toplotne črpalke s talnim virom so potrebna posebna dovoljenja vodovodnega
podjetja ali občine itd.;
potrebni so strokovno usposobljeni monterji in posebna oprema, tega pa (še) ni
dovolj;
učinkovitost toplotne črpalke je zelo odvisna od zasnove in vgradnje;
toplotna črpalka je pogosto naprava za osnovno obremenitev, kar pomeni, da je lahko
hibridna naprava (na primer z običajnim grelnikom) pogosto gospodarna rešitev, ki je
primerna za osnovno in konično obremenitev;
energijske koristi so močno odvisne od podnebja, zlasti to velja za zračne toplotne
črpalke in sončno energijo;
zaradi vsega navedenega se čas povrnitve stroškov zelo razlikuje glede na državo in
razmere.

Prihranki energije (in povezani prihranki pri stroških, ki so odvisni od cene energije), ki bi jih
bilo mogoče doseči z uporabo meril EU za zeleno javno naročanje za vodne grelnike
prostora in tiste kombinacije z vodnimi grelniki, katerih osnovna funkcija je zagotavljanje
toplote za ogrevanje, so odvisni od tehnologije. Uporaba osnovnega merila za energijsko
učinkovitost za kotle razredov manjše velikosti bi lahko pomenila okoli 40-odstotni prihranek
energije (prihranki iz osnovnega scenarija pripravljalne študije o okoljsko primerni zasnovi za
prvi sklop),8 za največje velikosti pa 50-odstotni prihranek. Pri toplotnih črpalkah bi bil
prihranek energije 45-odstoten oz. 55-odstoten. Pri uporabi celovitega merila bi lahko
prihranki energije za manjše kotle dosegli 44 odstotkov in 55 odstotkov za največje kotle, pri
toplotnih črpalkah pa bi lahko te vrednosti dosegle 55 odstotkov oz. 64 odstotkov. Povečanje
Osnovni scenarij je opredeljen v pripravljalni študiji o okoljsko primerni zasnovi za prvi sklop (naloga 5), da se
ocenijo možnosti za izboljšanje na ravni najnižjih stroškov v življenjskem ciklu (LLCC) in najboljše razpoložljive
tehnologije (BAT). Več informacije je na voljo na http://www.eup-network.de/product-groups/preparatorystudies/completed/#c1450.
8
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energijske učinkovitosti za en odstotek (merilo za dodelitev) bi pomenilo dodaten prihranek
energije okoli pol odstotka za kotle in 0,3 odstotka za toplotne črpalke.

9.7 VIRI
-

-

Primeri okoljskih zahtev in meril s spletne strani MJU - https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Študija: IZVEDBA CELOSTNE ANALIZE STANJA IN POTREB DELEŽNIKOV GLEDE
IZVEDBE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREDMETOV POVEZANIH Z
ELEKTRIČNO ENERGIJO SKLADNO S PREDPISI ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA;
Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.; Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno
partnerstvo, zavod Turjak; september 2020
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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10

SANITARNE ARMATURE

10.1 PREDMET
V skladu z 10. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja sanitarne armature. Natančnejšo opredelitev tega
predmeta določa 39. – 42. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL SANITARNIH ARMATUR (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Sanitarne
armature

73

42.804.918

5,94%

10.1.1

0,42%

1,16%

1,28%

OKOLJSKI VPLIV SANITARNIH ARMATUR

Ključni okoljski vplivi so:




poraba vode, zlasti v fazi uporabe;
poraba energije, zlasti za segrevanje vode;
emisije v zrak in vodo, zlasti zaradi proizvodnje energije in proizvodnih postopkov.

10.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu z 39. – 42. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, predmet sanitarne armature
zajema:
»Sanitarna armatura« pomeni pipo, pršno glavo ali prho, ki se običajno uporablja v javnih
stavbah, kot so šole, poslovne stavbe, bolnišnice, bazeni, športni centri in druge
stanovanjske in nestanovanjske stavbe, razen pip za kopalne kadi, zunanjih pip, posebnih
pip, pršnih glav in prh za uporabo v nestanovanjskih prostorih, ki zahtevajo neomejen pretok
vode za izpolnjevanje predvidenega namena (npr. laboratorijskih varnostnih pip in prh,
profesionalnih kuhinjskih pip), in pip, ki se uvrščajo v zeleno javno naročanje vrtnarskih
storitev, kmetijskih in drugih proizvodov ter opreme in strojev za vrtnarjenje.
»Pipa« pomeni neposredno ali posredno, ročno, mehansko oziroma samodejno upravljane
ventile za točenje vode.
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»Pršna glava« pomeni fiksno nadglavno ali stransko prho, pršno šobo ali podobno
nastavljivo napravo, ki usmerja vodo iz sistema za oskrbo z vodo proti uporabniku, ali
premično ročno prho, ki je s pršno cevjo priključena na pipo in jo je mogoče obesiti
neposredno na pipo ali steno s pomočjo ustrezne konzole.
»Prha« pomeni kombinacijo pršne glave in povezanih regulacijskih ventilov oziroma naprav,
pakiranih in prodajanih v kompletu.

10.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu z 12. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:


delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več
uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe
vode, znaša najmanj 70 %.

10.2 ANALIZA PREDMETA
V skupino izdelkov so vključene sanitarne armature, ki se običajno uporabljajo v javnih
stavbah, kot so šole, poslovne stavbe, bolnišnice, bazeni, športni centri in druge stavbe
obeh vrst: nestanovanjske in stanovanjske.
Okoljske zahteve za zeleno javno naročanje ne zajemajo naslednjih vrst izdelkov:
–
–
–

pip za kopalne kadi,
zunanjih pip,
posebnih pip, pršnih glav in prh za uporabo v nestanovanjskih prostorih, ki
zahtevajo neomejen pretok vode za izpolnjevanje predvidenega namena (npr.
laboratorijskih varnostnih pip in prh, profesionalnih kuhinjskih pip), pip, zajetih v
zelenem javnem naročanju vrtnarskih storitev, kmetijskih in drugih izdelkov ter
opreme in strojev za vrtnarjenje.

Standardi EN za sanitarne armature
Številka

Naslov

EN 200

Sanitarne armature – Enojne pipe in kombinirane pipe za oskrbo z vodo
tipa 1
in tipa 2 – Splošne tehnične zahteve
Sanitarne armature – Samozaporne armature (PN10)
Sanitarne armature – Mehansko nastavljiva mešalna armatura (PN10) –
Splošne tehnične zahteve
Sanitarne armature – Termostatska mešalna armatura (PN10) –
Splošne
tehnične zahteve
Sanitarne armature – Prhe za sanitarne armature sistemov za oskrbo z
vodo
tipa 1 in tipa 2 – Splošne tehnične zahteve
Sanitarne armature – Nizkotlačni mehanski mešalni ventili – Splošne
tehnične
zahteve

EN 816
EN 817
EN 1111

EN 1112

EN 1286
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EN 1287
EN 15091
EN 248
EN60335-1
EN60335-2-35

Sanitarne armature – Nizkotlačni termostatski mešalni ventili – Splošne
tehnične zahteve
Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih
armatur
Sanitarne armature – Splošne zahteve za galvanske Ni-Cr-prevleke
Gospodinjski in podobni električni aparati
Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – Posebne zahteve
za
pretočne grelnike vode

10.3 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
Za analizo skladnosti z Uredbo o ZeJN smo izbrali spodnji primer:

Javno naročilo je bilo razdeljeno na 3 sklope:
•

SKLOP 1: ELEKTRO MATERIAL,

•

SKLOP 2: TEHNIČNI MATERIAL, STROJI, ORODJE, OKOVJE, OPREMA,

•
SKLOP 3: SANITARNA OPREMA, OPREMA ZA STRANIŠČA, GRELNIKI VODE IN
MATERIAL.
Naročnik je v skladu s 4. členom, 10. točko Uredbe o zelenem javnem naročanju za sklop
sanitarne armature, zaradi specifičnih potreb stanovalcev, ki sodi po enotni klasifikaciji vrsta
objektov (sprejet z uredbo Vlade, Uradni list RS št. 109/11) med Stanovanjske stavbe za
druge posebne družbene skupine – 11302 (domovi za starejše osebe), ni moral slediti cilju: „
delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov
in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj
70 %.“ je pa oblikoval dodatne zahteve (tehnične specifikacije) za sanitarne armature
navedene spodaj.

Pršna glava/ročna prha (zap. št. 8 v specifikaciji
predračuna)

Ročna prha, omogoča varčevalni curek, vgrajena
tehnologija za nižjo porabo vode, sistem omogoča
enostavno čiščenje, maksimalen pretok prhe je 6 l/min.
Ponudnik mora zagotoviti 5 letno garancijo.
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Naročnik je okoljske vidike vključil, sicer za druge predmete v izjavo o izpolnjevanju pogojev:
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:


da bomo dobavljali blago oziroma artikle, ki ustrezajo vsem veljavnim predpisom v
RS in EU, skladno s specifikacijami, zahtevami naročnika iz specifikacije predračuna
in poglavja 3. ZAHTEVE NAROČNIKA in 3.1 Dodatne zahteve naročnika iz razpisne
dokumentacije ter 9, 11 in 17 točko 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 51/17);

ter v pogodbo:
Izvajalec bo tudi dobavljal blago v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije
na podlagi 9, 11 in 17 točke 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 51/17).
Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži
izdelka, oziroma spremljajočih dokumentih.
Naročnik lahko zahteva, da mu izvajalec predloži brezplačne vzorce blaga, da jih naročnik
preizkusi, tehnično dokumentacijo oziroma drugo ustrezno dokazilo ter se na osnovi tega
odloči o nakupu.

10.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Posebnosti pri javnih naročnikih tovrstnega blaga ni, saj so vsi javni naročniki zavezani po
slovenski zakonodaji zagotavljati sanitarne prostore. Skladno z definicijo sanitarnih armatur,
ki pomeni pipo, pršno glavo ali prho, ki se običajno uporablja v javnih stavbah, kot so šole,
poslovne stavbe, bolnišnice, bazeni, športni centri in druge stanovanjske in nestanovanjske
stavbe so pogostejša javna naročila za naštete stavbe.

10.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Analiza ponudnikov zaradi izredno skopih javno dostopnih podatkov o javnih naročilih
sanitarnih armatur ni mogoča. Glede na javno dostopne podatke, ponudnikov ni veliko,
čeprav gre za blago, ki je splošno dostopno, ter ne potrebuje modifikacij.

10.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Kadar želi naročnik uporabiti pristop vrednotenja stroškov v življenjskem ciklu, da bi določil
stroške sanitarnih armatur v njihovi življenjski dobi, mora taka ocena temeljiti na začetnih
stroških namestitve, ocenjeni življenjski dobi, stroških zamenjave sanitarnih armatur in
strošku vode in energije za sanitarne armature v njihovi življenjski dobi. Naročnik mora
opredeliti svojo ceno vode (vključno z oskrbo s toplo vodo) in stopnjo, po kateri naj bi se ta
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spreminjala skozi čas, ter obrestno mero za naložbe. Zahteva lahko tudi, naj tako oceno
opravi ponudnik, če jasno določi parametre za oceno, da bi lahko v fazi vrednotenja ocenil
različne ponudbe. Spodaj podajamo diagram, ki prikazuje LCC analizo sanitarnih armatur s
struktur stroškov.

10.7 VIRI




Primeri
okoljskih
zahtev
in
meril
s
spletne
strani
MJU
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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OPREMA ZA STRANIŠČA NA SPLAKOVANJE IN
OPREMA ZA PISOARJE

11

11.1 PREDMET
V skladu z 11. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar je predmet naročanja oprema za stranišča na splakovanje in oprema za
pisoarje (v nadaljnjem besedilu: WC oprema). Natančnejšo opredelitev tega predmeta
določa 43. – 52. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL WC OPREME (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

WC
oprema

69

97.027.182

13,46%

11.1.1

0,40%

2,63%

1,21%

OKOLJSKI VPLIV WC OPREME

Ključni okoljski vplivi so:




poraba vode v fazi uporabe;
poraba energije v fazi uporabe (zaradi pridobivanja in distribucije vode ter zbiranja in
čiščenja odpadne vode);
pridobivanje surovin/izčrpavanje virov v fazi proizvodnje.

11.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu z 43. – 52. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, predmet WC opreme zajema:
»Oprema za stranišča na splakovanje« pomeni bodisi straniščni komplet, straniščno školjko
ali splakovalni sistem stranišča.
»Straniščni komplet« pomeni sanitarno napravo, ki v funkcionalno enoto združuje
splakovalni sistem in straniščno školjko, ki sprejme in odplakne človeški urin in blato ter ju
usmeri v odtočni sistem.
»Straniščna školjka« pomeni sanitarno napravo, ki sprejme in odplakne človeški urin in
blato ter ju usmeri v odtočni sistem.
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»Oprema za pisoarje« pomeni bodisi pisoarni komplet, pisoar, pisoar brez vodnega
splakovanja ali splakovalni sistem pisoarja.
»Pisoarni komplet« pomeni sanitarno napravo, ki v funkcionalno enoto združuje splakovalni
sistem in pisoar, ki sprejme in odplakne človeški urin ter ga usmeri v odtočni sistem.
»Pisoar« pomeni sanitarno napravo, ki sprejme človeški urin in vodo, ki se uporablja za
splakovanje, ter ju usmeri v odtočni sistem, vključno s talnim pisoarjem.
»Talni pisoar« pomeni sanitarno napravo s splakovalnim sistemom ali brez njega, ki
vključuje talni kanal in ploščo ali ploskev, pritrjeno na steno, ki sprejme urin in vodo, ki se
uporablja za splakovanje, ter ju usmeri v odtočni sistem.
»Pisoar brez vodnega splakovanja« pomeni sanitarno napravo, ki sprejme urin in ga usmeri
v odtočni sistem ter deluje brez vode.
»Splakovalni sistem« pomeni bodisi splakovalnik z vgrajeno prelivno cevjo ali napravo, ki ne
šteje za nič manj učinkovito, ter naprave za dovod/odvod ali tlačni splakovalni ventil.
»Naprava za varčevanje z vodo« pomeni splakovalno napravo, ki omogoča, da se celotna
količina vode za splakovanje izpusti prek mehanizma z dvojnim delovanjem (s prekinitvijo)
ali mehanizma z dvojnim krmiljenjem (dvojno splakovanje).

11.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu s 13. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:


delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za
pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %.

11.2 ANALIZA PREDMETA
Naročniki lahko pri javnem naročanju opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje
sklenejo ločene pogodbe (ki zadevajo na primer zasnovo, dobavo opreme in namestitev) z
različnimi izvajalci. V takšnih primerih so lahko za zagotavljanje izpolnjevanja različnih
zahtev odgovorni različni izvajalci.
Zagotoviti je treba, da se po končanih namestitvenih delih navodila za uporabnike predajo
ustrezni osebi (skupaj s povezavo do informacij na proizvajalčevi spletni strani).
Opremo za stranišča na splakovanje in pisoarje je treba pravilno vzdrževati, da se zagotovi
pravilno delovanje sistema. Sčasoma lahko nekateri elementi izgubijo zahtevane lastnosti,
npr. tesnila ne bodo zagotavljala več ustrezne zaščite pred puščanjem, zato jih bo morda
treba zamenjati. Stanje opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje bi bilo torej treba po
časovno opredeljenem programu preverjati in obrabljene elemente zamenjati.
Opozoriti bi bilo treba, da je za opremo za stranišča na splakovanje glavna okoljska zahteva
povprečni volumen splakovanja, določen v podtočki 1 in 2 točke 5.1.1. (zahteve za celotni
nominalni in zmanjšani volumen splakovanja); dodatno pa se kot merili za oddajo javnega
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naročila uporabita okoljski merili iz podtočke 1 in 2 točke 5.1.2., ki omogočata dodatno
varčevanje z vodo pri celotnem volumnu splakovanja.
V zvezi z opremo za pisoarje bi bilo treba opozoriti, da je glavna okoljska zahteva nominalni
volumen splakovanja, določen v podtočki 1 točke 5.2.1. Poleg tega pa se za dodatno
varčevanje z vodo pri splakovanju kot merilo za oddajo javnega naročila uporabi okoljsko
merilo iz podtočke 1 točke 5.2.2.
Pred uporabo katere koli okoljske zahteve je treba pregledati nacionalno zakonodajo, da se
prepreči neskladje med pravnimi zahtevami in predlaganimi okoljskimi zahtevami.
Za stavbe, v katerih se oprema za stranišča na splakovanje in pisoarje dalj časa ne
uporablja, lahko naročniki iz razlogov, povezanih s higieno, vključijo zahteve o aktiviranju
splakovanja proti stagnaciji, tj. redno splakovanje opreme, ki ni v uporabi (npr. dnevno,
tedensko).
Uredba se ne uporablja za:
– straniščne deske in pokrove, če so dani v promet kot samostojni izdelki in/ali se prodajajo
kot samostojni izdelki;
– opremo za stranišča, ki ne uporablja vode, uporablja kemikalije in vodo za splakovanje, ter
stranišč, kjer splakovalni sistemi potrebujejo pomožno energijo.

11.3 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
Za analizo skladnosti z Uredbo o ZeJN smo izbrali spodnji primer:

Javno naročilo je bilo razdeljeno na 3 sklope:
•

SKLOP 1: ELEKTRO MATERIAL,

•

SKLOP 2: TEHNIČNI MATERIAL, STROJI, ORODJE, OKOVJE, OPREMA,

•
SKLOP 3: SANITARNA OPREMA, OPREMA ZA STRANIŠČA, GRELNIKI VODE IN
MATERIAL.
Naročnik je okoljske vidike iz Uredbe vključil v med tehnično specifikacijo:
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IZDELEK/ARTIKEL/ZAP
ŠT.
SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA

V

Nadometni wc splakovalnik, LAGUNA
dvojni izpust beli (zap. št. 1 v
specifikaciji predračuna)
Nadometni wc splakovalnik montana duo
nm bela AP117 (zap. št. 26 v
specifikaciji predračuna)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

DOKAZILO (ponudnik mora ponudbi
priložiti eno izmed spodaj naštetih
dokazil)

Varčevanje z vodo je omogočeno s
pomočjo
dvokoličinske
tehnike
splakovanja – manjši in večji gumb
omogočata splakovanje s 3 do 4,5 litri
oz. 6-9 litri vode. Za opremo za
stranišča na splakovanje velja vsaj 5
letna garancija.

‒ (OBR-4) Izjavo o izpolnjevanju
pogojev,
‒ tehnično dokumentacijo proizvajalca,
iz katere izhaja, da so izpolnjene
zahteve, ali
‒ ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja,
da so izpolnjene zahteve.

in:
IZDELEK/ARTIKEL/ZAP ŠT. V
SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Nadometni kotliček Fontana AP112 (zap.
št. 2 v specifikaciji predračuna)

Varčevanje z vodo je omogočeno z
varčevalno stop tipko, nastavitev
količine vode med 6 in 9 litrov. Za
kotliček velja 5 letna garancija.

DOKAZILO (ponudnik mora ponudbi
priložiti eno izmed spodaj naštetih
dokazil)
- (OBR-4) Izjavo o izpolnjevanju
pogojev,
- tehnično dokumentacijo proizvajalca,
iz katere izhaja, da so izpolnjene
zahteve ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja,
da so izpolnjene zahteve.

Naročnik je okoljske vidike vključil tudi v izjavo o izpolnjevanju pogojev:
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:


da bomo dobavljali blago oziroma artikle, ki ustrezajo vsem veljavnim predpisom v
RS in EU, skladno s specifikacijami, zahtevami naročnika iz specifikacije predračuna
in poglavja 3. ZAHTEVE NAROČNIKA in 3.1 Dodatne zahteve naročnika iz razpisne
dokumentacije ter 9, 11 in 17 točko 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 51/17);

ter v pogodbo:
Izvajalec bo tudi dobavljal blago v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije
na podlagi 9, 11 in 17 točke 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 51/17).
Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži
izdelka, oziroma spremljajočih dokumentih.
Naročnik lahko zahteva, da mu izvajalec predloži brezplačne vzorce blaga, da jih naročnik
preizkusi, tehnično dokumentacijo oziroma drugo ustrezno dokazilo ter se na osnovi tega
odloči o nakupu.
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11.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Posebnosti pri javnih naročnikih tovrstnega blaga ni, saj so vsi javni naročniki po slovenski
zakonodaji zavezani zagotavljati sanitarne prostore, zadevni predmet zelenega javnega
naročanja pa je pri opremi sanitarnih prostorov bistven.

11.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Analiza ponudnikov, zaradi izredno skopih javno dostopnih podatkov o javnih naročilih WC
opreme, ni mogoča. Glede na javno dostopne podatke, ponudnikov ni veliko, čeprav gre za
blago, ki je splošno dostopno, ter ne potrebuje modifikacij.

11.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Stroški v življenjskem ciklusu vključujejo skupne stroške izdelka v njegovem življenjskem
obdobju, vključno s stroški načrtovanja, zasnove, pridobitve in podpore ter z vsemi drugimi
stroški, ki so neposredno povezani z lastništvom ali uporabo izdelka.
V nestanovanjskih stavbah poraba vode za stranišče z dvojnim splakovanjem z volumnom
splakovanja 6/4 l prispeva več kot 80 odstotkov skupnih stroškov v življenjskem ciklusu. Zato
imajo odločitve glede javnega naročanja, ki upoštevajo porabo vode izdelka, predvidoma
najboljše okoljske in gospodarske rezultate.

11.7 VIRI




Primeri
okoljskih
zahtev
in
meril
s
spletne
strani
MJU
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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STENSKE PLOŠČE

12

12.1 PREDMET
V skladu z 12. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja stenske plošče. Natančnejšo opredelitev tega
predmeta določa 53. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL STENSKIH PLOŠČ (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Stenske
plošče

71

60.193.842

8,35%

12.1.1

0,41%

1,63%

1,24%

OKOLJSKI VPLIV STENSKIH PLOŠČ

Med ključne okoljske vplive spadajo naslednji:





vpliv materialov, uporabljenih za proizvodnjo stenskih plošč – poraba virov;
vpliv materialov in snovi, ki so uporabljeni pri proizvodnji in se sproščajo pozneje pri
uporabi;
vpliv energije, porabljene v različnih fazah izdelave stenskih plošč;
vpliv odpadkov, ko se stenske plošče in njihovi odpadni ostanki ob koncu življenjske
dobe odlagajo.

12.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu s 53. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev predmetov,
za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet stenska plošča zajema:
»Stenska plošča« pomeni mavčno ali leseno ploščo, vključno s sestavljeno leseno ploščo,
ki se v stavbi namesti navpično ali pod kotom (npr. na podstrešju), pri čemer sama plošča ni
nosilna, njena površina pa ni končno obdelana kot pri dokončani stavbi, kar pomeni, da bo
pozneje ometana, zglajena, popleskana, tapecirana ali podobno.

12.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu s 14. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:
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delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski
plošči znaša najmanj 10 %.

12.2 ANALIZA PREDMETA
Za stenske plošče je mogoče pridobiti več znakov za okolje in okoljskih standardov, ki
dokazujejo okoljsko odličnost, temeljijo na jasnih znanstveno postavljeni merilih in jih
podeljuje neodvisna institucija.Za lesene stenske plošče je mogoče pridobiti znak nordijski
labod (Nordic Swan), avstralski znak za dobro okoljsko izbiro,nemški znak modri angel (Blue
Angel) za sestavljene lesene plošče ali japonski znak za okolje za lesene plošče.
Večina izdelkov iz skupine stenskih plošč spada na področje uporabe direktive o gradbenih
izdelkih, pri čemer je treba gradbene izdelke, ki jih ureja direktiva, opremiti z znakom CE.
Znak CE spremljajo posebne tehnične informacije o posebni učinkovitosti teh izdelkov.
Naročnik upošteva lokalne razmere in oceni, ali je morda potrebna posebna plošča – na
primer plošča, ki je bolj odporna proti vlagi.
Prostor, v katerega se namestijo plošče, mora izpolnjevati evropske, nacionalne in
regionalne zahteve glede kakovosti zraka v zaprtih prostorih.
Naročnik lahko med določila pogodbe o izvedbi naročila vključi določbo o izvedbi naročila, ki
zagotavlja, da je količina odpadnih lesenih plošč (odpadni ostanki in plošče, poškodovane
zaradi vremenskih razmer, nepravilnega shranjevanja itd.) čim manjša.

12.3 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
Analiza primera lesenih stenskih plošč, ni bilo mogoče izvesti, saj iz javno dostopnih
razpisnih dokumentacij podatkov o tovrstnih naročilih ni. Dostopni so podatki o naročilih
gradenj pri katerih pa je šlo bodisi za montažo mavčnih plošč, bodisi za obnovo mavčnih
plošč.
Vsi primeri gradenj z mavčnimi ploščami so bili izvedeni na objektih, v katerih se izvaja
izobraževalna dejavnost.

12.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Zaradi skopih podatkov o javnih naročilih stenskih plošč, analiza javnih naročnikov in
ponudnikov ni bila izvedena. Ker gre pri montaži stenskih plošč za gradnje, spodaj
podajamo, analizo javnih naročnikov in ponudnikov stavb.
Javna naročila stavb predstavljajo le slabih 10 % števila vseh zelenih javnih naročil, vendar
pa po vrednosti predstavljajo malo več kot polovico vseh zelenih javnih naročil. Ker med
zelena javna naročila stavb spadajo le »stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih
organov, lokalnih skupnosti, centri za socialno delo, konferenčne in kongresne stavbe,
sodišča, parlament, policijske postaje, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno« so javni
naročniki omejene organizacije, oziroma organizacije, ki v njihovem imenu pripravljajo javno
naročilo.
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Zanimivo je dejstvo, da po številu javnih naročil stavb prevladujejo majhne enote, saj je kar
130 izmed 227 zelenih javnih naroči, nabavilo del javnih naročnikov, ki sodi med majhne
enote.

12.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Med deset ponudnikov s skupno največjo vrednostjo dodeljenih naročil v letu 2019, jih je kar
8 ponudnikov, ki nudijo storitve projektiranja in gradenj. Na trgu velja konkurenca pri čemer
se vključujejo tudi tuji ponudniki tovrstnih storitev. Tuji ponudniki glede na sedež in poreklo
še vedno predstavljajo neznaten del ponudnikov na trgu v RS.

12.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Notranje stene so standardni sestavni del večine stavb, zlasti v stanovanjih ali delovnih
prostorih. Stenske plošče so se tradicionalne obravnavale kot proizvodi množične
proizvodnje z nizko vrednostjo, pri čemer je zaradi nizke vrednosti materialov nastajalo
precej škode in odpadkov, zato so se namensko naročale večje količine proizvodov.
Surovine, potrebne za lesene plošče, običajno niso drage, vendar bosta pri lesu na cene
proizvodov vplivala naraščajoča cena energije in tekmovanje za surovine.
Primarni viri surovin za lesene plošče so majhni kosi hlodovine (tj. lesa, ki ga zaradi
premajhne velikosti ni mogoče uporabiti kot gradbeni les), proizvodi iz industrijskih žag ter že
uporabljen in industrijsko že predelan les. Na cene surovin vpliva nihanje povpraševanja po
gradbenem lesu na evropskem in svetovnem trgu, na kar pogosto vplivajo povpraševanje po
gradbenem lesu za gradbeništvo in ekstremni vremenski dogodki.
Vse večja priljubljenost uporabe neobdelanega lesa za proizvodnjo energije zadeva sektor
za proizvodnjo plošč, saj lahko ogroža zaloge lesa in vpliva na njegovo ceno. Kadar pri
stavbah ni mogoče uporabiti standardnih industrijskih velikosti plošč, je mogoče na podlagi
storitev po meri kupiti posebne velikosti. Kot je pričakovano, bodo te storitve dražje kot
standardne, pri čemer se bo določilo minimalno število naročenih proizvodov, ki je lahko
precej visoko.
Plošče se bodo v življenjski dobi v sobah, ki se uporabljajo, obrabile, zato jih bo morda treba
občasno ponovno površinsko obdelati. To je verjetno mogoče doseči z nanosom tanke plasti
mavca ali trpežnega papirja na katero koli vrsto plošč, ko se stavba prenavlja, namesto da
se notranje stene ali stenske plošče v celoti zamenjajo. Na stopnji odlaganja odpadkov med
namestitvijo ali ob koncu življenjske dobe se bodo zaradi vse večjih stroškov odlaganja na
odlagališčih in omejitev po vsej Evropski uniji povečali stroški odlaganja odpadkov. Ti višji
stroški se bodo najverjetneje prenesli na končne kupce stavb prek splošnih pogodbenih
gradbenih stroškov in jih ne bodo v celoti krila sama gradbena podjetja.

12.7 VIRI
-

Primeri
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-

Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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13

PROJEKTIRANJE
STAVB

IN/ALI

IZVEDBA

GRADNJE

13.1 PREDMET
V skladu z 13. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar je predmet naročanja projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb (v
nadaljnjem besedilu: stavbe). Natančnejšo opredelitev tega predmeta določa 54. do 56.
točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL PROJEKTIRANJA OZIROMA GRADNJE STAVB (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št. zelenih Pogodbena
naročil
vrednost

Stavbe

227

13.1.1

Delež v št. Delež
v Delež v št.
vseh
vrednosti
zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

221.098.984 1,31%

6,00%

3,97%

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil
30,68%

OKOLJSKI VPLIV STAVB

Med ključne okoljske vplive, ki so v Primerih okoljskih zahtev in merilnavedeni za ta predmet
zelenega javnega naročanja, cestna razsvetljava in prometna signalizacija, spadajo
naslednji:
- poraba primarne energije za delovanje sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja,
priprave tople vode in razsvetljave v času uporabe stavbe in s tem povezane emisije
toplogrednih plinov,
- izčrpavanje naravnih virov in emisije, povezane s proizvodnjo in prevozom gradbenega
materiala,
- nastajanje odpadkov med pripravo gradbišča, gradnjo, uporabo in rušenjem stavbe,
- kakovost zraka v zaprtih prostorih v povezavi s prezračevanjem in emisijami nevarnih snovi
iz gradbenih proizvodov,
- poraba vode med uporabo stavbe.

13.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu z 54. do 56. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet stavbe zajema:
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»Stavba« pomeni objekt, ki je v skladu s Prilogo 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in
objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) klasificiran kot poslovna in upravna
stavba (CC-SI 122).
»Projektiranje stavbe« pomeni izdelavo vseh potrebnih projektov za novogradnjo, dozidavo,
nadzidavo.
»Izvedba gradnje stavbe« pomeni gradnjo objekta, vključno z nakupom, vgradnjo oziroma
montažo naprav in proizvodov, ki služijo njegovemu delovanju.

13.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu s 15. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva, da:
»Delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov
(brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če
predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za
tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za
okolje tipa I ali III.«
V četrtem odstavku 6. člena Uredbe ZeJN je omogočeno, da odda naročnik javno naročilo
projektiranja stavbe tudi tako, da ne izpolni cilja glede minimalnega deleža lesa ali lesnih
tvoriv, če uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje,
kot so npr. DGNB,
Pri tem je pomembno poudariti, da mora naročnik izpolniti tudi cilje za predmete zelenega
javnega naročanja, ki so vključeni v javno naročilo projektiranja in/ali izvedbe gradnje stavb,
kot so cilji za električno energijo, grelnike vode, grelnike prostora in njihove kombinacije ter
hranilnike tople vode, stenske plošče ipd.

13.2 ANALIZA PREDMETA
Uredba o ZJN v 13. točki prvega odstavka 4. člena določa ob upoštevanju 10. do 12. točke
Priloge 1, da mora naročnik okoljske vidike upoštevati, kadar je predmet naročanja
projektiranje oziroma izvedba gradnje poslovnih in upravnih stavb (CC-SI 122). V skladu s
CC_SI se v razred poslovnih in upravnih stavb uvrščajo stavbe s pisarnami in poslovnimi
prostori državnih organov, lokalnih skupnosti, centri za socialno delo, konferenčne in
kongresne stavbe, sodišča, parlament, policijske postaje, stavbe občin, krajevnih uradov in
podobno. Stavba se med poslovne in upravne stavbe razvrsti glede na pretežen namen
uporabe, več kot 50 % površin, namenjenih pisarnam in poslovnim prostorom.
Zbrani dokazi o poslovnih stavbah po vsej Evropi kažejo, da so njihovi najpomembnejši
vplivi na okolje povezani s porabo energije med njihovo uporabo. K temu največ prispevajo
razsvetljava, ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Njihova relativna pomembnost se
razlikuje zlasti po toplotni učinkovitosti stavbe in podnebnem območju, v katerem stoji. To
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opozarja na pomembnost upoštevanja celotne energijske učinkovitosti stavbe, kar bi lahko
vključevalo potencial za proizvodnjo čistejše energije.
Proizvodnja gradbenih proizvodov je odgovorna za druge najpomembnejše vplive na okolje.
To se nanaša na uporabljene vire ter vplive emisij in ekosistemov, povezane s
pridobivanjem, predelavo in prevozom surovin. Na uporabo virov vplivajo količina odpadkov,
nastalih med proizvodnjo proizvodov, gradnja na kraju samem in postopki rušenja, ki lahko
predstavljajo precejšen delež celotnih tokov materiala na gradbišču. To potrjuje
pomembnost projektiranja in določanja specifikacij za učinkovito rabo virov, pri čemer so
najpomembnejši elementi stavbe, ki jih je treba obravnavati, tla, streha, konstrukcija in
zunanje stene. V zvezi s tem lahko recikliranje in ponovna uporaba gradbenega materiala in
proizvodov ter tudi celotnih elementov stavbe prispevata k zmanjšanju vplivov na okolje in
razvoju krožnega gospodarstva.
S tem povezani pomislek v primeru velike količine težkega gradbenega materiala so vplivi,
povezani s prevozom agregatov (naravnih, recikliranih ali sekundarnih) do proizvodnih
obratov. Ta material se običajno prevaža s tovornjakom, kar povzroča emisije, povezane z
gorivom, ki so navadno večje ali enake kot emisije za proizvodnjo takega materiala. Če se ta
material prevaža na razdaljah, večjih od 25 km, lahko nastale emisije znatno prispevajo k
vplivom na okolje v fazi izdelave glavnih elementov stavbe. Zmanjševanje emisij, povezanih
s prevozom, lahko pomaga spodbujati uporabo načinov prevoza z manjšim vplivom na
okolje, kot je železniški ali ladijski prevoz tega materiala. Ne nazadnje uporaba recikliranega
materiala, kot so agregati iz odpadkov, nastalih pri gradnji in rušenju, lahko pomaga
vzpostaviti trg za take materiale v skladu s cilji EU glede krožnega gospodarstva in
zagotoviti povezane koristi učinkovite rabe virov.
Še en dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je življenjska doba stavbe in njenih elementov. Na
splošno velja, da daljša ko je življenjska doba glavnih konstrukcijskih elementov stavbe,
manjši so njihovi povezani vplivi na okolje v življenjski dobi. Vendar se pri tem predvideva,
da se v okviru splošnega pristopa med življenjsko dobo stavbe daje prednost energijski
učinkovitosti stavbe kot celote (vključno s fazo uporabe in proizvodnjo gradbenih proizvodov)
v življenjski dobi. Še en pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri prizadevanjih za
podaljšanje življenjske dobe stavbe, je zasnova, ki naročniku olajšuje prilagoditev stavbe in
njene konstrukcije po izteku življenjske dobe.
Na življenjsko dobo lahko vplivajo tudi drugi dejavniki. Tako lahko funkcionalnost stavbe kot
zdravega in privlačnega delovnega okolja prispeva k daljši življenjski dobi in zmanjša
potrebo po prenovah. Dokazi na primer kažejo, da so zaposleni v zdravi stavbi z dobro
kakovostjo zraka v zaprtih prostorih in dnevno svetlobo produktivnejši in da je pri njih manj
odsotnosti, povezanih z boleznijo.
Vključevanje rešitev, ki temeljijo na naravi, kot so zelene strehe in stene, bivalni prostori na
dvoriščih in terasah, sistemi trajnostnega mestnega odvajanja vode in drevesa ob cesti, ima
lahko več koristi (poleg podpiranja biotske raznovrstnosti). Mednje spadajo omejevanje
odtekanja deževnice, izboljšanje toplotne učinkovitosti z naravnim hlajenjem, izboljšanje
kakovosti zraka v zaprtih prostorih ter povečanje privlačnosti in produktivnosti delovnega
okolja. Upoštevati je treba, da sta projektiranje in gradnja poslovnih in upravnih stavb
130
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

zapletena. Vključevanje zelenih meril v javno naročanje za doseganje zastavljenih ciljev v
primerjavi s standardnimi rešitvami zahteva več strokovnega znanja, preverjanja in – vsaj za
nekatera merila ter odvisno od načina javnega naročila in izkušenj projektantske skupine in
izvajalcev – višje vnaprejšnje stroške. Priporočljivo je, da se zahteve in merila za zeleno
javno naročanje čim prej vključijo v notranje načrtovanje projekta in postopek javnega
naročanja, da se zagotovijo želeni rezultati ter doseže najboljše razmerje med ceno in
kakovostjo. Primerneje je, da se na splošno okoljske zahteve in merila osredotočajo na
poslovno stavbo kot sistem in ne na posamezne elemente.
Projektiranje in javno naročanje poslovne in upravne stavbe z manjšim vplivom na okolje sta
zapletena ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali večjo prenovo. Kot poudarja mreža za
trajnostno gradnjo in inovacije prek javnih naročil (Sustainable Construction and Innovation
through Procurement − SCI) v priročniku za evropske javne organe , lahko oblika javnega
naročila ter način vključevanja zahtev in meril za zeleno javno naročanje v postopek javnega
naročanja precej vplivata na rezultat. Postopek gradnje nove poslovne in upravne stavbe ali
večje prenove poslovne in upravne stavbe vključuje jasno določeno zaporedje dejavnosti
javnega naročanja s povezanimi naročili. To zaporedje dejavnosti pri javnem naročilu lahko
precej vpliva na rezultat, ker vsaka vrsta naročila prinaša različne odnose med naročnikom,
projektantsko skupino, izvajalci in prihodnjimi uporabniki stavbe ter upravljavci objektov.
Poleg tega ima vsako svoje prednosti in slabosti pri prizadevanjih, da bi se naročila stavba z
boljšo okoljsko učinkovitostjo. Odvisno od uporabljenega načina javnega naročila se lahko
nekatera od teh naročil oddajo istemu izvajalcu, vendar se večinoma oddajajo ločeno.
Nekatera naročila so lahko vključena v dogovor o projektiranju in gradnji ali dogovor o
projektiranju, gradnji in upravljanju, pri čemer lahko podrobni postopek projektiranja,
pogodbo o glavnih gradbenih delih, vgradnjo ali zagotavljanje energetskih storitev in celo
upravljanje objektov usklajuje en izvajalec.
Zato je pomembno opredeliti glavne točke zaporedja dejavnosti javnega naročanja, v katere
bi bilo treba vključiti zahteve in merila za zeleno javno naročanje. Pri tem lahko potek
naročanja za projektiranje in izvedbo gradnje stavbe strnemo v naslednje faze, ki jih je treba
spremljati:
– izbira projektantske skupine in izvajalcev,
– zahteve glede podrobnega projektiranja in učinkovitosti,
– odstranitvena, rušitvena in pripravljalna dela na gradbišču,
– gradnja stavbe ali večja obnovitvena dela,
– vgradnja energetskih sistemov ali zagotavljanje energetskih storitev,
– dokončanje in predaja.
Glede na raven zastavljenih ciljev projekta in izkušnje naročnika ni nujno, da se zahteve in
merila za zeleno javno naročanje uporabijo v vseh fazah in enako v vseh primerih. Okoljske
zahteve in merila je najbolje obravnavati v določenih fazah, odvisno od prednostnega
zaporedja dejavnosti javnega naročanja. Naročila nekaterih dejavnosti, potrebnih za
dokončanje stavbe oziroma njene prenove, se lahko oddajo ločeno, zato je treba zanje
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določiti svoje okoljske zahteve in merila. Priporoča se, da se strateški okoljski cilji in cilji
projekta določijo na začetku projekta.
Optimalne faze za vključitev zahtev in meril za zeleno javno naročanje bi morale biti
opredeljene po določitvi načina javnega naročila. V vseh primerih je zelo priporočljivo, da se
zahteve in merila za zeleno javno naročanje čim prej vključijo v notranje načrtovanje projekta
in postopek javnega naročanja, da se zagotovijo želeni rezultati ter doseže najboljše
razmerje med ceno in kakovostjo. Ključne faze prenove obstoječih stavb in gradnje novih
stavb so:
– predhodno določanje obsega in izvedljivosti,
– podrobno projektiranje in vloge za dovoljenja,
– odstranitvena, rušitvena in pripravljalna dela na gradbišču,
– gradnja stavbe ali večja obnovitvena dela,
– vgradnja energetskih sistemov in zagotavljanje energetskih storitev,
– dokončanje in predaja,
– upravljanje objektov,
– ocena po začetku uporabe stavbe.
Treba je poudariti, da obstajajo zakonodajni akti EU, ki urejajo okoljsko učinkovitost
poslovnih in upravnih stavb z zavezujočimi obveznostmi. Tako je v 6. členu Direktive
2012/27/EU8 o energijski učinkovitosti navedeno, da države članice zagotovijo, da osrednje
vlade kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z visoko energijsko učinkovitostjo, kolikor je to v
skladu s stroškovno učinkovitostjo, ekonomsko izvedljivostjo, večjo trajnostjo, tehnično
ustreznostjo in zadostno ravnjo konkurence. Uredba uvaja tudi novost, da lahko naročnik
namesto uporabe posameznih meril in zahtev uporabi katerega od priznanih sistemov
gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so DGNB, BREEAM, LEED. V tem primeru
naročnik ni zavezan k zasledovanju oziroma izpolnitvi cilja glede minimalnega deleža lesa ali
lesnih tvoriv v stavbah. Čeprav se določbe navedene uredbe nanašajo na poslovne in
upravne stavbe, se lahko ob upoštevanju posebnosti drugih vrst stavb okoljske zahteve in
merila smiselno in v posameznih delih uporabljalo kot referenca za javna naročila drugih vrst
stavb (ne le za poslovne in upravne stavbe).

13.3 ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV
Za namen analize vključevanja okoljskih ciljev so bili izbrana naslednja javna naročila:
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V nadaljevanju so prikazane okoljske zahteve, vključene v analizirane postopke oddaje
javnih naročil. Pri tem si pripravljavec te analize pridržuje možnost, da so bile okoljske
zahteve pri analiziranih postopkih vključene tudi na drug način, vendar slednje bodisi ni
ključnega pomena za samo analizo bodisi zahteve niso bile vidno oz. transparentno
vključene v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Način vključevanja okoljskih ciljev v dokumentacijo
a) Analiza primera št. JN006312/2018-W01: Izbira izvajalca za izdelavo DGD in PZI za
podjetniški inkubator Kočevje
Pogodbena določila:
Naročnik je v 9. odstavku 8. člena vzorca pogodbe določil, da se izvajalec zavezuje o
naslednjem:
»9. da bo v celotnem procesu deloval v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo in
tehnološkimi postopki, običaji in prakso, predvidel ekološko prijazne materiale, uporabljal
okolju prijazno tehnologijo, določila veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju ter
upoštevanje standardov za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte,
namenjene vsem uporabnikom;«
JN006312/2018-W01 52.279,00 EURpogodbena določila12/ 09/ 2018OBČINA KOČEVJE,
LJUBLJANSKA CESTA 26, 1330 KOČEVJEobčinaIZBIRA IZVAJALCA ZA IZDELAVO DGD
IN PZI ZA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJEJN002337/2019-B01 // (zgolj navedba
Uredbe o ZeJN)15/ 04/ 2019SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, D. O. O., ROŽNA ULICA
39, 1330 KOČEVJEdružba z omejeno odgovornostjo d.o.o.GRADNJA POSLOVNE
STAVBEJN000954/2020-B011.523.329,17
EURtehnične
specifikacije,
pogodbena
določila17/ 02/ 2020OBČINA KOČEVJE, LJUBLJANSKA CESTA 26, 1330
KOČEVJEobčinaIZGRADNJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOČEVJE
V 12. členu vzorca pogodbe je predvidena prekinitev pogodbe v primeru neizpolnevanja
pogodbenih obveznosti, ki so vezane na Uredbo ZeJN in so opredeljene v zgoraj citiranem
členu, in sicer je naročnik določil:
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»V primeru odstopa je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen 10 % pogodbene vrednosti
z DDV in vso nastalo škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik
upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da izvajalec ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti vezanih na Uredbo o
zelenem javnem naročanju, na način predviden v tej pogodbi, bo naročnik začel ustrezne
postopke za njeno prekinitev.«
b) Analiza primera št. JN002337/2019-B01: Gradnja poslovne stavbe
Opis predmeta in tehnične specifikacije:
Naročnik je v poglavju 3. Pravna podlaga za izvedbo postopka javnega naročanja določil, da
se bo pri oddaji javnega naročila uporabljala določila Uredbe ZeJN. Naročnik v tehničnih
specifikacijah ni opredelil okoljskih vidikov. Tudi v ostali dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila okoljski vidiki niso omenjeni.
c) Analiza primera št. JN000954/2020-B01: Izgradnja podjetniškega inkubatorja
Kočevje
Opis predmeta in tehnične specifikacije:
Naročnik je določil, da se bo pri oddaji javnega naročila uporabljala Uredbe ZeJN.
Nadalje je naročnik pripravil izjavo o izpolnjevanju ciljev Uredbe ZeJN, s katero je zajel tudi
cilje za predmete zelenega javnega naročanja, ki so vključeni v javno naročilo izvedbe
gradnje inkubatorja, tj.:
- hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji,
sesalniki in klimatske naprave
- grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode
- sanitarne armature
- oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje
- stenske plošče
»V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Uredbe o
zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.51/17) in se zavezujemo, da bomo v primeru,
da bomo izbrani kot najugodnejši prijavitelj, izvajali vsa razpisana dela skladno z določili te
Uredbe.
I. Pri tem bomo upoštevali:
1. P7 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni
stroji, sesalniki in klimatske naprave
Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10,
zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient
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sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred
energijske učinkovitosti A ali višje.
Enokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60
in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,30, zaradi česar je uvrščena v razred
energijske učinkovitosti A ali višje.
Dvokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60
in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,10, zaradi česar je uvrščena v razred
energijske učinkovitosti A ali višje.
2. P9 grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode
Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople
pitne ali sanitarne vode, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko
učinkovitost ηwh, da je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred
energijske učinkovitosti, kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni za:
– grelnik 3 X S: ηwh ≥ 35;
– grelnik vode XXS: ηwh ≥ 35;
– grelnik vode XS: ηwh ≥ 38;
– grelnik vode S: ηwh ≥ 38;
– grelnik vode M: ηwh ≥ 65;
– grelnik vode L: ηwh ≥ 75;
– grelnik vode: ηwh ≥ 80;
– grelnik vode XXL: ηwh ≥ 85.
Grelnik prostorov, razen nizkotemperaturnih toplotnih črpalk in toplotnih črpalk za ogrevanje
prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah, mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko
energijsko učinkovitost ηs ≥ 90, zato je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A ali v višji
razred energijske učinkovitosti. Nizkotemperaturna toplotna črpalka in toplotna črpalka za
ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah mora imeti pri ogrevanju prostorov
sezonsko energijsko učinkovitost ηs ≥ 115, zato je uvrščena v razred energijske
učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti.
Hranilnik tople vode mora imeti stalno izgubo (v vatih s prostornino zbiralnika V v litrih) S ≥
8,5 + 4,25 x V0,4, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti B ali v višji razred
energijske učinkovitosti
Popravilo ali zamenjava izdelka sta zajeta v garancijo za najmanj štiri leta. Ponudnik tudi
zagotovi, da so originalni ali enakovredni rezervni deli na voljo (neposredno ali pri drugih
imenovanih zastopnikih) najmanj deset let od dneva nakupa. Ta določba se ne bo
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uporabljala za neizogibne začasne situacije, kot so naravne nesreče, na katere proizvajalec
nima vpliva
Izdelek se dobavi z navodili za vgradnjo in uporabo v tiskani (na embalaži ali v
dokumentaciji, priloženi izdelku) ali v elektronski obliki. Ti vsebujejo:
a) splošne podatke o ustreznih merah grelnikov za različne značilnosti/velikosti stavb;
b) podatke o porabi energije grelnika;
c) navodila za ustrezno montažo, vključno z:
– navodili, ki navajajo, da morajo grelnik vgraditi v celoti usposobljeni monterji;
– morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju ali
vgradnji grelnika;
– navodili, ki navajajo, da je po priključitvi treba ustrezno prilagoditi kontrolne nastavitve
(»krivuljo ogrevanja«) grelnika;
– podrobnostmi, če je ustrezno, o vrednostih emisij, ki onesnažujejo zrak, ki jih morajo
dosegati dimni plini med delovanjem, in o tem, kako je treba nastaviti grelnik, da jih bo
dosegal. V priporočilih mora biti navedeno zlasti, da:
– je treba grelnik prilagoditi s pomočjo merilnih naprav za merjenje CO, O2 ali CO2, NOx,
temperature in saj, da se zagotovi, da nobena od mejnih vrednosti iz meril 2, 4, 5, 6 in 7 ni
prekoračena;
– se za merilne naprave naredijo luknje na istih mestih, kot so bile narejene za laboratorijske
preskuse;
– se rezultati meritev shranijo na posebnem obrazcu ali diagramu, pri čemer en izvod obdrži
končni uporabnik;
– navodili za tehnologijo z nizko temperaturo dimnih plinov, ki navajajo, da mora biti sistem
opremljen s tehnologijo za zaviranje korozije;
– navodili za kondenzacijske kotle, ki navajajo, da mora biti dimnik zaščiten pred
kondenzatom z nizko pH vrednostjo;
– jasnimi navedbami za toplotne črpalke, da se ne uporabljajo snovi, ki so v skladu z
Direktivo Sveta 67/548/EGS2 in njenimi poznejšimi spremembami razvrščene kot okolju
nevarne ali nevarne za zdravje;
– informacijami o tem, na koga se lahko obrne monter za pomoč pri vgradnji;
d) navodila o delovanju za serviserje;
e) navodila za uporabo, vključno z:
– napotitvijo na pooblaščene monterje in serviserje;
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– priporočili za ustrezno uporabo in vzdrževanje grelnika ter katera goriva so primerna za
uporabo in njihovo ustrezno skladiščenje zaradi optimalnega zgorevanja ter časovni načrto
za redno vzdrževanje;
– nasveti, kako lahko gospodarna uporaba zmanjša vpliv grelnika na okolje, zlasti
informacijami o ustrezni uporabi izdelka za zmanjšanje porabe energije;
– informacijami, če je ustrezno, o razumevanju merilnih rezultatov in njihovem izboljšanju;
– informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati;
f) priporočila o primerni odstranitvi izdelka na koncu življenjske dobe.
3. P10 sanitarne armature
Maksimalni pretok vode v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme biti
višji od naslednjih vrednosti:

Najnižji maksimalni pretok vode sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od
naslednjih vrednosti:

Sanitarne armature morajo biti opremljene z napredno napravo ali tehnično rešitvijo, ki
omogoča uravnavanje temperature, pri čemer so mogoče naslednje možnosti:
– sanitarne armature so opremljene z zaporo tople vode;
– sanitarne armature omogočajo termostatsko prilagajanje;
– sanitarne armature so zasnovane za oskrbo s hladno vodo v sredinskem položaju.
Kadar je temperatura vode za oskrbo že uravnana, ponudnik pojasni posebno tehnično
lastnost, zaradi katere so sanitarne armature posebej primerne za priključitev na to vrsto
sistema.
Sanitarne armature, nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto
uporabo (tj. sanitarne armature, ki se uporabljajo v javnih straniščih ali toaletnih prostorih v
šolah, pisarnah, bolnišnicah, na bazenih in v podobnih prostorih), morajo omogočati
omejitev časa posamezne uporabe vode (tj. porabljene količine vode). To je mogoče tako,
da se:
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– izdelki opremijo z napravo, ki po določenem času neuporabe prekine pretok vode (na
primer senzor, ki prekine pretok vode, ko uporabnik zapusti območje senzorja), oziroma
– nastavi čas uporabe (na primer časovni omejevalnik, ki prekine pretok vode, ko je dosežen
maksimalni čas pretoka).
Pri tem prednastavljeni maksimalni čas pretoka za sanitarne armature s časovnimi
omejevalniki ne sme biti daljši od 15 sekund za pipe in 35 sekund za prhe. Kljub temu mora
biti izdelek zasnovan tako, da inštalaterju omogoča nastavitev časa pretoka v skladu s
predvideno uporabo izdelka. Zapoznitev zapore po uporabi za sanitarne armature s
senzorjem pa ne sme biti daljša od ene sekunde za pipe in treh sekund za prhe. Sanitarne
armature s senzorjem morajo imeti vgrajeno tudi »varnostno tehnično funkcijo« s
prednastavljeno zapoznitvijo zapore največ dve minuti, da se prepreči neželen ali
neprekinjen pretok vode iz pip ali prh med njihovo neuporabo.
Materiali, vsebovani v izdelkih, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ali z njimi povezane nečistoče,
v vodo, namenjeno prehrani ljudi, ne smejo oddajati zmesi tako, da bi to neposredno ali
posredno slabo vplivalo na zdravje ljudi. Ti materiali ne smejo poslabšati kakovosti vode,
namenjene prehrani ljudi, glede na njen videz, vonj in okus. Kadar je armatura pravilno
uporabljana (tj. kadar so spoštovani pogoji uporabe, določeni v zadevnih standardih EN v
pojasnilih tega dokumenta), se materiali ne smejo spremeniti tako, da bi se kakovost izdelka
poslabšala. Materiali, ki niso dovolj odporni proti koroziji, morajo imeti primerno zaščito, da
ne ogrožajo zdravja.
Sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Cr-prevleko (neodvisno od značilnosti materiala substrata)
morajo biti v skladu s standardom EN 248.
Izdelek mora biti zasnovan tako, da lahko njegove zamenljive sestavne dele končni
uporabnik oziroma profesionalni servisni tehnik preprosto zamenja. Informacije o tem, katere
dele je mogoče zamenjati, morajo biti jasno navedene na informativnem listu, ki je priložen
izdelku. Ponudnik mora prav tako priložiti jasna navodila, ki končnemu uporabniku oziroma
usposobljenemu strokovnjaku omogočajo, da izvede osnovna popravila. Rezervni deli
morajo biti na voljo najmanj pet let od datuma nakupa.
Ponudnik mora zagotoviti najmanj štiriletno garancijo za popravilo ali zamenjavo.
Izdelek se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani (na embalaži in/ali v dokumentaciji,
priloženi izdelku) in/ali v elektronski obliki:
a) z navodili za namestitev, vključno z informacijami o delovnem tlaku, ki je primeren za
izdelek;
b) s priporočili glede pravilne uporabe in vzdrževanja izdelka (vključno s čiščenjem in
odstranjevanjem vodnega kamna) ter vsemi ostalimi navodili, zlasti:
– nasveti za vzdrževanje in uporabo izdelka;
– informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati;
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– navodili za zamenjavo tesnil, če pipa pušča;
– nasveti glede čiščenja sanitarnih armatur s primernimi materiali, da se prepreči poškodbe
notranje in zunanje površine;
– nasveti za redno in pravilno servisiranje prezračevalnikov.
4. P11 oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje
Celotni nominalni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje, ko se da na trg,
ne sme presegati 6,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.
Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni
straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg,
zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo,
ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode. Straniščne školjke morajo
omogočati uporabo naprave za varčevanje z vodo, njen zmanjšani volumen splakovanja, ki
se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, pa ne sme presegati 3,0
l/splakovanje ne glede na tlak vode.
Za opremo s senzorjem: Vsak krmilnik splakovanja s senzorjem mora onemogočati lažno
sprožitev in zagotavljati, da se splakovanje izvede šele po dejanski uporabi izdelka.
Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da
prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni
volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 6
l/splakovanje za opremo za stranišča na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni
komplet ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, zmanjšani volumen splakovanja po
prilagoditvi pa v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje.
Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja,
izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1 k Sklepu Komisije
(2013/641/EU), ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne
komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj.
Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 1. Zahteve za
merjenje celotnega nominalnega in zmanjšanega volumna splakovanja iz standardov EN iz
preglednice 1 so iz te okoljske zahteve izvzete.
Preglednica 1: Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema za stranišča

Učinkovito splakovanje straniščnih kompletov mora biti skladno z zahtevami standarda EN
997.
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Za opremo za stranišča na splakovanje velja vsaj petletna garancija za popravila ali
zamenjavo. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka.
Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi
najmanj deset let od datuma nakupa.
Opremo za stranišča na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki
(na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki:
– z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je
bil preskušen, s podatkom o osebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren,
podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki
opisujejo, kako prilagoditi volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni
preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za straniščne školjke in splakovalne straniščne
sisteme, ki se dajo na trg posebej, tudi s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno
delujočo celoto, ki je varčna z vodo;
– z napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti
informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode;
– informacijami o celotnem, zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja v
l/splakovanje;
– priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno s podatkom o tem, kateri
nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če
izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.;
– z informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka.
5. P12 stenske plošče
Papir, uporabljen pri izdelavi mavčnih plošč, mora biti:
– 100-odstotno reciklirani les/papir ali
– papir, izdelan iz lesa, lesnih vlaken ali lesnih odrezkov, ki izvirajo iz zakonito posekanih
gozdov.
Vsebnost sadre mora glede na maso znašati vsaj 2 % reciklirane mavčne plošče, kar se
izračuna na podlagi letnega povprečja, pri čemer ni vključena sadra z mest za
razžvepljevanje dimnih plinov (RDP).
Kadar plošče vsebujejo potencialno radioaktiven material (npr. iz žlindrastih produktov,
pepela iz zgorelega premoga, fosforne sadre), mora biti gama indeks (my) ali indeks
aktivnosti (l1) manjši od 1. Radioaktivne snovi v materialu plošče so izražene kot gama
indeks/indeks aktivnosti v skladu s formulo:
CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0.
Indeks radija ne sme preseči: CRa/100 = 1,0.
Mavčne plošče kot končni proizvod ne vsebujejo nobene kemikalije, ki je razvrščena kot:
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– rakotvorna (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);
– mutagena za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341); – strupena za
razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d,
H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vpliva na dojenje (H362),
– akutno strupena (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300),
– kronično strupena za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).
Iz končnega izdelka se v običajnih pogojih uporabe ne bodo sproščale ali lužile kakršne koli
snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot: rakotvorne (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);
– mutagene za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);
– strupene za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f,
H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vplivajo na dojenje (H362);
– akutno strupene (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300);
– kronično strupene za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).
Mavčne plošče se ne smejo impregnirati, označevati, premazati ali drugače obdelati na
način, ki bi preprečil recikliranje ali kompostiranje v Evropi.
Naročnik si pridržuje pravico, da v času izvajanja projekta od izvajalca zahteva, da poleg
izjave, ki jo v fazi oddaje javnega naročila šteje kot ustrezno dokazilo, predloži druga
dokazila!
Pogodbena določila:
Naročnik je v 34. členu vzorca pogodbe predvidel odstop od pogodbe kadarkoli, brez
posledic za naročnika, tudi v primeru, če izvajalec ne izpolnjuje okoljskih zahtev iz
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z Uredbo ZeJN.
Ustreznost načina vključitve okoljskih vidikov v javno naročilo
Na podlagi izdelane analize lahko ugotovimo, da je pri prvem naročilu naročnik izvajalca v
pogodbi zavezal, da bo spoštoval določila veljavne Uredbe ZeJN. Naročnik pri tem ni
navedel nobenih konkretnih zahtev, s katerimi bi izvajalec dosegel izpolnitev okoljskega cilja,
določenega v uredbi. Slednje ni ustrezno, saj je naročnik tisti, ki določi, na kakšen način
morajo ponudniki oz. izvajalec izpolniti cilje iz Uredbe ZeJN.
Podobno je neustrezna tudi vključitev okoljskih vidikov v drugem obravnavanem naročilu št.
JN002337/2019-B01, kjer je naročnik Uredbo ZeJN navedel zgolj kot eno od pravnih podlag
za izvedbo javnega naročila, okoljski vidiki pa v preostali dokumentaciji niso upoštevani.
Pri javnem naročilu št. JN000954/2020-B01 je naročnik vključil zahteve za dosego ciljev za
predmete zelenega javnega naročanja, ki so vključeni v javno naročilo izvedbe gradnje
inkubatorja, tj. :
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- hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji,
sesalniki in klimatske naprave
- grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode
- sanitarne armature
- oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje
- stenske plošče
Naročnik je pri tem javnem naročilu ravnal ustrezno, ker je vključil tudi doseganje okoljskih
ciljev, kjer predstavlja nabava predmeta javnega naročila, na katerega se nanaša okoljski
cilj, le manjši del celotnega javnega naročila. Po pregledu večjega števila javnih naročil, ki
vključujejo okoljske vidike, je bilo namreč ugotovljeno, da naročniki večkrat pozabijo vključiti
vse predmete zelenega javnega naročanja, predvsem ko je popise del vključena manjša
količina teh predmetov, npr. le nekaj svetilk.
V nobenem izmed javnih naročil ni bil omenjen ter niso bili določene zahteve za dosego cilja,
ki ga mora naročnik izpolniti pri oddaji javnega naročila, ki vključuje projektiranje in/ali
gradnjo stavb, tj.:
»Delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov
(brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če
predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za
tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za
okolje tipa I ali III.«
Skladno z navedenim je mogoče zaključiti, da cilj Uredbe ZeJN za ta predmet zelenega
javnega naročanja v analiziranih javnih naročilih ni bil dosežen.

13.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Javna naročila stavb predstavljajo le slabih 10 % števila vseh zelenih javnih naročil, vendar
pa po vrednosti predstavljajo malo več kot polovico vseh zelenih javnih naročil. Ker med
zelena javna naročila stavb spadajo le »stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih
organov, lokalnih skupnosti, centri za socialno delo, konferenčne in kongresne stavbe,
sodišča, parlament, policijske postaje, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno« so javni
naročniki omejene organizacije, oziroma organizacije, ki v njihovem imenu pripravljajo javno
naročilo.
Zanimivo je dejstvo, da po številu javnih naročil stavb prevladujejo majhne enote, saj je kar
130 izmed 227 zelenih javnih naroči, nabavilo del javnih naročnikov, ki sodi med majhne
enote.
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13.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Med deset ponudnikov s skupno največjo vrednostjo dodeljenih naročil v letu 2019, jih je kar
8 ponudnikov, ki nudijo storitve projektiranja in gradenj. Na trgu velja konkurenca pri čemer
se vključujejo tudi tuji ponudniki tovrstnih storitev. Tuji ponudniki glede na sedež in poreklo
še vedno predstavljajo neznaten del ponudnikov na trgu v RS.

13.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Pomisleki glede izračuna stroškov v življenjski dobi so spodbudili razvoj meril EU za zeleno
javno naročanje poslovnih in upravnih stavb. Izračun stroškov v življenjski dobi se lahko
uporablja za oceno skupnih stroškov lastništva nad poslovno in upravno stavbo v njeni dobi
uporabnosti ali življenjski dobi. Zlasti omogoča »primerjalne ocene stroškov za določeno
obdobje, ob upoštevanju vseh ustreznih ekonomskih dejavnikov v smislu začetnih
investicijskih stroškov ter prihodnjih operativnih stroškov in stroškov zamenjave naprav«.
Izračun stroškov v življenjski dobi je zlasti pomemben za doseganje večje okoljske
učinkovitosti, saj so morda potrebni višji začetni investicijski stroški za doseganje nižjih
tekočih stroškov v življenjski dobi, višjih preostalih vrednosti nepremičnin in večje
produktivnosti delovne sile. Zato je pomembno orodje za sprejemanje učinkovitih in
dolgoročnih naložbenih odločitev.
Ocenjeno je bilo, da je 80−90 % tekočih stroškov stavbe določenih v fazi projektiranja. Pri
teh stroških je, če je z javnim naročilom izbran dober načrt, na celotni ravni zastavljenih
ciljev realno mogoče pričakovati okvirne stroškovno optimalne prihranke pri stroških
komunalnih storitev v višini do 35 % za nove stavbe in do 30 % za prenovljene stavbe. Če
so v izračun stroškov v življenjski dobi vključeni stroški osebja, je mogoče doseči še večje
prihranke, pri čemer je enoodstotni prihranek primerljiv s približno polovico običajnih
stroškov komunalnih storitev za stavbo. Zato je izračun stroškov v življenjski dobi
pomembno orodje v fazah opredelitve projekta, idejne zasnove in podrobnega projektiranja,
kjer se lahko uporablja za izbiro in vrednotenje načrta, ki bo zagotovil najnižje celotne
stroške (in najvišjo preostalo vrednost) v življenjski dobi nepremičnine.
Poenostavljena metodologija »stroškovno optimalnega« izračuna stroškov v življenjski dobi
je bila uvedena s prenovljeno direktivo o energijski učinkovitosti stavb in je navedena v
energetskih merilih EU za zeleno javno naročanje. Polno izvajanje izračuna stroškov v
življenjski dobi pa lahko poteka s sklicevanjem na standard ISO 15685-5 ali enakovreden
standard.

13.7 VIRI
-

Primeri
okoljskih
zahtev
in
meril
s
spletne
strani
MJU
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Študija: IZVEDBA CELOSTNE ANALIZE STANJA IN POTREB DELEŽNIKOV
GLEDE IZVEDBE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREDMETOV
POVEZANIH Z ELEKTRIČNO ENERGIJO SKLADNO S PREDPISI ZELENEGA
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-

JAVNEGA NAROČANJA; Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.;
Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak; september 2020
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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14

PROJEKTIRANJE
CEST

IN/ALI

IZVEDBA

GRADNJE

14.1 PREDMET
V skladu s 13. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar je predmet naročanja projektiranje oziroma izvedba gradnje cest (v
nadaljnjem besedilu: ceste). Natančnejšo opredelitev tega predmeta določa 57. do 59. točka
Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL PROJEKTIRANJA OZIROMA GRADNJE CEST (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena
vrednost

Delež
v Delež
v Delež
v
št. vseh vrednosti št. zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Ceste

217

114.959.207

1,25%

15,95%

14.1.1

3,12%

3,80%

OKOLJSKI VPLIV CEST

Ključni okoljski vplivi so:









Izčrpavanje naravnih virov, siva energija in emisije, povezane s proizvodnjo in
prevozom materialov za gradnjo cest.
Izkopani materiali in tla, vključno z živico, ki nastanejo med pripravo gradbišča,
zemeljskimi deli in pripravljalnimi deli, gradnjo in rušenjem ceste.
Emisije hrupa pri gradnji, uporabi in vzdrževanju cest.
Trpežnost krovnih plasti vozišča. Optimizacija strategije vzdrževanja za zagotovitev
želene učinkovitosti z vidika kotalnega upora, trpežnosti in zmanjšanja hrupa.
Zastoji zaradi gradbenih in vzdrževalnih del.
Onesnaževanje voda med gradnjo cest in v fazi uporabe. Prispevek cestnih površin k
poplavam.
Fragmentacija habitatov ter tveganja za rastlinstvo in živalstvo v fazi uporabe cest.
Ključne kategorije vplivov na okolje v življenjski dobi ceste so: potencial globalnega
segrevanja, fotokemično nastajanje ozona, izčrpavanje abiotskih virov, zakisljevanje,
evtrofikacija, toksičnost za ljudi, ekotoksičnost, raba zemljišč, izkoriščanje obnovljivih
in neobnovljivih primarnih virov energije, uporaba sekundarnih in ponovno
uporabljenih materialov ter tokovi odpadnih materialov.

145
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

14.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu z 57. do 59. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet stavbe zajema:
»Cesta« pomeni prometno površino splošnega pomena za cestni promet, ki jo lahko
uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi, in jo je država ali občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest
razglasila za javno cesto, vključno s skupno javno cesto, avtocesto, hitro cesto, glavno cesto
I. in II. reda ter regionalno cesto I., II. in III. reda, lokalno cesto, javno potjo in kolesarsko
potjo, pri čemer so izvzeti cestni objekti, kakršen je most, viadukt, podvoz, nadvoz, prepust,
predor, galerija, podporna in oporna konstrukcija ter podhod in nadhod.
»Projektiranje ceste« pomeni izdelavo vseh potrebnih projektov za obnovitvena gradbena
dela na cesti, in sicer na asfaltni plasti, stabilizirani plasti, navezani nosilni plasti, bankini,
nasipu in zasipu.
»Izvedba gradnje ceste« pomeni obnovitvena gradbena dela na cesti, in sicer na asfaltni
plasti, stabilizirani plasti, navezani nosilni plasti, bankini, nasipu in zasipu.

14.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu s 16. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva, da se:
 pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob
prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih
bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali
bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe,
in sicer v količini, ki je potrebna;
V skladu s 7. členom Uredbe,velja tudi:
pri javnem naročanju projektiranja oz izvedbe gradnje cest lahko naročnik namesto klasičnih
asfaltnih zmesi predvidi uporabo toplih asfaltov, zlasti če je treba cesto hitro prepustiti
prometu. Pri javnem naročanju projektiranja oz izvedbe gradnje cest lahko naročnik za cesto
s težko, zelo težko ali izredno težko prometno obremenitvijo na poseljenih območjih in cesto
z načrtovano ureditvijo za zaščito pred hrupom predvidi uporabo zmesi za znižanje hrupa.

14.2 ANALIZA PREDMETA
Cilj okoljskih zahtev pri cestah je, da se pri obnovitvenih gradbenih delih na cesti recikliran
asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob obnovitvi te ceste porabi v celoti oz v
maksimalnem deležu kot ga omogoča slovenska regulativa . Prioritetno ga je potrebno
uporabiti za plasti kjer je dodana vrednost največja, v prvi vrsti za proizvodnjo novih
bitumniniziranih zmesi, podredno pa za plasti, stabilizirane s hidravljičnim ali bitumenskim
vezivom, tampon (vključno z bankinami) posteljico, nasipe ter zasipe.
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TSC 06.800:Ponovne uporaba materialov v cestogradnji: Recikliranje UREDBA o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

14.3 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
Za analizo skladnosti z Uredbo o ZeJN smo izbrali naslednje javno naročilo:
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Naročnik je okoljski cilj iz Uredbe vključil med Splošne in posebne tehnične pogoje, torej je
način vključitve okoljskih vidikov tehnična specifikacija.
Opredelil jo je s standardom 06.800:3001 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji,
Recikliranje.
Standard je dostopen na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/tehnicnespecifikacije-za-ceste/, kjer so navedene tehnične specifikacije za ceste. Spodaj podajamo
opis standarda.
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14.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na
državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih
občin.
Državne ceste od leta 1998 delimo na avtoceste (štiri in večpasovne), hitre ceste (tripasovne
in dvopasovne), glavne in regionalne ceste. Do leta 1998 smo državne ceste delili na
avtoceste, magistralne ceste in regionalne ceste. Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo skrbi za upravljanje, vzdrževanje in razvoj glavnih in regionalnih cest ter
državnega kolesarskega omrežja. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) pa
upravlja, vzdržuje in načrtuje razvoj avtocest ter hitrih cest.
Občinske ceste so ceste javnega cestnega omrežja, ki so v upravljanju občin. Te tudi skrbijo
za njihovo izgradnjo in vzdrževanje. Delimo jih v skladu s kategorizacijo občinskih cest, ki jo
sprejme občina. Med občinske ceste spadajo lokalne ceste in javne poti.
Med javnimi naročniki se zato pojavljajo: DARS, DRSI in občine. Na seznamu naročnikov z
največjimi vrednostmi vseh oddanih javnih naročil spadata DRSI in DARS na 1. in 3. mesto,
v tem zaporedju.
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14.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Med deset ponudnikov s skupno največjo vrednostjo dodeljenih naročil v letu 2019, jih je kar
8 ponudnikov, ki nudijo storitve projektiranja in gradenj. Na trgu velja konkurenca pri čemer
se vključujejo tudi tuji ponudniki tovrstnih storitev. Tuji ponudniki glede na sedež in poreklo
še vedno predstavljajo neznaten del ponudnikov na trgu v RS.
Pri analiziranih primerih javnih naročil cest je moč razbrati, da velja na trgu velika
konkurenca. Tako je število ponudnikov vedno vsaj 4, zaznali smo tudi primer, ko se je na
razpis prijavilo celo 8 ponudnikov.

14.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Izračun stroškov v življenjski dobi je zlasti pomemben za doseganje večje okoljske
učinkovitosti, saj so morda potrebni višji začetni investicijski stroški za doseganje nižjih
tekočih stroškov v življenjski dobi. Zato predstavlja metodo za sprejemanje učinkovitih in
dolgoročnih naložbenih odločitev. V primeru cestnih infrastruktur pomeni upravljanje
premoženja sistematičen proces za vzdrževanje, nadgradnjo in za upravljanje fizičnega
premoženja na stroškovno učinkovit način z uporabo niza postopkov in orodij za upravljanje
cest za kratko- in dolgoročno načrtovanje. Izračun stroškov v življenjski dobi je pogosto prvi
korak k oblikovanju celovitega pristopa k upravljanju premoženja. Izračun stroškov v
življenjski dobi se lahko uporablja kot orodje v fazi opredelitve projekta, idejne zasnove in
projekta za izvedbo, pri čemer se lahko uporablja za izbiro in vrednotenje načrta, ki bo
zagotovil najnižje celotne stroške (in najvišjo preostalo vrednost) v življenjski dobi
nepremičnine. Polno izvajanje izračuna stroškov v življenjski dobi lahko poteka s
sklicevanjem na standard ISO 15685-5 ali enakovreden standard.
Merila EU za zeleno javno naročanje za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje cest bodo
pozitivno vplivala na nekatere ključne dejavnike, ki vplivajo na celotne stroške v življenjski
dobi ceste. Ti so na kratko predstavljeni v nadaljevanju, in sicer s sklicevanjem na glavne
spremenljivke pri izračunu stroškov v življenjski dobi, pri čemer je treba poudariti, da so
morebitne koristi vedno odvisne od specifičnih značilnosti projekta (npr. lokacije, podnebnih
razmer, lokalne razpoložljivosti, gradbenih praks).
Stroški pridobivanja:






Merila za izbor se lahko uporabljajo za najemanje usposobljenih vodij projektov,
projektantskih skupin, stroškovnih svetovalcev in izvajalcev, ki bodo zmanjšali
tveganje prekoračitve stroškov inovativnih projektov.
V smernicah za zeleno javno naročanje je poudarjeno, kako je mogoče prihranke
stroškov opredeliti z zgodnjo oceno možnosti, na primer z ocenjevanjem različnih
cestnih tras.
Merila za gradnjo z učinkovito rabo virov spodbujajo zmanjšanje stroškov prevoza za
pomembnejše gradbene materiale (na primer asfalt, beton, agregati) in spodbujajo
uporabo nizkotemperaturnega asfalta, pri katerem se v fazi proizvodnje porabi manj
energije. Vse to lahko prispeva k zmanjšanju stroškov gradnje. Poleg tega lahko
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zemeljska in pripravljalna dela predstavljajo do 30 % stroškov projekta pri zapletenih
orografskih pogojih, merila za optimizacijo upravljanja izkopanih materialov pa so
usmerjena v zmanjšanje teh stroškov.
Stroški upravljanja, vzdrževanja in sanacije:








Strategije vzdrževanja in sanacije so usmerjene v zagotavljanje najboljše
učinkovitosti vozišča in stroškovno optimalnih rešitev ohranjanja, izboljšanja in
upravljanja infrastrukturnih zmogljivosti. Poleg tega je mogoče zmanjšati stroške
zastojev, če so vzdrževalne dejavnosti načrtovane pravočasno.
Obravnavana je tudi kakovost gradnje površin vozišč z nizkim kotalnim uporom,
drenažnih sistemov in nizkohrupnih vozišč, da se zagotovi doseganje učinkovitosti
načrta in tudi ustrezne izvedbe za zagotavljanje skladnosti teh parametrov s
specifikacijami načrta.
Merila vključujejo možnost izvedbe ogljičnega odtisa ali ocene življenjskega kroga
ceste, ki omogoča modeliranje in optimizacijo življenjske dobe ceste kot celote in
posameznih cestnih elementov na podlagi ocen stroškov vzdrževanja in sanacije ter
pričakovane dobe uporabnosti. o Najmanjša nominalna življenjska doba vozišč
(razen krovne plasti) je bila prav tako obravnavana z upoštevanjem, da bi
najtrpežnejši materiali lahko posledično povzročili višje stroške gradnje, vendar bi se
ti stroški lahko izravnali z manjšimi potrebami po vzdrževanju.
V projekte projektiranja, gradnje in upravljanja se lahko vključijo posebne zahteve, s
katerimi se izvajalce spodbudi k zmanjšanju dolgoročnih stroškov upravljanja,
vključno z rednim vzdrževanjem, preventivnim vzdrževanjem in stroški sanacije, od
česar imata korist obe strani.

Preostala vrednost:


Izvajanje sklopa meril za zeleno javno naročanje kaže, da je cesta bolj okoljsko
učinkovita, kar lahko prispeva k ohranjanju ali povečanju njene prihodnje vrednosti,
saj ima nižje tekoče stroške in dokazuje, da gre za odgovorno naložbo.

Nazadnje se lahko znižanje stroškov za družbo glede posebnih vplivov na okolje (okoljske
posledice) doseže tudi z uporabo meril, na primer:
 Merila glede kotalnega upora, povezana s strukturo vozišča in hrapavostjo, so
neposredno povezana s porabo goriva vozil v fazi uporabe (zmanjšanje kotalnega
upora za 10 % lahko privede do zmanjšanja porabe goriva za 1–2 %) in zato tudi z
emisijami toplogrednih plinov. To se kaže tudi v ekonomski koristi za uporabnike
(voznike).
 Merila glede zastojev se osredotočajo na zmanjšanje dodatne porabe goriva in emisij
v zrak, povezanih z zastoji, ki so lahko bistveni sestavni del stroškov življenjskega
kroga ceste, zlasti na avtocestah in hitrih cestah;
 Merila glede obremenitve okolja s hrupom vplivajo na zdravje ljudi in širše
gospodarske dejavnike, kot je vrednost premoženja. Zunanji stroški emisij hrupa pri
osebnih vozilih na cestah so ocenjeni na povprečno 2 evra/1 000 pkm (potniških
kilometrov) in pri tovornih vozilih na 2,5 evra/1 000 tkm (tonskih kilometrov), kar po
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ocenah skupaj znaša približno 20 milijard evrov v letu 2008 v vseh državah članicah
EU-28.
 Merila za drenažne sisteme (gradbeni ali alternativni ukrepi) lahko pomagajo
zmanjšati tveganje poplav. Trenutno škode zaradi poplav v EU po ocenah znašajo
5,3– 6,4 milijarde evrov letno in vsako leto negativno vplivajo na življenja 200 000
ljudi. Nedavna študija Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije
napoveduje, da bi se letni stroški te škode lahko povečali za od 7- do 8-krat do leta
2050 in dosegli 40 milijard evrov ter vsako leto negativno vplivali na 500 000 ljudi.

14.7 VIRI






Primeri okoljskih zahtev in meril s spletne strani MJU in Predstavitev predmeta
Projektiranje in izvedba gradnje cest - https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Merila EU za zeleno javno naročanje za
projektiranje,
gradnjo
in
vzdrževanje
cest:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/SL.pdf
Tehnične specifikacije za ceste: https://www.gov.si/zbirke/storitve/tehnicnespecifikacije-za-ceste/
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15

CESTNA VOZILA

15.1 PREDMET
V skladu s 15. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja cestna vozila. Natančnejšo opredelitev tega
predmeta določa 60. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL CESTNIH VOZIL (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Cestna
vozila

402

55.683.084

7,73%

15.1.1

2,32%

1,51%

7,04%

OKOLJSKI VPLIV CESTNIH VOZIL

Ključni okoljski vplivi so:








prispevek k podnebnim spremembam z emisijo toplogrednih plinov;
izčrpavanje virov (zlasti neobnovljivih goriv);
onesnaževanje zraka z emisijo drugih izpušnih plinov, ki lahko povzročajo
zdravstvene težave (zlasti dihalne) na lokalni in regionalni ravni in poškodbe okolja,
stavb in spomenikov;
onesnaženje s hrupom;
nastajanje odpadnih maziv, olj in pnevmatik;
nastajanje odpadnih delov in materialov na koncu življenjske dobe vozil.

15.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu z 60. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev predmetov,
za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet cestno vozilo zajema osebno vozilo,
lahko tovorno vozilo, težko tovorno vozilo, avtobus in tovorno ali delovno vozilo za zbiranje
odpadkov, razen vozila, načrtovanega in izdelanega izključno za vojsko, policijo, civilno
zaščito, gasilsko ali reševalno službo, vozila, namenjenega delu na gradbiščih, v
kamnolomih, pristaniščih ali na letališčih, delovnega stroja, vozila, katerega največja
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 6 km/h, vozila, namenjenega uporabi na
tekmovališčih, vozila, namenjenega za rekreacijske namene zunaj javnih cest, strojne
opreme, posebej konstruirane za uporabo v gozdarstvu, gozdarske strojne opreme, vgrajene
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na šasijo vozila za zemeljska dela, in zamenljive strojne opreme, ki je popolnoma dvignjena
od tal, ko se vozilo, na katero je pritrjena, uporablja na cesti.

15.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu z 17. in 18. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN veljajo zahtevi, da:



delež cestnih vozil z najmanj 10 % manjšimi emisijami, ki jih kot najvišje dovoljene
določa zadnji standard EURO, znaša najmanj 65 %;
delež cestnih vozil, ki uporabljajo obnovljive oziroma alternativne vire energije, razen
vozil za opravljanje zakonsko določenih nalog policije, znaša najmanj 15 %.

15.2 ANALIZA PREDMETA
Od leta 1992 so v EU uvedeni za zmanjšanje emisij onesnaževal iz vozil standardi EURO, ki
urejajo zakonite ravni emisij za nove avtomobile ter lahka in težka tovorna vozila. Z Uredbo
715/2007 so bile določene emisije za EURO 5 in EURO 6. Od leta 2014 je standard EURO 6
predpisana raven. Za avtobuse in težka tovorna vozila velja trenutno standard VI.
Za izpolnjevanje okoljskih ciljev in preprečevanje nepotrebnega obremenjevanja okolja bi
morali naročniki izbirati vozila, ki niso večja, kot jih potrebujejo glede na namen uporabe
vozila.172
Pri obravnavi stroškov v življenjski dobi vozil (Life Cycle Cost – LCC) je treba poleg nakupne
cene upoštevati tudi porabo energije in stroške odstranjevanja. V okviru stroškov v življenjski
dobi je treba upoštevati tudi naslednje elemente:
- stroške naložbe, letne davke na motorna vozila (čeprav so v nekaterih državah javno
nabavljena vozila oproščena takšnih davkov);
- porabo energije na podlagi stroškov goriva, porabljenega v uporabni dobi vozila;
- stroške vzdrževanja, ki so sestavljeni iz materialnih stroškov za motorno olje, pnevmatike,
rezervne
- dele in ustreznih stroškov dela;
- stroške zavarovanja in
- stroške ali prihodke ob koncu življenjske dobe (glede na to, ali se vozilo odstrani ali proda).
Direktiva o čistih vozilih 2009/33/ES,12 s katero naj bi spodbudili trg okolju prijaznejših vozil,
navaja, da se lahko poraba energije in emisije v življenjski dobi izrazi v denarju in uporabi
kot del skupnih stroškov. Metodologija je prikazana v 6. členu, Uredba ZeJN pa jo ureja v
osmem odstavku 7. člena in Prilogi 2. Za lažjo uporabo metodologije je Evropska komisija
pripravila tudi posebno orodje, ki je dostopno na www.cleanvehicle.eu.
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15.3 ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV
Za namen analize vključevanja okoljskih ciljev so bili izbrana naslednja javna naročila:

V nadaljevanju so prikazane okoljske zahteve, vključene v analizirane postopke oddaje
javnih naročil. Pri tem si pripravljavec te analize pridržuje možnost, da so bile okoljske
zahteve pri analiziranih postopkih vključene tudi na drug način, vendar slednje bodisi ni
ključnega pomena za samo analizo bodisi zahteve niso bile vidno oz. transparentno
vključene v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Način vključevanja okoljskih ciljev v dokumentacijo
a) Analiza primera št. JN005660/2018-W01: Nakup vozil za potrebe Zavoda za
gradbeništvo Slovenije – ponovitev postopka
Javno naročilo je razdeljeno na 3 sklope:
- Sklop 1: Osebna vozila – karavan
- Sklop 2: Dostavna (kombinirana) vozila
- Sklop 3: Terensko vozilo s kesonom (pick up)
Glede na predmet zelenega naročanja, ki ga obravnavamo, so relevantni vsi trije sklopi.
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Tehnične specifikacije:
Naročnik je kot eno od minimalnih tehničnih zahtev za vse tri sklope določil emisijski razred
EURO 6.
Merila:
V javnem naročilu je predvidena izbira ponudb za posamezni sklop po kriteriju ekonomsko
najugodnejše ponudbe. Merilo sestoji iz štirih podmeril - iz najnižje skupne ponudbene cene
za posamezni sklop v EUR brez DDV, vrednosti ocene stroškov v življenjski dobi vozila za
posamezen sklop (LCC), rok za dobavo ter vozila, ki so opremljena s kazalnikom menjave
prestav.
Tabela 14: Primer 1 merila ocene stroškov v življenjski dobi vozila
Ponder 2
Vrednost ocene stroškov v življenjski dobi vozila za posamezen sklop.
Ponudnik, ki bo ponudil vozila z najnižjo vrednostjo ocene stroškov v življenjski dobi vozila,
bo v okviru predmetnega ponderja prejel 30 točk. Vsi ostali ponudniki prejmejo točke v
okviru predmetnega ponderja po formuli:
(najnižja vrednost ocene stroškov/ocena stroškov ocenjevanega ponudnika) x 30 = število
točk
Naročnik bo za vsako ponujeno vozilo izračunal oceno stroškov v življenjski dobi po
naslednji formuli:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x
CNOx) + (NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
V nadaljevanju navodil v zvezi s pod merilom vrednost ocene stroškov v življenjski dobi
vozila za posamezen sklop je naročnik opredelil pomen oznak v formuli, vrednosti, ki jih v
ponudbi navede ponudnik ter vrednosti, ki jih bo naročnik opredelil sam.
b) Analiza primera št. JN006617/2019-B01 : Javno naročilo za dobavo avtobusov brez
emisij za mestni potniški promet z uporabo vodikovih energij
Opis predmeta in tehnične specifikacije
Iz opisa javnega naročila izhaja, da je predmet naročila dobava novih avtobusov brez emisij
za mestni potniški promet z uporabo vodikovih energij. Določeno je še, da se pogodba,
sklenjena v postopku oddaje tega javnega naročila, sklepa skladno s cilji Uredbe ZeJN.
Okoljski cilji se v javnem naročilu izpolnjujejo tudi s predpisanimi zahtevami glede najvišjega
dovoljenega hrupa:
»Noise
Conformity with ECE Law 51-02 "External noise must comply with EEC Directive 92/97 and
internal noise must comply with CUNA Directive NC504 / 01-02. The values and method of
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detection must be specified in the technical tender. in particular internal noise and vibration
protection and sound insulation in the area above the engine compartment More than 70 dB
in the driver's seat is not permitted, 71 dB in the center of the bus and 72 dB in the rear. it is
appropriate, in accordance with UN / ECE Regulation 51.«
c) Analiza primera št. JN000939/2020-W01: Nakup dveh kombijev z mobilno pisarno
Tehnične specifikacije:
V obrazcu Ponudbeni predračun je naročnik navedel zahtevane tehnične lastnosti vozila,
med katerimi je zahtevan emisijski razred EURO 6.
Merila:
V javnem naročilu je predvidena izbira ponudb po kriteriju ekonomsko najugodnejše
ponudbe. Merilo sestoji iz treh podmeril - iz ocene stroškov v življenjski dobi vozila (LCC),
kazalnik optimalnega menjanja prestav ter splošne garancijske dobe vozila.
Tabela 15: Primer 2 merila ocene stroškov v življenjski dobi vozila
“Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izračuna na naslednji način:
𝑀=𝐿𝐶𝐶∗(1‒ 100 )
LCC = ocena stroškov v življenjski dobi vozila Kmp = kazalnik menjanja prestav Gar =
splošna garancijska doba
Najugodnejši ponudnik je tisti z najmanjšim številom točk (M). Če dva ali več ponudnikov
dosežejo enako število točk (M), bo naročnik izbral ponudnika z nižjo skupno ponudbeno
vrednostjo v EUR z DDV.
a) LCC = ocena stroškov v življenjski dobi vozila
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
se štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila.
Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x
CNOx) + (NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
b) Kazalnik optimalnega menjanja prestav (Kmp)
Opis
Ponujeno vozilo ni opremljeno s kazalnikom optimalnega menjanja prestav 0 točk
Ponujeno vozilo je opremljeno s kazalnikom optimalnega menjanja prestav 2 točki
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c) Splošna garancijska doba vozila (Gar)
Opis
Ponujena splošna garancijska doba 36 mesecev oziroma do 150.000 km. 0 točk - pogoj
Ponujena splošna garancijska doba 48 mesecev oziroma do 200.000 km 2 točki
Ponujena splošna garancijska doba 60 mesecev oziroma do 250.000 km 5 točk”
V nadaljevanju navodil v zvezi s podmerilom vrednost ocene stroškov v življenjski dobi
vozila je naročnik opredelil pomen oznak v formuli, vrednosti, ki jih v ponudbi navede
ponudnik ter vrednosti, ki jih bo naročnik opredelil sam.
Ustreznost načina vključitve okoljskih vidikov v javno naročilo
Na podlagi izdelane analize lahko ugotovimo, da so naročniki pri vseh obravnavanih javnih
naročilih ustrezno vključili okoljski cilji:
- delež cestnih vozil z najmanj 10 % manjšimi emisijami, ki jih kot najvišje dovoljene določa
zadnji standard EURO, znaša najmanj 65 %
Pri prvem in tretjem obravnavanem naročilu sta naročnika določila kot tehnično zahtevo
emisijski razred EURO 6, s čimer sta sledila primerom okoljskih zahtev in meril za električno
energijo, ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo (Portal eJN).
V obeh javnih naročilih je bila kot del meril določena ocena stroškov v življenjski dobi vozila
(LCC), kot je zapisana v primerih okoljskih zahtev in meril za električno energijo, ki so
objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo (Portal eJN).
Pri drugem javnem naročilu je zahtevana dobava avtobusov brez emisij za mestni potniški
promet z uporabo vodikovih energij, zaradi česar je treba ugotoviti, da je tudi v tem primeru
izpolnjen okoljski cilj.
Okoljski cilj:
- delež cestnih vozil, ki uporabljajo obnovljive oziroma alternativne vire energije, razen vozil
za opravljanje zakonsko določenih nalog policije, znaša najmanj 15 %
je bil vključen v dokumentacijo zgolj pri drugem javnem naročilu. V skladu s tretjim
odstavkom 6. člena Uredbe ZeJN se namreč šteje vodik kot alternativni vir energije oz. tudi
kot obnovljiv vir energije, če je pridobljen iz obnovljivih virov.

15.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Glede na statistično poročilo iz o izvedenih javnih naročilih v letu 2019 dobrih 60 % javnih
naročil izvedejo javni zavodi. Slednji v vzorcu 36 javnih naročil niso naročali cestnih vozil.
Cestna vozila so najpogosteje naročali javni naročniki, ki po zakonu sodijo v kategorijo drugi
naročniki (javna podjetja), katerih javna naročila predstavljajo skoraj polovico vseh javnih
naročil cestnih vozil, ostala javna naročila pa so naročali osnovne šole in občine.
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Razlog za razlike med tipi javnih naročnikov, je mogoče najti predvsem v dejstvu, da je
nabava cestnih vozil odvisna od potreb lastnika torej javnega naročnika. Kot izhaja iz zgoraj
navedenih podatkov imajo javna podjetja zaradi narave njihovih dejavnosti (več terenskega
dela) veliko potrebo po cestnih vozilih.

15.5 ANALIZA PONUDNIKOV CESTNIH VOZIL
Na podlagi izvedenih intervjujev z večimi večjimi ponudniki cestnih vozil smo glede javnega
naročanja ter zelenega javnega naročanja cestnih vozil ugotovili naslednje:
-

-

-

-

ponudniki si želijo čim več komunikacije in sodelovanja z javnimi naročniki v fazi pred
začetkom postopka oddaje javnega naročila. V tem smislu menijo, da včasih
razpisne dokumentacije vsebujejo elemente, ki so za zagotavljanje potreb naročnik
nepotrebni in nesmiselni, kar otežuje izpolnitev javnega naročila ter oži krog
ponudnikov;
ponudniki se prijavljajo na razpise, za katere so obstaja velika verjetnost (vsaj 80) da
bodo izbrani, torej da so konkurenčni. Sama priprava ponudbene dokumentacije
namreč vzame veliko časa ter zahteva vključitev večih strokovnjakov znotraj podjetja.
Oddaja ponudb za javna naročila, kjer je verjetnost, da bodo izbrani majhna, bi bila
tako ekonomsko neučinkovita;
število ponudnikov, ki oddajo ponudbe so nekje do 5 za posamezno javno naročilo
oziroma sklop;
pri javnih naročilih, ki vključujejo tudi servis vozil, je sedež ponudnika oziroma
pooblaščenega servisa bistven dejavnik, ki vpliva na možnost izvedbe javnega
naročila, zato je v takih primerih konkurenca med ponudniki predvsem znotraj regije;
ponudniki so seznanjeni z Uredbo o zelenem javnem naročanju, ter se pri njeni
uporabi ne soočajo s težavami. Zeleno javno naročanje tako ne omejuje konkurence
na trgu ter ponudnikom ne predstavlja ovire za oddajo ponudb.

15.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Uredba ZeJN v 8. odstavku 7. člena določa, da pri javnem naročanju cestnega vozila, razen
tovornega ali delovnega vozila za zbiranje odpadkov, naročnik kot merilo za oddajo javnega
naročila uporabi Metodologijo za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila, ki je
Priloga 2 in sestavni del te uredbe, in vključuje vsaj stroške porabljene energije in emisij
CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev.
Priloga 2 (Metodologija za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila) natančno
opredeljuje način izračuna in vrednosti nespremenljivk. Na ta način se standardizira in
poenostavlja način izračuna stroškov v življenjski dobo vozila (Life Cycle Cost ali LCC), kar
vodi v pregledno javno naročanje.
Težava, ki smo jo zaznali v ekonomski analizi je, da veliko naročnikov ni vedelo natančno,
kako uporabiti omenjeno zahtevo po uporabi LCC iz 7. člena.
Spodnja tabela prikazuje merila, ki so jih naročniki uporabili pri cestnih vozilih kot predmetu
javnega naročila. Analizirali smo 26 javnih naročil, katerih predmet je bilo cestno vozilo, za
katerega je potrebno skladno z Uredbo ZeJN uporabiti LCC kot merilo cene.
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Kot je razvidno iz tabele, je samo v dobrih 50 % primerov bil uporabljen LCC kot glavno
merilo cene. V skoraj 40 % javnih naročil je še zmeraj bila uporabljena najnižja nabavna
cena vozila kot merilo cene. V teh primerih so potem naročniki običajno poleg najnižje
nabavne cene uporabili še dodatno merilo kakovosti, pri čemer so v 26,7 % uporabili LCC (z
vključeno nabavno ceno v LCC formuli) kot kriterij kakovosti, v 7,7 % pa povprečno porabo
goriva na 100 km. Omenjeno dejstvo lahko vodi v popačenje rezultatov javnega izbora iz
sledečih razlogov:
- nabavna vrednost vozila v formulo izračuna LCC vstopa kot začetna spremenljivka, kateri
se po metodologiji iz priloge 2 dodajo še stroški porabe goriva ter stroškov emisij ogljikovega
dioksida (CO2), emisij dušikovih oksidov (NOx), emisij nemetanskih ogljikovodikov (NMHC)
ter emisij trdnih delcev (PM). Ko tako naročnik pri javnem naročilu kot merilo cene določi
najnižjo nabavno ceno, nato pa kot kriterij kakovosti določi LCC, ima to za posledico
zvišanje uteži nabavne cene in zmanjšanje pomena ostalih spremenljivk, ki vnašajo okoljski
vidik v javno naročilo. Nabavna cena se namreč pojavlja dvakrat kot merilo izbora. Najprej
kot merilo cene z določeno utežjo, nato pa še skozi LCC kot merilo kakovosti. Končna
posledica napačne uporabe LCC je zmanjšanje pomena okoljskih vidikov pri izvedbi javnega
naročila. Zaradi presoje vpliva takšne napačne uporabe LCC kot merila kakovosti, smo
izvedli simulacijo javnega naročila, kjer se pravilno uporabi LCC in kjer se ga napačno
uporabi kot merilo kakovosti ter vpliv na končni izbor.
- povprečna poraba goriva je vključena v izračunu LCC. V enem primeru je naročnik kot
merilo cene pravilno določil LCC, nakar je kot kriterij kakovosti vključil še povprečno porabo
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goriva na 100 km, s čimer je povečal vpliv omenjenega kriterija na izbor. Ob tem velja
poudariti, da v primeru LCC vstopa poraba goriva kot strošek, medtem ko je v primeru
porabe goriva kot samostojnega merila ta izražen v l/km.
- Izračun LCC je bil v obravnavanih primerih že definiran s strani naročnika in se osredotoča
le na porabo goriva in strošek emisij. Vendar pa bi Izračun LCC moral upoštevati tudi
stroške vzdrževanja avtomobilov. Medtem ko so bili do sedaj stroški vzdrževanja hibridnih in
klasičnih avtomobilov primerljivi, pa je pri električnih avtomobilih pričakovati, da bo strošek
njihovega vzdrževanja bistveno nižji od stroška vzdrževanja klasičnih avtomobilov.
Omenjeno pričakovanje je posledica dejstva, da imajo električni avtomobili za približno
tretjino manj sestavnih delov kot klasični avtomobili, kar pomeni tudi manj pokvarljivih delov
in manjše stroške vzdrževanja.
Vpliv vključitve nabavne cene v izračun LCC
Pri analizi vpliva vključitve nabavne cene v izračun LCC smo se zgledovali po enem od
analiziranih razpisov, katerega predmet je bil nakup avtomobila srednjega razreda. Na
omenjenem razpisu se je prijavil zgolj 1 ponudnik, tako da ni prišlo do nepravilnosti, precej
drugačna slika pa bi bila, če bi se prijavili 3 ponudniki. Hipotetičen primer našega javnega
razpisa, ki pa je utemeljen na dejansko izvedenih javnih razpisih, ima sledeče značilnosti:
• možno število točk na javnem razpisu je 100, pri čemer:
o merilo nabavne cene kot glavni kriterij predstavlja 60 možnih točk,
o merilo LCC, v katerega je vključena tudi nabavna cena, predstavlja 40 možnih točk,
• izračun LCC je standardiziran in definiran v javnih razpisih. Pri tem so določene parametri
enačbe že dani s strani naročnika (na primer kilometrina v življenjski dobi avtomobila,
vsebnost energije v dizelskem gorivu in bencinu, cena za emisije ogljikovega dioksida,
emisije dušikovih oksidov in podobno), medtem ko so določeni parametri odvisno od
tehničnih specifikacij proizvajalca avtomobilov (na primer poraba energenta v l/km, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov in podobno).
Na javni razpis so se prijavili 3 ponudniki, ki ponujajo avtomobile srednjega razreda s
specifikacijami, kakor so razvidne iz spodnje tabele. Pri navedenih avtomobilih smo povzeli
cene ter tehnične specifikacije glede na uradno objavljene podatke njihovih proizvajalcev.
Ob tem velja poudariti, da nobeden od ponudnikov na uradnih straneh ni objavil podatka o
količini nemetanskih ogljikovodikov (NHW) njihovega avtomobila, zaradi česar smo ta
podatek za potrebe prikaza sicer zanemarili, čeprav bi lahko imel tudi pomemben vpliv na
izbor najboljšega ponudnika, v primeru pravilno izvedenega izračuna LCC.
Specifikacija ponudb pri hipotetičnem javnem naročilu
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Izračun podeljenih točk pri obeh merilih temelji na standardni delitvi točk, kakor se sedaj
uporabljajo na javnih razpisih, in v skladu s katero:
• ponudnik z najnižjo nabavno ceno dobi maksimalno število točk pri merilu nabavne cene
(60 točk), medtem ko ostali ponudniki dobijo sorazmerno število točk, glede na razmerje
med svojo ponujeno nabavno ceno in najnižjo ponujeno nabavno ceno,
• ponudnik z najnižjo LCC dobi maksimalno število točk pri merilu LCC točk (40 točk),
medtem ko ostali ponudniki dobijo sorazmerno število točk, glede na razmerje med svojo
ponujeno LCC in najnižjo ponujeno LCC.

V analiziranih javnih razpisih so naročniki nabavno ceno napačno vključevali v izračun LCC,
zaradi česar lahko pride do napačne delitve točk in končnega zmagovalca javnega razpisa.
Kako se točke delijo v primeru vključitve nabavne cene v LCC in izračuna LCC brez
nabavne cene, je razvidno iz spodnjih tabel.

V primeru vključevanja nabavne cene v LCC, je najugodnejšo ponudbo oddal ponudnik 1, ki
dobi maksimalno število točk tako po kriteriju nabavne cene kot po kriteriju LCC.

Dejstvo, da ponudnik 1 doseže maksimalno število točk je logično, upoštevajoč dejstvo, da
nabavna cena predstavlja večinski delež celotnega LCC in da posledično drugi sestavni deli
LCC, kot na primer manjša poraba goriva in manjši izpusti emisij, ne morejo priti do izraza
pri izračunu točk.
Delež nabavne cene v LCC z vključeno nabavno ceno

Drugačna slika je v primeru, ko se nabavna cena avtomobila izključi iz LCC, kar je pravilen
pristop pri takšni izvedbi javnih razpisov. V tem primeru je najboljšo ponudbo oddal ponudnik
3. Pri merilu LCC je sicer vse točke dobil ponudnik 2, vendar pa je to nato vplivalo tudi na
podelitev točk pri ponudniku 1 in 3.
Javni razpis z LCC brez vključene nabavne cene
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Primerjava med izvedbo obeh razpisov nam razkrije sledeče:
• pri pravilnem izračunu LCC je zmagovalec javnega razpisa ponudnik 3 in ne ponudnik 1,
• ker ima ponudnik 2 ekološko najbolj sprejemljiv avto, je tudi prejel vse točke pri merilu
LCC, posledica tega pa je tudi drugačna podelitev točk pri omenjenem merilu pri ostalih
dveh ponudnikih. Verjetno bi rezultat bil še nekoliko drugačen in še bolj v korist ponudnika 2,
če bi bili na razpolago tudi podatki o nemetanskih ogljikovodikih (NMH),
• v prvem primeru, kjer je bil LCC napačno izračunan, je bilo med najboljšim in najslabšim
ponudnikom 14,17 točk razlike, medtem ko je v primeru pravilnega izračuna LCC med
najboljšim in najslabšim ponudnikom zgolj 2,16 točke razlike,
• zaradi napačne uporabe LCC so v splošnem najbolj na izgubi ponudniki ekološko bolj
varčnih avtomobilov, ki imajo tudi najnižji LCC. S tem, ko se napačno uporablja LCC, se tudi
onemogoča širši preboj ekoloških vozil v javni vozni park.

Vpliv vključitve porabe goriva v izračun LCC
Vključitev porabe goriva v l/km kot samostojni kriterij poleg LCC se je v analiziranih javnih
razpisih pojavilo zgolj v 1 primeru, vendar pa velja v zvezi s tem poudariti:
• poraba goriva kot strošek že vstopa v izračun LCC, pri čemer se poleg porabe goriva in
njegove cene ovrednotijo tudi emisije, kar predstavlja najbolj celovito obravnavo porabe
goriva in njenega celotnega stroška. Informativno je iz spodnje tabele razvidno, da
predstavlja poraba goriva približno 90 % celotnega LCC stroška, kakor je sedaj definiran v
javnih razpisih.

Delež goriva v strukturi LCC

Vpliv vključitve porabe goriva v izračun LCC

163
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Vključitev porabe goriva v l/km kot samostojni kriterij poleg LCC se je v analiziranih javnih
razpisih pojavilo zgolj v 1 primeru, vendar pa velja v zvezi s tem poudariti:


poraba goriva kot strošek že vstopa v izračun LCC, pri čemer se poleg porabe goriva
in njegove cene ovrednotijo tudi emisije, kar predstavlja najbolj celovito obravnavo
porabe goriva in njenega celotnega stroška. Informativno je iz spodnje tabele
razvidno, da predstavlja poraba goriva približno 90 % celotnega LCC stroška, kakor
je sedaj definiran v javnih razpisih;



dodatna uporaba porabe goriva kot samostojnega kriterija v l/km tako lahko vodi v: o
dajanje prednosti ponudniku ekološko bolj sprejemljivih vozil, na primer hibridnim
vozilom, ki imajo nižjo porabo bencina od klasičnih bencinskih avtomobilov;



dajanje prednosti ponudnikom dizelskih avtomobilov, ki imajo že v osnovi precej nižjo
porabo od klasičnih bencinskih avtomobilov in so primerljivi po porabi s hibridnimi
vozili;



uporaba porabe v l/km tako ni konsistentno merilo in se ga ne bi smelo uporabljati v
javnih razpisih, saj je poraba goriva že vključena pri izračunu LCC.

15.7 VIRI
-

-

Primeri okoljskih zahtev in meril s spletne strani https://ejn.gov.si/sistem/zelenojn.html
Študija: IZVEDBA CELOSTNE ANALIZE STANJA IN POTREB DELEŽNIKOV
GLEDE IZVEDBE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREDMETOV
POVEZANIH Z ELEKTRIČNO ENERGIJO SKLADNO S PREDPISI ZELENEGA
JAVNEGA NAROČANJA; Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.;
Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak; september 2020
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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16

PNEVMATIKE

16.1 PREDMET
V skladu s 16. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja pnevmatike. Natančnejšo opredelitev tega predmeta
določa 61. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL PNEVMATIK (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pnevmatike 44

16.1.1

Pogodbena Delež
v Delež
v Delež
v
vrednost
št. vseh vrednosti št. zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

9.528.613

1,32%

0,25%

0,26%

0,77%

OKOLJSKI VPLIV PNEVMATIK

Življenjski cikel pnevmatike se
začne s kavčukovcem na južni
polobli, npr. v Indoneziji ali na
Tajskem, zatem pa se razteza v
pridelavo surovin in izdelkov,
skladiščenje in večkratni transport.
Življenjska doba pnevmatike se
konča
na
primer,
ko
se
pnevmatika zdrobi in uporabi kot
gradbeni material.
Glede
na
navedeno
lahko
življenjsko obdobje pnevmatike razdelimo na štiri sklope: 1. nakup in pridelava proizvodnih
vložkov, kot so surovine in energija, 2. proizvodnja pnevmatike, 3. uporaba pnevmatike, 4.
uporaba odslužene pnevmatike. Večina okoljskih vplivov pnevmatike nastane v fazi
uporabe. Pri tem je daleč najpomembnejši dejavnik poraba goriva vozila. To je mogoče
zmanjšati z zmanjšanjem teže pnevmatike in kotalnega upora, s čimer se zmanjšajo tudi
emisije izpušnih plinov in nastanek toplogrednih plinov. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva
na raven emisij izpušnih plinov, pa je način vožnje. Varčna vožnja lahko ustvari 10– 20
odstotkov prihranka pri porabi goriva.
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16.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu z 61. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev predmetov,
za katere je zeleno javno naročanje obvezno, predmet pnevmatike zajema novo letno,
zimsko ali celoletno pnevmatiko, namenjeno cestnemu motornemu ali priklopnemu vozilu,
razen obnovljene pnevmatike.

16.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu z 19. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva da delež
pnevmatik, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %
števila vseh artiklov pnevmatik.

16.2 ANALIZA PREDMETA

16.2.1

OBSEG ANALIZE

Analiza zelenega javnega naročanja pnevmatik je izvedena na vseh javnih naročilih
pnevmatik objavljenih na portalu javnih naročil Republike Slovenije v obdobju od 1.1.2020
do 24. 8. 2020 (v tem obdobju objavljeno Obvestilo o naročilu - EU2 – SL ali Obvestilo o
naročilu male vrednosti -NMV1).

16.2.2

OZNAKA JAVNEGA NAROČILA

Skladno s 1. odstavkom 7. člena Uredbe o ZeJN, naročnik javno naročilo opiše tako, da je iz
njegovega naziva razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče
blago, storitev ali gradnja.

Oznaka javnega naročila

ustrezna
neustrezna

Kot izhaja iz grafikona javni naročniki ustrezno
opišejo javno naročilo le v polovici primerih. Za
naročilo pnevmatik je najpogostejši termin dobava
pnevmatik pri čemer okoljsko komponento opišejo
kot pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva.
Oznaka naročila pri pnevmatikah pa ne zagotavlja
nujno, da je naročilo skladno oz. neskladna z
Uredbo o ZeJN.
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VRSTA POSTOPKA IN TRAJANJE JAVNEGA NAROČILA

16.2.3

Vrsta postopka

Povprečno trajanje
naročila (v mesecih)
odprti

NMV
odprti

NMV
odprti

NMV
0

10

20

30

40

Pri javnem naročanju pnevmatik prevladuje odprti postopek javnega naročanja, pri čemer pa
so ta javna naročila v povprečju časovno krajša kot javna naročila izvedena po postopku
naročila male vrednosti.

16.2.4

ANALIZA UPOŠTEVANJA OKOLJSKEGA CILJA
Način vključitve okoljskih
vidikov

6
5
4
3

da

2

ne

1

tehnične
specifikacije
merila

0
upoštevanje
skladnost u
okoljskih vidikov Uredbo o ZeJN

Kot izhaja iz prvega grafa javni naročniki pri naročanju pnevmatik vedno vključujejo okoljske
vidike med katerimi prevladujejo energijska učinkovitost pnevmatik oziroma pnevmatike z
boljšim izkoristkom goriva. Okoljske vidike
večina javnih naročnikom vključuje med
merila, torej so ponudniku dodeljene dodatne
točke, glede na energijski razred, ki ga
Nove
dosegajo ponujene pnevmatike. Prav tak
pnevmatike
način vključevanje okoljskih vidikov pa je
Obnovljene
razlog za neskladnost večine javnih naročil z
pnevmatike
Uredbo o ZeJN. Merilo je namreč
fakultativno in tako ne zagotavlja, da
dopustne ponudbe spoštujejo Uredbo o
167
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

ZeJN. Za dosledno spoštovanje je namreč potrebno okoljske vidike vključiti med tehnične
specifikacije oziroma na drug način, ki naročniku omogoča, da neustrezne ponudbe izloči in
ne le slabše točkuje.
Pri vseh javnih naročilih gre za nakup novih pnevmatik, pri čemer gre pri določenem delu
tudi za kombiniran nakup novih in obnovljenih pnevmatik. Obnova pnevmatik omogoča
prihranek in z okolju prijaznimi kilometri prispeva k profesionalni vožnji, gospodarskemu
subjektu, ki proizvaja oziroma obnavlja pnevmatike pa omogoča prihranek denarja in virov
ter varovanje okolja. Dobro telo avtoplašča je mogoče zlahka obnoviti dvakrat, kar zmanjša
strošek pnevmatike za približno 30 odstotkov. Emisije CO2 nastajajo tako v fazi uporabe –
med vožnjo kot v fazi proizvodnje. Obnova pnevmatike pomembno učinkuje na ogljični odtis
pnevmatike, saj proizvodnja nove pnevmatike pomeni približno 220 kg emisij CO2, medtem
ko obnova pnevmatike povzroča le 40 kg emisij CO2. Poleg tega vsaka obnova pomeni
prihranek 40 kg gume in 70 litrov olja na pnevmatiko v primerjavi s proizvodnjo nove
pnevmatike. Da bi zagotovili skrbnejšo porabo surovin in prihranke energije, pa nekateri
proizvajalci pnevmatik uvajajo tudi recikliranje gume pnevmatike, ne da bi s tem škodili
kakovosti izdelka.

16.3 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Glede na statistično poročilo iz o izvedenih javnih naročilih v letu 2019 dobrih 60 % javnih
naročil izvedejo javni zavodi. Slednji v izbranem vzorcu javnih naročil niso naročali
pnevmatik. Pnevmatike so v večini naročali javni naročniki, ki po zakonu sodijo v kategorijo
drugi naročniki (66.7 %) ter organi RS (33.3%). Slednji so v letu 2019 glede na statistično
poročilo, ki zajema vse predmete zelenega javnega naročanja, predstavljali le 5,6 % javnih
naročnikov, medtem ko so drugi naročniki predstavljali dobrih 12% javnih naročnikov zelenih
javnih naročil.
Razlog za razlike med tipi javnih naročnikov, je mogoče najti predvsem v dejstvu, da je
nabava pnevmatik odvisna od števila vozil, katerih lastnik je javni naročnik. Organi RS in
javna podjetja (ki sodijo v kategorijo drugi naročniki) imajo namreč večje vozne parke kot
npr. vrtec oziroma šola. Večji vozni parki pa povečajo tudi število pnevmatik, ki so potrebne
za izvajanje nalog javnega naročnika.
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16.4 ANALIZA PONUDNIKOV
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Kot je razvidno iz grafa večina javnih naročnikov pri naročanju pnevmatik javno naročilo
razdeli na sklope in tako razprši javno naročilo ter spodbuja konkurenco na trgu. Na javno
naročilo z večimi sklopi se prijavi več ponudnikov, pav tako pa se na ta način poveča
možnost, da je izbranih več ponudnikov. Glede na analizo vseh ponudnikov in izbranih
ponudnikov, na trgu pnevmatik prevladuje zdrava konkurenca, brez monopola enega
ponudnika pnevmatik.
Večina primerov javnega naročanja pnevmatik se zaključi z izbiro ponudnika, v 2. primeru pa
kot izhaja iz grafa javno naročilo ni bilo oddano ter so bile vse ponudbe zavrnjene. Razlog je
bil tehnične narave, saj je imel eden izmed ponudnikov težave z elektronsko oddajo
ponudbe za katero pa je v konkretnem primeru odgovarjal naročnik. Postopek bo tako
ponovljen ob upoštevanju enakopravne obravnave vseh ponudnikov.
Glede na analizo pomena ravni upoštevanja okoljskih vidikov, lahko zaključimo, da strogost
okoljkih zahtev in meril ne vpliva na število ponudb, prav tako pa se v tem delu ne pojavljajo
težave pri ocenjevanju ponudb. Razlog za to je namreč zahteva Uredbe o ZeJN, ki je
elastična v smislu dostopnosti pnevmatik na trgu. Prav tako se za ocenjevanje okoljskih
vidikov uporabljajo energijske nalepke na pnevmatikah, ki so obvezne, ter naročniku
poenostavijo oceno okoljskih vidikov blaga.
TEŽAVE PONUDNIKOV
Iz dokumentov naročnikov, natančneje Odločitev o oddaji javnega naročila izhaja, da imajo
ponudniki predvsem težave pri dokazovanju zahtevanih tehničnih specifikacij naročnikov.
Pogosto prihaja do ponudb neustreznih pnevmatik, napak pri navajanju podatkov dimenzij,
neustreznega navajanja podatkov in nenavajanja proizvajalcev pnevmatik.
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Javni naročniki zato pogosto pozivajo k dopolnitvam ponudb, kar pa celoten postopek
javnega naročanja podaljša. Problem neustreznih tehničnih specifikacij je, da le-te
predstavljajo minimun, ki ga ponudba more doseči, da se kvalificira med dopustne ponudbe.

16.5 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI
Obnova pnevmatik omogoča prihranek in z okolju prijaznimi kilometri prispeva k
profesionalni vožnji, gospodarskemu subjektu, ki proizvaja oziroma obnavlja pnevmatike pa
omogoča prihranek denarja in virov ter varovanje okolja. Dobro telo avtoplašča je mogoče
zlahka obnoviti dvakrat, kar zmanjša strošek pnevmatike za približno 30 odstotkov.
Emisije CO2 nastajajo tako v fazi uporabe – med vožnjo kot v fazi proizvodnje. Obnova
pnevmatike pomembno učinkuje na ogljični odtis pnevmatike, saj proizvodnja nove
pnevmatike pomeni približno 220 kg emisij CO2, medtem ko obnova pnevmatike povzroča le
40 kg emisij CO2. Poleg tega vsaka obnova pomeni prihranek 40 kg gume in 70 litrov olja na
pnevmatiko v primerjavi s proizvodnjo nove pnevmatike. Da bi zagotovili skrbnejšo porabo
surovin in prihranke energije, pa nekateri proizvajalci pnevmatik uvajajo tudi recikliranje
gume pnevmatike, ne da bi s tem škodili kakovosti izdelka.
V Evropi vsako leto zavržemo približno 3,2 milijonov ton odsluženih pnevmatik. K sreči so
zavržene pnevmatike še lahko koristne – v okviru ponovne uporabe in reciklaže se lahko
uporabijo za različne namene (npr. kot zaščita pred hrupom na avtocestah, osnovni elastični
material v konjeniških dvoranah).
Največja težava, povezana z odlaganjem odsluženih pnevmatik, je, da vsebujejo kemikalije
in težke kovine. Izluževanje pa obremenjuje tla ob odloženi pnevmatiki, podtalnico ipd. Na
nekaterih odlagališčih se zato uničenja odsluženih pnevmatik lotevajo s sežigom na prostem
ali nadzorovanim sežigom. Pri sežigu se v zrak sproščajo škodljive kemikalije, poleg tega je
tudi sežig sam nevaren. Če se odslužene pnevmatike ne reciklirajo na primeren način,
končajo v okolju ali pa zasedajo mesto v garažah. V Evropi se 95 odstotkov pnevmatik
reciklira, preostanek pa se odloži na posebna odlagališča. Večina recikliranih pnevmatik se v
naslednjem koraku uporabi kot material – pnevmatike se razrežejo ali zdrobijo, da bi
nadomestile kamnite materiale v različnih segmentih cestogradnje in gradbeno inženirskih
del. Obnova pnevmatik je ena od najboljših metod recikliranja. Pnevmatike je mogoče tudi
sežgati, da bi pridobili energijo, saj je toplotna kapaciteta pnevmatike primerljiva z oljem.
Nove načine recikliranja odsluženih pnevmatik še odkrivajo.

16.6 VIR
-

Primeri okoljskih zahtev in meril s spletne strani https://ejn.gov.si/sistem/zelenojn.html
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
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ELEKTRIČNE SIJALKE IN SVETILKE
RAZSVETLJAVA V NOTRANJIH PROSTORIH

17

TER

17.1 PREDMET
V skladu s 17. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v
notranjih prostorih (v nadaljnjem besedilu: svetila). Natančnejšo opredelitev tega predmeta
določa 62. do 65. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL SVETIL (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Svetila

107

117.417.814

16,29%

17.1.1

0,62%

3,19%

1,87%

OKOLJSKI VPLIV SVETIL

Med ključne okoljske vplive, ki so v Primerih okoljskih zahtev in meril navedeni za ta
predmet zelenega javnega naročanja, spadajo naslednji:
– poraba energije v vseh fazah, zlasti v fazi uporabe razsvetljave za notranje prostore;
– mogoče onesnaževanje zraka, zemlje in vode v fazi proizvodnje;
– uporaba materialov in nevarnih materialov;
– proizvodnja odpadkov (nevarnih in nenevarnih).

17.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu z 62. do 65. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet svetila zajema:
»Električna sijalka« pomeni enoto, sestavljeno iz enega ali več svetlobnih virov, katere
učinkovitost je mogoče neodvisno oceniti, in lahko vključuje dodatne dele, potrebne za
vklop, napajanje ali stabilno delovanje enote ali oddajanje, filtriranje ali pretvarjanje
optičnega sevanja, če teh delov ni mogoče odstraniti, ne da bi se enota trajno poškodovala
(npr. žarnice z nitko, fluorescenčne sijalke, visokointenzivnostne razelektrilne sijalke, LEDsijalke in LED- moduli ter druge podobne sijalke).
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»Svetlobni vir« pomeni površino ali predmet, zasnovan za oddajanje predvsem vidnega
optičnega sevanja (380–780 nm), ki nastaja zaradi pretvorbe energije.
»Svetilka« pomeni napravo, ki oddaja, filtrira ali pretvarja svetlobo, ki prihaja iz ene ali več
sijalk, in vključuje vse dele, potrebne za podporo, pritrditev in zaščito sijalk, ter po potrebi
obsega pomožno opremo s sredstvi za povezavo te opreme z virom električnega napajanja.
»Razsvetljava v notranjih prostorih« pomeni sistem za dovajanje svetlobe v prostor, na
predmete ali njihovo okolico v prostoru, da postanejo vidni ljudem, razen barvne
razsvetljave, razsvetljave za razstave za muzeje in umetniške galerije, odrske razsvetljave v
gledališčih in televizijskih studiih, razsvetljave za televizijske prenose športnih dogodkov,
razsvetljave za zasilne izhode, razsvetljave, pritrjene na stroje in opremo, razsvetljave za
vzgojo rastlin, razsvetljave za slabovidne osebe s posebnimi potrebami po razsvetljavi in
posebne medicinske razsvetljave za izvajanje pregledov ali operacij, na primer v
bolnišnicah, zdravstvenih domovih ali zdravniških in zobozdravniških operacijskih dvoranah.

17.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu z 20.-22. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva, da:





delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu,
znaša najmanj 90 %;
delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski
razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo
zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk.

17.2 ANALIZA PREDMETA
Nakup nove razsvetljave za celotno stavbo ali nekatere prostore močno vpliva na porabo
energije v stavbi. Novi sistem razsvetljave bi moral biti na voljo, dokler njegova zamenjava ni
gospodarsko in okoljsko upravičena z učinkovitejšo rešitvijo, in bo v tem času porabljal
energijo. Za nove sisteme je bil sprejet sistemski pristop na podlagi instalirane gostote moči.
Določena sta dva različna sklopa zahtev:
1. Pri novi razsvetljavi za celotno stavbo je zahteva za instalirano moč razsvetljave (vključno
s sijalkami ter predstikalnimi in krmilnimi napravami), deljena s skupno površino tal v W/m2 .
2. Pri novi razsvetljavi za določen prostor v stavbi je zahteva za normalizirano gostoto moči
v W/m2 /100 luksov. To je skupna energija, ki jo porabi razsvetljava, vključno s sijalkami,
predstikalnimi in krmilnimi napravami, deljena s skupno površino tal in eno stotino svetilnosti
prostora. Če bi bila svetilnost 500 luksov, bi se moč razsvetljave delila s površino tal in s 5.
Kadar se nova razsvetljava namešča v celotno stavbo z mešano uporabo, se lahko naročnik
po svoji presoji odloči, ali zahteva izpolnjevanje ustrezne zahteve za zasnovo gostote moči
za vsak del stavbe, druga možnost pa je, da določi skupno zahtevo za gostoto moči za
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celotno stavbo na podlagi tehtanega povprečja različnih vrst uporabe za prostor. Kadar se
nova razsvetljava namešča v celotno stavbo z neobičajno kombinacijo prostorov ali s
prostori, ki zahtevajo neobičajno visoko osvetlitev zaradi vidljivosti, ali v stavbo, ki se po vrsti
razlikuje od stavbe, navedene v zgornjih zahtevah za zasnovo, se lahko naročnik po svoji
presoji odloči, ali zahteva izpolnjevanje ustrezne normalizirane gostote moči iz zahteve za
zasnovo za vsak prostor v stavbi, druga možnost pa je, da določi skupni cilj moči
razsvetljave za celotno stavbo z dodajanjem vrednosti moči za vsak opredeljen prostor tako,
da pomnoži zahtevo normalizirane gostote moči v prostoru s površino prostora in njegovo
osvetlitvijo, deljeno s 100.
Investitor v času priprave dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila prouči ekonomski
in tehnični vidik o načinu krmiljenja in nadzora razsvetljave in navede zahteve v obliki
projektne naloge, in sicer za prostore, ki jih je treba opremiti v skladu z zahtevami uredbe.
Pred namestitvijo krmilnih sistemov za razsvetljavo bi moral naročnik instalaterja obvestiti o
načinu zasedenosti in uporabe prostora ter o morebitnih posebnih zahtevah v zvezi s
krmilnimi sistemi za razsvetljavo, vključno z vprašanji varnosti in varovanja. Varnostni in
varstveni vidiki se ne smejo precenjevati – v prostorih brez očitnih nevarnosti bodo pravilno
nameščeni senzorji za razsvetljavo delovali učinkovito, ne da bi ogrožali uporabnike. Če
obstaja posebna zaskrbljenost, je pogosto mogoče ob izklopu večine razsvetljave pustiti
nekaj razsvetljave na ključnih krajih, kot so stopnišča.
Zahteve za krmilne sisteme za razsvetljavo zajemajo zagotavljanje minimalne storitve in za
naročnika je lahko pogosto stroškovno učinkovito, če navede dodatne krmilne oziroma
kontrolne mehanizme. Glede na zahteve prostora in njegovih uporabnikov lahko ti
mehanizmi vključujejo:
– izklapljanje ali zatemnjevanje v povezavi z dnevno svetlobo v drugih prostorih z dnevno
svetlobo ter v sprejemnem prostoru in prostorih s komunikacijskimi potmi;
– zaznavanje zasedenosti v delih prostora, če so lahko ti daljša obdobja nezasedeni;
– nadzor prisotnosti posameznega uporabnika z izklapljanjem in zatemnjevanjem, morda z
uporabo prilagodljivih krmilnih sistemov, kot so infrardeči krmilni sistemi;
– časovno izklapljanje, če je razsvetljava potrebna le ob določenem času (na primer v
muzeju ali drugi stavbi s stalnim odpiralnim časom);
– izklapljanje s časovnim zamikom, kadar je razsvetljava potrebna le za določen čas, na
primer za ogled razstave;
– izklapljanje s ključem, na primer v kurilnicah ali spalnicah, kjer se razsvetljava vklopi le, če
se aktivira s ključem v obliki kartice.
Razsvetljava zahteva redno vzdrževanje, s katerim se zagotovi stalno zagotavljanje
zahtevane svetilnosti. Sčasoma večina vrst sijalk zmanjša izhodno svetilnost in nato
preneha delovati; svetilke in površine prostora se lahko umažejo. Proti koncu življenjske
dobe sijalke sistem zagotavlja morda le še 60–80 % začetne svetilnosti.
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Poleg zamenjave pokvarjenih sijalk je treba poskrbeti tudi za redno čiščenje svetilk in
površin prostora. Stare sijalke, ki so se sčasoma zatemnile, je morda treba zamenjati,
preden prenehajo delovati. Sočasna zamenjava, pri kateri se zamenjajo vse sijalke in očistijo
vse svetilke po časovno načrtovanem programu, je lahko stroškovno učinkovita, zlasti na
lokacijah, kjer je posamezna zamenjava težavna ali moteča. Da se omogoči zmanjšanje
izhodne svetilnosti s staranjem sistema, so sistemi razsvetljave običajno predimenzionirani,
tako da na začetku življenjske dobe zagotavljajo večjo (pogosto 20–25 % večjo) svetilnost
od zahtevane vzdrževane svetilnosti.
Sistemi za krmiljenje zatemnjevanja lahko samodejno zmanjšajo izhodno svetilnost, tako da
se vzdrževana svetilnost zagotavlja celotno življenjsko dobo sistema. To zagotavlja
prihranke energije, zlasti v začetku življenjske dobe sistema, ko so sijalke in svetilke čiste in
svetle. Običajno prihranki dosežejo 10 %.

17.3 ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV
Za namen analize vključevanja okoljskih ciljev so bili izbrana naslednja javna naročila:

V nadaljevanju so prikazane okoljske zahteve, vključene v analizirane postopke oddaje
javnih naročil. Pri tem si pripravljavec te analize pridržuje možnost, da so bile okoljske
zahteve pri analiziranih postopkih vključene tudi na drug način, vendar slednje bodisi ni
ključnega pomena za samo analizo bodisi zahteve niso bile vidno oz. transparentno
vključene v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Način vključevanja okoljskih ciljev v dokumentacijo
a) Analiza primera št. JN005524/2018-W01: Nakup elektro materiala
Tehnične specifikacije:
Naročnik je določil okoljske zahteve v okviru tehničnih specifikacij, pri čemer je opredelil
vsebino zahteve in predvidena dokazila o izpolnjevanju zahtev.
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Slika 21: Primer tehničnih specifikacij za predmet »električne sijalke in svetilke ter
razsvetljava v notranjih prostorih«
b) Analiza primera št. JN002128/2019-W01: Zamenjava razsvetljave v OŠ Ivana Roba
Pogoji za izkazovanje sposobnosti:
Naročnik je določil, da mora ponudnik pri izvajanju javnega naročila upoštevati okoljske
zahteve, določene z Uredbo ZeJN. Pogoj je konkretiziral z navedbo posameznih zahtev
glede energijske učinkovitosti sijalk ter glede svetilk. Kot dokazilo je naročnik predvidel
predložitev izpolnjenega ESPD obrazca.
POGOJ
15

Pogoj
naročnika
(navedba
podlag
tekstu)

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE
Ponudnik
mora
pri
izvajanju
predmetnega
javnega
naročila
v
upoštevati temeljne okoljske zahteve, ki
jih določa Uredba o zelenem javnem
naročanju, Priloga 13, ves čas trajanja
pogodbenega razmerja z naročnikom
ter o tem predložiti ustrezna dokazila.

Pogoj
mora
izpolniti ponudnik.

V primeru skupne
ponudbe
morajo
postavljeni pogoj
izpolniti
vsi
partnerji v skupni
ponudbi skupaj ali
preko kateregakoli
Usmerjene LED sijalke imajo indeks partnerja v skupni
energijske učinkovitosti ≤ 0,40, zaradi ponudbi.
česar so uvrščene v razred energijske
učinkovitosti A ali višji razred.
Neusmerjene sijalke, ki so predmet
tega javnega naročila, imajo indeks
energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,24,
zaradi česar so uvrščene v razred
energijske učinkovitosti A ali višji razred
energijske učinkovitosti.

Slika 22: Primer pogoja za predmet »električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v
notranjih prostorih«
Pogodbena določila:
V 13. členu vzorca pogodbe je naročnik kot eno izmed obveznosti izvajalca določil izvajanje
zahtev v skladu z določili Uredbe ZeJN.
c) Analiza primera št. JN000274/2020-W01: Dobava tehničnega materiala 2020-2024
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Javno naročilo je razdeljeno na tri sklope, pri čemer je glede na predmet zelenega
naročanja, ki ga obravnavamo, relevanten zgolj prvi sklop: elektro material.
Opis predmeta in tehnične specifikacije:
Naročnik je določil, da se bo pri oddaji javnega naročila uporabljala določila Uredbe ZeJN.
V nadaljevanju je za sklop 1 oblikoval naslednje tehnične specifikacije:
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Slika 23: Primer tehničnih specifikacij za predmet »elektro material«
V okviru tehničnih specifikacij je naročnik podal pojasnilo, da zaradi specifičnih potreb doma
ni mogel slediti ciljema:
• »delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred,
dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %« in
• »delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša
najmanj 90 %«
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ter da je oblikoval okoljske zahteve (tehnične specifikacije) za električne sijalke in svetilke,
navedene v zgornji tabeli.
Pogoji za izkazovanje sposobnosti:
Za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti je določen pogoj, da :
»Ponudnik bo ob oddaji ponudbe za artikle navedene v poglavju 3. ZAHTEVE NAROČNIKA
v skladu z 9, 11, 17 točko 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.
51/17 in 64/19) in 3.1 Dodatne zahteve naročnika predložil tehnično dokumentacijo
proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti, izjava o skladnosti s strani proizvajalca,
certifikat ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene;«
Kot dokazilo je predvidena izpolnitev Izjave o izpolnjevanju pogojev.
Pogodbena določila:
V 6. členu vzorca pogodbe je naročnik določil, da bo izvajalec dobavljal blago v skladu z
zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije na podlagi 9, 11 in 17 točke 4. člena Uredbe
ZeJN.
Ustreznost načina vključitve okoljskih vidikov v javno naročilo
Na podlagi analiziranih vseh treh izbranih postopkov oddaje javnega naročila lahko
ugotovimo, da so naročniki vključili okoljske zahteve v dokumentacijo, vendar se nobeden
od naročnikov ni odločil za upoštevanje okoljskih vidikov pri določanju meril.
Pri prvem in drugem obravnavanem naročilu sta naročnika pri oblikovanju načina za dosego
cilja Uredbe ZeJN sledila primerom okoljskih zahtev in meril za električne sijalke in svetilke
ter razsvetljavo v notranjih prostorih, ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno
upravo (Portal eJN),171 s čimer sta dosegla izpolnjevanje ciljev za ta predmet zelenega
javnega naročanja:
- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša
najmanj 90 %;
- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred,
dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
- razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo
zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk.
Za tretje obravnavano naročilo je naročnik v okviru tehničnih specifikacij podal pojasnilo, da
zaradi specifičnih potreb doma ni mogel slediti ciljema:
• delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred,
dostopen na trgu, znaša najmanj 90 % in
• delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša
najmanj 90 % ter da je oblikoval okoljske zahteve (tehnične specifikacije) za električne
sijalke in svetilke, navedene v zgornji tabeli.
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Uporaba navedene izjeme je predvidena v 6. odstavku 6. člena Uredbe ZeJN, kjer je
določeno, da lahko izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja,
naročnik odda javno naročilo brez upoštevanja okoljskih ciljev. V tem primeru mora pri
naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da se doseže 100-odstotni cilj, če je cilj iz
drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik okoljskega cilja. V 7. odstavku 6.
člena Uredbe ZeJN je določeno, da kadar naročnik uporabi izjemo iz prejšnjega odstavka,
mora to in razlog za njeno uporabo navesti in utemeljiti v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila.
Pri drugem in tretjem naročilu je predvideno dokazovanje izpolnjevanja zahtev zgolj z izjavo
oz. ESPD obrazcem, zaradi česar se pojavlja vprašanje, če je naročnik res preveril, da so
postavljene zahteve izpolnjene. Na podlagi splošno dostopnih podatkov ni mogoče ugotoviti,
ali so bili zahtevani cilji dejansko doseženi oz. ali izbrani izvajalci v času trajanja pogodbe
izpolnjujejo okoljske zahteve.

17.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Javna naročila svetil podobno kot javno naročilo stavb predstavlja področje, pri katerem gre
za veliko razliko med deležem v številu vseh zelenih javnih naročil v primerjavi z deležem v
vrednosti zelenih javnih naročil. Slednji je skoraj 10 %. Praviloma gre za nakup sklop pri
večjem javnem naročilu nabave elektro opreme.
Posebnosti tipov javnih naročnikov na tem področju ni, saj praktično vsi javni naročniki v RS
potrebujejo osvetlitev notranjih prostorov. Pogosto se kot naročniki pojavljajo večji naročniki
kot je MJU, ki naročajo svetila za druge javne naročnike.

17.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Ker gre za splošno dostopno blago, je število ponudnikov ogromno. Pri pregledu desetih
Odločitev oddaji javnega naročila na Portalu Uradni list, je moč ugotoviti, da jih je v RS vsaj
20, ki redno podajajo ponudbe v postopkih javnega naročanja, pri čemer pa število
ponudnikov ne pada z naraščanjem cene naročila. Večja naročila so namreč razdeljena v
sklope, kar omogoča sodelovanje manjših ponudnikov.

17.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
V stroških zagotavljanja razsvetljave za stavbe običajno prevladujejo stroški energije.
Običajna svetilka lahko stane 50–100 EUR. Če v 20-letni življenjski dobi deluje 8 ur dnevno,
bi porabila za 400–500 EUR električne energije (pri predvideni ceni 10 centov/kWh). Zato je
navadno stroškovno učinkovito uporabiti dražjo svetilko, tudi če je le 10–20 % učinkovitejša.
Uporaba učinkovitejših svetilk lahko včasih dopusti namestitev manjšega števila svetilk, kar
je prav tako stroškovno učinkovito.
Energetsko učinkovitejše sijalke delujejo dalj časa kot žarnice z volframovo nitko ali
halogenske žarnice z volframovo nitko ter omogočajo prihranke pri stroških vzdrževanja in
porabljeni energiji. Zamenjava 35-vatne usmerjene halogenske žarnice z volframovo nitko z
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visoko kakovostno 11-vatno LED-sijalko lahko po sedanjih cenah stane 50–80 EUR več. V
desetih letih pri uporabi 8 ur dnevno bo to prihranilo za 70 EUR električne energije, vendar v
tem obdobju LED-sijalke ne bo treba zamenjati, medtem ko je treba halogensko sijalko
zamenjati 14-krat. Čeprav so sijalke poceni, pa to ne velja za osebje, ki jih zamenjuje.
Krmilni sistemi za razsvetljavo so lahko zelo stroškovno učinkoviti z običajnim časom
povračila naložbe v 2–4 letih, kadar se ponovno namestijo na obstoječ sistem. V novem
sistemu so lahko stroški namestitve sodobnih sistemov za nadzor razsvetljave enaki
stroškom običajnega ročno vodenega sistema. To je zato, ker ni treba zagotoviti ožičenja do
stikal na stenah. Samodejni sistemi krmiljenja razsvetljave lahko prihranijo 30–40 % stroškov
električne energije brez dodatnih kapitalskih stroškov.
Krmilni sistemi lahko zagotavljajo prihranke energije tudi, če se razsvetljava izklaplja le za
kratka obdobja. Ni res, da sijalke porabijo veliko energije pri vklapljanju; največkrat gre za
enako količino, kot se porabi v nekaj sekundah normalnega delovanja. Če se sijalke, razen
LED-sijalk, nenehno vklapljajo in izklapljajo, se lahko njihova življenjska doba skrajša. Pri
fluorescenčni razsvetljavi je izklop sijalk za 5–10 minut običajno stroškovno učinkovit
(odvisen je od moči sijalke in načina vklapljanja).
Naročnik lahko opravi neobvezno oceno stroškov v življenjski dobi ali zahteva, da tako
oceno opravi izvajalec. Taka ocena bi morala vključevati začetne stroške sistema, ocenjeno
življenjsko dobo, stroške zamenjave sijalk in njihovo ocenjeno življenjsko dobo ter stroške
energije za razsvetljavo v njeni življenjski dobi. Pri tem praviloma naročnik opredeli ceno
električne energije in njeno stopnjo povišanja ter obrestno mero za naložbo. Primer pristopa
je podrobno naveden v merilih za javno naročanje proizvodov za razsvetljavo notranjih
prostorov švedskega sveta za ravnanje z okoljem , kjer so tudi povezave tudi do orodja za
izračun. Orodje je razvil tudi projekt SMART-SPP.

17.7 VIRI
-

-

Primeri
okoljskih
zahtev
in
meril
s
spletne
strani
MJU
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Študija: IZVEDBA CELOSTNE ANALIZE STANJA IN POTREB DELEŽNIKOV
GLEDE IZVEDBE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA PREDMETOV
POVEZANIH Z ELEKTRIČNO ENERGIJO SKLADNO S PREDPISI ZELENEGA
JAVNEGA NAROČANJA; Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.;
Izdelovalec: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak; september 2020
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2018, MJU
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18

CESTNA
RAZSVETLJAVA
SIGNALIZACIJA

IN

PROMETNA

18.1 PREDMET
V skladu s 18. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar je predmet naročanja cestna razsvetljava in prometna signalizacija.
Natančnejšo opredelitev tega predmeta določa 66. in 67. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ
SIGNALIZACIJE (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Cestna
35
razsvetljava
in prometna
signalizacija

NAROČIL

CESTNE

RAZSVETLJAVE

IN

PROMETNE

Pogodbena Delež
v Delež
v
vrednost
št. vseh vrednosti
naročil
vseh
naročil

Delež
v Delež
v
št.
vrednosti
zelenih
zelenih
naročil
naročil

49.528.394

0,61%

0,20%

1,34%

6,87%

18.1.1
OKOLJSKI VPLIV CESTE RAZSVETLJAVE IN PROMETNE
SIGNALIZACIJA
Med ključne okoljske vplive sodijo:






poraba energije v vseh fazah, zlasti v fazi uporabe cestne razsvetljave in prometne
signalizacije,
velika poraba energije pri uporabi žarnic v prometni signalizaciji,
uporaba naravnih virov in materialov ter proizvodnja odpadkov (nevarnih in
nenevarnih),
onesnaženje zraka, zemlje in vode zaradi uporabe nevarnih snovi, npr. živega
srebra,
svetlobno onesnaževaje zaradi cestne razsvetljave.

18.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu z 66. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev predmetov,
za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet cestne razsvetljave zajema
razsvetljavo javne površine oziroma omrežje in naprave za zagotavljanje osvetljenosti
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posameznih delov ceste, cestnih objektov, kakršni so most, viadukt, podvoz, nadvoz,
prepust, predor, galerija, podporna in oporna konstrukcija ter podhod in nadhod, in drugih
nepokritih javnih površin, razen razsvetljave za varovanje, zaradi vojaških, obrambnih ali
zaščitnih dejavnosti na območjih za potrebe obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, če nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma zaščiti, reševanju
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, občasne razsvetljave na prostem na javnih ali
zasebnih prireditvah (npr. veselice, koncerti ipd.), dekorativne razsvetljave stavb,
gradbenoinženirskih objektov in javnih površin v obdobju od 1. decembra do 15. januarja.
V skladu z 67. točko te Priloge predmet prometna signalizacija zajema sredstva in
naprave, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo
sestavljajo prometni znaki in druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa
na cesti, železnici, v zraku, po morju in celinskih vodah, ter turistična in druga obvestilna
signalizacija, vključno z objekti za obveščanje, kot so panoji, table, transparenti in drugi
nepremični in premični nosilci, namenjeni za namestitev obvestilnih sporočil.

18.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu z 23. in 24. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva, da se
pri prenovi cestne razsvetljave zagotovi 30 % prihranka porabe električne energije ter
najmanj 30 % cestne razsvetljave omogoča zmanjšanje emisij nepotrebne svetlobe.

18.2 ANALIZA PREDMETA
Okoljske zahteve in merila za ta predmet se nanašajo samo na visokotlačne natrijeve (VT
Na) sijalke, visokotlačne metalhalogenidne (VT MH) sijalke in kompaktne fluorescenčne
sijalke (KFS). Vse tri vrste sijalk se uporabljajo pri cestni razsvetljavi, vendar za različne
aplikacije, pri čemer ima vsaka svoje prednosti. VT MH in KFS sijalke imajo belo svetlobo in
razmeroma dober indeks barvnega videza (Ra > 60, v večini primerov celo Ra > 80), zato so
primernejše na primer za ulice v mestnem središču oziroma za območja za pešce, na
katerih je zaželeno pravilno razpoznavanje barv. VT Na sijalke imajo praviloma bolj rumeno
svetlobo in slabši indeks barvnega videza (Ra ≤ 25), zato so primernejše za prometne
površine za motorna vozila, na katerih razpoznavanje barv ni tako pomembno. Prednost teh
je tudi, da njihova svetloba vsebuje manjši delež UV- in modre svetlobe, zato manj privlačijo
mrčes ter zahtevajo manj vzdrževanja in čiščenja. VT Na sijalke imajo tudi daljšo življenjsko
dobo, in sicer med 16.000 in 30.000 ur, medtem ko življenjska doba VT MH sijalk doseže od
10.000 do 24.000 ur, življenjska doba kompaktnih fluorescenčnih sijalk pa od 8.000 do
20.000 ur.
Razlogi, zaradi katerih v okoljske zahteve za naročanje nadomestnih sijalk niso vključene
druge vrste sijalk:


visokotlačne natrijeve in metalhalogenidne sijalke so v Sloveniji najpogosteje
uporabljene sijalke v cestni razsvetljavi v občinah in tudi na državnih cestah.
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kompaktne fluorescentne sijalke se v Sloveniji uporabljajo le za kategorije cest, na
katerih so dovoljene manjše hitrosti prometa, ne pa za kategorije cest za srednje in
visoke hitrosti. Veliko svetilk, ki so imele nameščene kompaktne fluorescenčne
sijalke, ni bilo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja
(Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013 – uradno prečiščeno
besedilo), zaradi česar jih je bilo treba zamenjati najpozneje do 31. decembra
2016. V uporabi pa so ostali določeni modeli svetilk s kompaktnimi fluorescenčnimi
sijalkami, ki so v skladu z omenjeno uredbo in se uporabljajo večinoma za
razsvetljavo območij z mešanim prometom.
čeprav se število svetilk s svetlečimi diodami (LED) kot svetlobnim virom povečuje,
pa večina teh svetilk moduli s svetlečimi diodami ne omogoča zamenjave. Torej je
treba v primeru odpovedi zamenjati celo svetilko. Tudi če je zamenjava t. i. LEDmodula mogoča, je treba uporabiti izvirni LED-modul istega proizvajalca, saj na trgu
večinoma ni splošnih LED-modulov.

18.3 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Državne ceste od leta 1998 delimo na avtoceste (štiri in večpasovne), hitre ceste (tripasovne
in dvopasovne), glavne in regionalne ceste. Do leta 1998 smo državne ceste delili na
avtoceste, magistralne ceste in regionalne ceste. Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo skrbi za upravljanje, vzdrževanje in razvoj glavnih in regionalnih cest ter
državnega kolesarskega omrežja. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) pa
upravlja, vzdržuje in načrtuje razvoj avtocest ter hitrih cest.
Občinske ceste so ceste javnega cestnega omrežja, ki so v upravljanju občin. Te tudi skrbijo
za njihovo izgradnjo in vzdrževanje. Delimo jih v skladu s kategorizacijo občinskih cest, ki jo
sprejme občina. Med občinske ceste spadajo lokalne ceste in javne poti.
Skladno z navedenim so zgoraj navedeni javni naročniki torej DRSI, DARS in občine edini
javni naročniki javne razsvetljave in prometne signalizacije v Republiki Sloveniji.

18.4 ANALIZA PONUDNIKOV
Zaradi nizkega števila javnih naročil izvedba analize ni smiselna. Po znanih podatkih je v
Sloveniji okrog 15 ponudnikov cestne razsvetljave pri čemer so prisotni tudi večji proizvajalci
svetil kot so Osram, Philips, Tridonic, Disano.

18.5 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI
Ob načrtovanju novega sistem razsvetljave, je treba javno naročilo oblikovati tako, da je
glavna zahteva čim večja energetska učinkovitost novega sistema razsvetljave. Seveda pa
mora tak sistem izpolnjevati tudi zahteve standarda SIST EN 13201, saj bo le tako
zagotavljal tudi ustrezno varnost in pretočnost prometa ter javno varnost. Energetska
učinkovitost cestne razsvetljave je določena s povprečno močjo sistema, deljeno s površino,
ki jo je treba osvetliti, in s potrebno svetlostjo ali osvetljenostjo prometne površine glede na
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njeno uporabo. Zahteve za potrebno svetlost ali osvetljenost in tudi postopki za izračun
energetske učinkovitosti razsvetljave so opisani v standardu SIST EN 13201.
Za doseganje večje energetske učinkovitosti cestne razsvetljave se lahko uporabijo različni
načini krmiljenja svetlobnega toka uporabljenih svetlobnih virov (zatemnjevanje). Standard
SIST EN 13201 namreč opredeljuje potrebno svetlost (osvetljenost) v odvisnosti od več
parametrov, med drugim tudi od gostote prometa, to pa pomeni da lahko takrat, ko je
prometa manj, zmanjšamo svetlobni tok virov in tako zmanjšamo tudi porabo električne
energije. Zato je v okoljske zahteve kot merilo za oddajo javnega naročila vključen tudi delež
svetilk s krmiljenjem svetlobnega toka (z možnostjo zatemnjevanja). Pri tem je pomembno,
da se krmilni sistemi za cestno razsvetljavo naročijo tako, da pravilno delujejo in da jih
vzdrževalno osebje lahko samostojno prilagaja. Zato je treba v razpisu navesti, da mora
dobavitelj zagotoviti vse za to potrebne informacije.
Poleg okoljskih zahtev in meril MJU, ki javnim naročnikom pomagajo v postopku javnega
naročanja, obstajajo še nekateri vidiki javne razsvetljave, ki so pomembni za smotrno
porabo električne energije. V nadaljevanju navajam primer javnega naročila v občini
Šmartno pri Litiji, kjer so z celovito obravnavo vseh vidikov javne razsvetljave znižali porabo
električne energije za približno 4-krat. To so dosegli tako, da so:


znižali višino drogov s standardnih 8 m na 6 m

Zaradi visokih drogov je potrebno uporabiti svetilke večjih moči, saj zahtevana moč
svetilk narašča s kvadratom višine droga. Svetilka na 8 m drogu v primerjavi s svetilko
na 6 m drogu porabi za 78 več energije, pri enaki osvetljenosti ceste.


zmanjšali moč svetilke iz 60 W na 15,2 W

Natrijeve svetilke so pri manjših močeh neučinkovite, saj imajo majhen izkoristek, zato je
bila smiselna uporaba LED svetilk


omejili barvno temperaturo na največ 3000K

Boljša slika kot pri 4000 K, manj svetlobnega onesnaževanja, manj negativnih vplivov na
nočne živali.


nastavili redukcijo moči v nočnem času (za 50%).

18.6 VIRI
-

Primeri okoljskih zahtev in meril s spletne strani https://ejn.gov.si/sistem/zelenojn.html
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
Revizija projekta javne razsvetljave v Veliki Kostrevnici, Društvo Temno nebo
Slovenije, 2018
https://www.gov.si/teme/cestna-infrastruktura/
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19

VRTNARSKE STORITVE, KMETIJSKI IN DRUGI
PROIZVODI TER OPREMA IN STROJI ZA
VRTNARJENJE

19.1 PREDMET
V skladu z 20. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike
upoštevati, kadar so predmet naročanja vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter
oprema in stroji za vrtnarjenje (v nadaljnjem besedilu: vrtnarske storitve). Natančnejšo
opredelitev tega predmeta določa 71.- 76. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL VRTNARSKIH STORITEV(2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št.
zelenih
naročil

Pogodbena Delež v št. Delež
v Delež v št.
vrednost
vseh
vrednosti zelenih
naročil
vseh
naročil
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

Vrtnarske
storitve

26

16.796.431

2,33%

19.1.1

0,15%

0,46%

0,46%

OKOLJSKI VPLIV VRTNARSKIH STORITEV

Med ključne okoljske vplive spadajo naslednji:









onesnaženje tal in vode, evtrofikacija, bioakumulacij in biomagnifikacija nevarnih
snovi z negativnimi in celo strupenimi vplivi na okolje zaradi nepravilne uporabe
fitofarmacevtskih sredstev in gnojil ter uporabe strupenih mazivnih olj;
čezmerna uporaba dejansko neobnovljivih virov, kot je šota, v sredstvih za
izboljšanje tal;
velika poraba pitne vode;
velika količina organskih odpadkov;
velika količina odpadne embalaže;
hrup in onesnaženje ozračja zaradi vrtnih strojev, uporabljenega goriva;
prevozi.
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19.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu s 71.- 76. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet vrtnarske storitve zajema:
»Kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroj za vrtnarjenje« pomeni sredstva za
izboljšanje tal, okrasne rastline, namakalne sisteme, vrtne stroje, mazivna olja, herbicide in
pesticide, invazivne rastline, ki so potrebni za vzdrževanje javnih zelenih površin, razen
vrtnega pohištva, lahkih in težkih vozil, uniform za osebje in vrtnih tekstilnih dodatkov vrtov.
»Vrtni stroj« pomeni stroj za vrtnarjenje z motorjem na gorivo, električnim motorjem, baterijo,
ki se lahko polni, ali na ročni pogon, kot je vrtna kosilnica, vključno s traktorsko kosilnico,
vertikulator, žaga za dračje, verižna žaga, kosilnica na nitko, obrezovalnik in škarje za živo
mejo, pobiralnik in pihalnik listja, avtomatska kosa, avtomatska motika, rotacijski kultivator in
drobilnik za kompost.
»Namakalni sistem« pomeni avtomatsko ali ročno krmiljen sistem za nadzemno, kapljično ali
podzemno umetno dodajanje vode v zemljo za potrebe urejanja zelenih površin ali
kmetovanje, ki se uporablja za pomoč pri rasti kulturnih rastlin na suhih območjih in obdobjih
leta, ko je padavin premalo za normalno rast, in ki poleg tega varuje pred zmrzaljo,
preprečuje rast nekaterih plevelov in preprečuje zbijanje prsti.
»Sredstvo za izboljšanje tal« pomeni snov, ki se občasno vnaša v tla za izboljšanje
plodnosti in vključuje snovi, kot so kompost, gnojila, nastelja ali zastirka ekološkega izvora,
apnenec in glinene kroglice.
»Okrasna rastlina« pomeni domorodno ali tujerodno rastlino, ki jo človek zasadi v okrasne
namene, pri čemer ločimo zelnate in lesnate vrste okrasnih rastlin, zelnate okrasne rastline
pa delimo na enoletnice, dvoletnice in trajnice.
»Vrtnarska storitev« pomeni storitev vzdrževanja javnih zelenih površin.

19.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu s 26. – 29. točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva:





delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj
70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin;
delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %;
delež namakalnih sistemov, ki niso namenjeni namakanju kmetijskih zemljišč in so
prilagodljivi glede količine vode, ki se porazdeljuje po območjih, znaša najmanj 60 %;
delež namakalnih sistemov, ki niso namenjeni namakanju kmetijskih zemljišč in
uporabljajo deževnico, znaša najmanj 25 %.
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19.2 ANALIZA PREDMETA
Izvajanje vrtnarskih nalog v skladu z okoljskimi zahtevami lahko javnim naročnikom omogoči
prihranke. Zlasti uporaba okrasnih rastlin, ki so vzgojene ali donegovane v lokalnih talnih in
klimatskih razmerah oziroma uporaba avtohtonih rastlin in njihovih gojenih različic oziroma
uporaba lokalnih sort in populacij, ki so dobro prilagojene lokalnim pogojem, lahko na primer
zelo zmanjša stroške zalivanja in zatiranja škodljivcev. Uporaba namakalnih sistemov z
manjšo porabo vode (npr. kapljični namakalni sistem), zastirke in razumna uporaba
komposta, sredstev za izboljšanje talin fitofarmacevtskih sredstev so jasni primeri možnosti
zmanjšanja stroškov. Vendar pa podatki o različnih cenah izdelkov ali strojev za vrtnarjenje z
manjšim vplivom na okolje niso na voljo. Včasih lahko nastanejo dodatni stroški zaradi višjih
cen izdelkov z manjšim vplivom na okolje, ki se uporabljajo pri vrtnarjenju (npr. v lokalnih
talnih in klimatskih razmerah vzgojene ali donegovane rastline, biološko razgradljive posode,
sredstva za izboljšanje tal, potrjena z znakom za okolje). Tudi stroški metod varstva rastlin z
nizkim tveganjem so lahko višji (npr. biološko in mehansko zatiranje škodljivih organizmov).
Vrtnarske storitve lahko izvaja neposredno lastno osebje naročnika ali pa storitveno podjetje.
Dodatno usposabljanje osebja z ustrezno predhodno izobrazbo s področja vrtnarstva je
lahko neposredno povezano z zahtevami pri ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi,
okoljskimi zahtevami, vendar ustrezno tudi z vidika zdravja. Dodatno usposabljanje osebja
mora vključevati tudi vidike varovanja zdravja pred hrupom, prahom, ravnanjem s kemičnimi
snovmi itd. Treba je tudi spremljati spremembo zakonodaje, na primer na področju uporabe
fitofarmacevtskih sredstev na javnih površinah, kar ureja Pravilnik o pravilni uporabi
fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14).
Za znake za okolje tipa I ali znake ISO 14024 določa osnovna merila neodvisni organ in jih
spremlja s certificiranjem in revizijskim postopkom. Zato so zelo pregledni, zanesljivi in
neodvisni vir informacij. Ti znaki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– zahteve za znak temeljijo na znanstvenih dokazih;
– znaki za okolje se sprejmejo v sodelovanju z vsemi interesnimi skupinami, kot so državni
organi, potrošniki, proizvajalci, distributerji in okoljske organizacije;
– dostopni so vsem zainteresiranim stranem.
Pri javnem naročanju lahko naročnik zahteva, da je treba izpolnjevati zahteve, ki podpirajo
določen znak za okolje. Znak za okolje tipa I se lahko uporablja kot oblika dokazila o
skladnosti, naročnik pa ne sme zahtevati, da ima izdelek znak za okolje tip I. Poleg tega sme
naročnik uporabiti le tiste zahteve za pridobitev znaka za okolje tipa I, ki se nanašajo na
značilnosti izdelka ali storitve ali proizvodne procese. Ne sme pa uporabiti tistih zahtev, ki se
nanašajo na splošno upravljanje podjetja.
Znak EU za okolje je razvil tudi okoljske zahteve za izdelke rastni substrati. Običajno je
uporaba rastnih substratov omejena na nasade rastlin; če se uporabljajo kot sredstvo za
izboljšanje tal, pa morajo izpolnjevati zgoraj navedene zahteve.
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Kot dokazilo, da sredstva za izboljšanje tal izpolnjujejo okoljske zahteve, lahko ponudnik
uporabi ustrezni znak za okolje tip I ali drugo ustrezno sredstvo, kot so laboratorijski
preskusi. Za posode za rastline je dopusten znak za okolje tipa I »Modri angel« (ang. Blue
Angel) ali izjava dobavitelja ali upravljavca nasada. Glede namakalnih sistemov se lahko
ponudnik sklicuje na tehnično dokumentacijo opreme. Ker stroji za vrtnarjenje zajemajo
zahteve za proizvodni proces in glede ravni emisij, je treba zanje kot akreditacijsko
dokumentacijo predložiti izjave proizvajalca in tehnično dokumentacijo za stroje. Za mazivna
olja velja, da se skladnost dokazuje z različnimi znaki za okolje tipa I. Če izdelek ni
certificiran, mora ponudnik predložiti varnostni list izdelka ali laboratorijske preskuse, če
varnostni listi za prikaz skladnosti niso dovolj podrobni.
Na ravni EU narašča zaskrbljenost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskih sredstev in
tveganjem, ki jih njihova uporaba pomeni za zdravje in okolje, hkrati pa poteka tudi
usklajevanje postopkov njihove odobritve in registracije v celotni EU. V Republiki Sloveniji se
lahko uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za uporabo na območju RS
oziroma je zanje izdano ustrezno dovoljenje v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih
sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12). Podatki o tem so dostopni na spletnih straneh Uprave
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V primeru morebitne spremembe
zakonodaje glede omejitve uporabe fitofarmacevtskih sredstev je treba ponudbo prilagoditi
trenutnim predpisom.
Naročnik naj pri zaščiti okrasnih rastlin pred škodljivimi organizmi daje prednost uporabi
metod z nizkim tveganjem, ki so določene s pravilnikom o integriranem varstvu rastlin pred
škodljivimi organizmi (Uradni list RS, št. 43/14), upoštevati pa je treba tudi omejitve iz
Pravilnika o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev (71/14). Naročnik mora od ponudnika
zahtevati, da predloži seznam vrst okrasnih rastlin, ki so vzgojene ali donegovane v lokalnih
talnih in klimatskih razmerah, ki jih lahko dobavi. Na seznamu označi, ali gre za avtohtone
rastline in njihove gojene različice oziroma lokalne sorte in populacije. Če želi naročnik
povečati povezanost mestnih zelenih območij z naravnim okoljem in ustvariti habitate za
lokalno živalstvo v mestu, lahko navede, da mora biti določen odstotek rastlin domorodnih ali
avtohtonih (in njihove gojene različice) v regiji. Priporočljivo je, da so dobavljene rastline
vzgojene ali donegovane v lokalnih talnih in klimatskih pogojih. Uredba o zavarovanih
prostoživečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14)
določa ogrožene prostoživeče rastlinske vrste, pravila ravnanja z njimi, poseben varstveni
režim ter ukrepe varstva in smernice za ohranitev habitatov teh vrst, z namenom ohranitve
ugodnega stanja teh vrst. Na njeni podlagi je bil pripravljen tudi seznam zavarovanih
domorodnih rastlinskih vrst v Sloveniji s slikovnim prikazom posamezne rastlinske vrste.
Naročnik od ponudnika zahteva, da predloži seznam domorodnih ali avtohtonih rastlin (in
njihovih gojenih različic) in primerja različne ponudbe.
Naročnik mora določiti, kako bo presodil odstotek rastlin, ki so prilagojene lokalnim
razmeram gojenja (rastline, vzgojene ali donegovane v lokalnih talnih in klimatskih razmerah
oz. avtohtone in njihove gojene različice oz. lokalne sorte in populacije).
Zaskrbljenost v zvezi invazivnostjo rastlin in živali, zlasti tujih rastlin in živali narašča. Uredba
(EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o
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preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L št. 317 z dne
4. novembra 2014, str. 35), nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredba Komisije (EU)
2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki
zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo
(EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 182 z dne 13. julija 2017, str.
37), zato določa seznam invazivnih tujerodnih rastlin in živali EU pomena, seznam
tujerodnih invazivnih vrst rastlin v Sloveniji pa je bil oblikovan ob popisu flore v naši državi.
Ministrstvo za okolje in prostor redno spremlja in objavlja koristne informacije o učinkih in
zatiranju invazivnih rastlin in živali, vključno s seznamom in slikovnim prikazom invazivnih
rastlin in živali ter ukrepi za omejevanje in zatiranje ter nadomeščanje s primernejšimi
rastlinami in živalmi. Koristne informacije o invazivnih tujerodnih vrstah so dostopne tudi na
spletni strani Mestne občine Ljubljana. Zatiranje invazivnih rastlin in živali bi moralo biti
praviloma vključeno v posebno pogodbo, ker ne gre za običajno delo. V ustrezni pogodbi se
lahko zagotovi ustrezna stopnja odlaganja.
Zahteve glede emisij vozila za vrtnarjenje za EURO 5 ali V pomenijo, da so vozila za
vrtnarjenje praviloma izdelana v letih 2000, 2001 ali pozneje, ali da je bilo vozilo
spremenjeno, da izpolnjuje zahteve tega standarda v zvezi z emisijami. Zahteve za zeleno
javno naročanje dostavnih vozil so na voljo v merilih EU za zeleno naročanje prevozov.
Ker so številne okoljske zahteve določene v pogodbenih določilih za izvedbo javnega
naročila, je zelo pomembno pravilno upravljanje, nadzor in usmerjanje izvajanja pogodbe, ko
je ta sklenjena.

19.3 ANALIZA IZBRANEGA PRIMERA
Za namen analize upoštevanja Uredbe o zelenem javnem naročanju smo izbrali naslednji
primer:

Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Naročnik je okoljski vidik vključil med pogoje za sodelovanje: Tehnična in strokovna
sposobnost:

190
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

8. Ponudnik mora pri izvedbi del upoštevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz tehnične
dokumentacije in Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Naročnik je kot izvajalca izbral komunalno podjetje.
Naročnik si je v pogodbi pridržal pravico do razdora pogodbe v primeru, da izvajalec krši
predpise s področja okoljskega prava.

19.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Ker so predmeti zajeti v predmetu vrtnarske storitve precej različni, so različni tudi naročniki.
Pri namakalnih sistemih gre za občine in javna podjetja, ki se ukvarjajo z neko obliko
obdelovanja površin, za katere potrebujejo namakanje.
Kmetijske in druge proizvode, kmetijske in vrtne stroje naročajo predvsem javna podjetja, ki
skrbijo za okolico, ter za svoje delovanje potrebujejo npr. kosilnice, maziva in žage.
Naročniki, katerih dejavnost ni vzdrževanja površin, pa imajo vseeno veliko zelenih površin
(socilani zavodi, zdravstveni zavodi ipd.) naročajo storitve vzdrževanj in urejanja teh površin.
Za namene vzdrževanja športnih površin naročniki, ki upravljajo s športnimi parki,
nogometnimi igrišči in podobnimi površinami, naročajo gnojila. Po tipu javnih naročnikov gre
za javne zavode

19.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Predmeti, ki jih obsega predmet vrtnarske storitve so precej različni. Pri namakalnih sistemih
se kot ponudniki pojavljajo gradbena in komunalna podjetja, pri katerih je konkurenca velika.
Konkurenca je prav tako velika pri vrtnarskih storitvah, vrtnih strojih, kmetijskih proizvodih in
podobnih izdelkih, saj gre za splošno dostopno blago/storitve, ki so dostopne že navadnim
potrošnikom. Med slednjimi je v Sloveniji bilo leta 2011 kar 30.000 samozaposlenih kmetov.
Zaradi velikega povpraševanja, je zato tudi ponudba precej široka in dostopna.
V Sloveniji se vsako leto povečuje delež ekološkega kmetovanja, kar bo v prihodnosti
pripomoglo k bolj konkurenčnejši ceni proizvodov in storitev ponudnikov, ki ponujajo
predmete zajete v predmetu vrtnarske storitve.
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19.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Izvajanje vrtnarskih nalog v skladu z okoljskimi merili lahko javnim upravam omogoči
prihranek. Zlasti uporaba okrasnih rastlin, ki so vzgojene ali donegovane v lokalnih talnih in
klimatskih razmerah, avtohtonih vrst in njihovih gojenih različic ali lokalnih sort in populacij, ki
so dobro prilagojene lokalnim pogojem, lahko na primer zelo zmanjša stroške zalivanja in
zatiranja škodljivcev. Uporaba namakalnega sistema z nizko porabo vode (npr. kapljični
namakalni sistem), zastirke in razumna uporaba komposta, sredstev za izboljšanje tal in
fitofarmacevtskih sredstev so jasen primer možnosti zmanjšanja stroškov.
Vendar pa podatki o različnih cenah izdelkov ali strojev za vrtnarjenje z manjšim vplivom na
okolje niso na voljo. Včasih lahko nastanejo dodatni stroški zaradi višjih cen izdelkov z
manjšim vplivom na okolje, ki se uporabljajo pri vrtnarjenju (npr. okoljsko vzgojene rastline,
biološko razgradljive posode, sredstva za izboljšanje tal, potrjena z znakom za okolje). Tudi
stroški alternativnih nekemičnih metod so lahko višji (npr. biološko in mehansko zatiranje
škodljivih organizmov).

19.7 VIRI
-

Primeri
okoljskih
zahtev
in
meril
s
spletne
strani
MJU
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
Interna analiza in podatki ekipe za ZeJN na Ministrstvu za okolje in prostor v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019, MJU
Podatku iz SURS https://www.kis.si/Slovensko_kmetijstvo_v_stevilkah_OEK/
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ČISTILA IN STORITVE ČIŠČENJA

20

20.1 PREDMET
V skladu s 5. točko prvega storitve čiščenja. Natančnejšo opredelitev tega predmeta
določajo točke 68, 69 in 70 Priloge 1 Uredbe o ZeJN odstavka 4. člena Uredbe o zelenem
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora
naročnik okoljske vidike upoštevati, kadar so predmet naročanja čistila in storitve čiščenja.
Natančnejšo opredelitev tega predmeta določa 68.- 70. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.
ŠTEVILO IN DELEŽ NAROČIL ČISTIL, STORITEV ČIŠČENJA IN STORITEV PRANJA
PERILA (2019)
Predmet
zelenega
javnega
naročanja

Št. zelenih
naročil

Pogodbena
vrednost

227

31.790.943 1,60 %

20.1.1

Delež v št.
vseh naročil

Delež
v
vrednosti
vseh naročil

Delež v št.
zelenih
naročil

Delež
v
vrednosti
zelenih
naročil

0,86 %

4,85 %

4,41 %

OKOLJSKI VPLIV ČISTIL IN ČIŠČENJA

Med ključne okoljske vplive spadajo naslednji:








onesnaženost zraka, tal in vode, evtrofikacija, zakisljevanje in bioakumulacija ter
učinki na vodne organizme zaradi ekstrakcije in predelave materialov in nevarne
snovi, uporabljene v izdelkih,
poraba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za proizvodnjo izdelkov,
nevarnost za zdravje ljudi,
ekotoksičnost in evtrofikacija,
velika poraba vode,
nastali odpadki.

20.1.2

OBSEG PREDMETA

V skladu z 68. do 70. točko Priloge 1 Uredbe o ZeJN, ki določa natančnejšo opredelitev
predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno predmet čistilo pomeni univerzalno
čistilo, čistilo za sanitarne prostore, čistilo za okna, detergent za ročno pomivanje posode,
detergent za pomivalne stroje in detergent za pranje perila, vključno s sredstvom za izpiranje
za pomivalne stroje in sredstvom za odstranjevanje madežev pred strojnim pranjem.
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Storitve čiščenja obsegajo fizikalne oz. kemijski postopek, ki se izvaja z namenom
odstranjevanja umazanije, onesnaževalcev in odpadkov ter zagotavljanje ustrezne ravni
higiene in pri katerem se uporabljajo čistila in pripomočki za čiščenje.
Storitve pranja perila obsegajo fizikalne oz. kemijski postope, ki se izvaja z namenom
odstranjevanja umazanije in onesnaževalcev s tekstila ter zagotavljanje ustrezne ravni
higiene in pri katerem se uporabljajo čistila in pripomočki za čiščenje.

20.1.3

OKOLJSKI CILJ

V skladu s 25 točko drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN velja zahteva, da:
-

delež univerzalnih čistil, ki ustrezajo kriterijem glede strupenosti za vodno okolje in
zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine glede
izločenih ali prepovedanih sestavin, znaša glede na prostornino vseh artiklov
univerzalnih čistil najmanj 30 %.

20.2 ANALIZA PREDMETA
Iz tehničnega poročila EU JRC9 je razvidno, da so izvedli tržno analizo čistilnih storitev, da bi
ocenili tržne trende, pobude in inovacije kot del procesa za razvoj znaka EU za okolje in
revizijo meril EU za zeleno javno naročanje.
Ključne ugotovitve vključujejo:
• skupni ocenjeni prihodek čistilne industrije za leto 2010 je bil za EU27 81 milijard EUR
(Eurostat, 2010),
• storitve predstavljajo (pisarne, šole in organizacije za prosti čas, okna in recepcije)
približno 38 milijard EUR (47% celotnega prometa),
• pet največjih trgov profesionalnih storitev čiščenja so Nemčija, Francija, Italija, Velika
Britanija in Španija,
• prevladuje čiščenje pisarn, ki predstavlja 50% prometa. Vendar se je vrednost čiščenja
pisarn zmanjšala za 8% od leta 1997, z enakim povečanjem specializiranih in z njimi
povezanih storitev čiščenja,
• za strukturo čistilne industrije v Evropi je značilen velik delež zelo majhnih podjetij. 202 000
čistilnih podjetij je prisotnih v Evropi, od tega jih 75% zaposluje manj kot 10 ljudi (Eurostat,
2010; EFCI, 2012).

9

chromeextension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/181010_GPP%20CLEANING%20SERVICE
S%20-%20Technical%20report.docx.pdf
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• ocenjena količina profesionalnih čistilnih izdelkov, ki se uporabljajo v EU28, na Norveškem
in v Švici, je ocenjena na 590 000 ton letno, z ocenjeno vrednostjo 886 milijonov EUR,
• ni posebnih podatkov o prodaji trajnostnih čistilnih izdelkov ali storitev. Vendar pa
naraščajoče število podpisnikov listin (npr. Listina o trajnostnem čiščenju AISE) ali
prostovoljnih shem (npr. znak EU za okolje, nordijski labod) pomeni, da obstajajo trg in
zanimanje za trajnostne izdelke in storitve,
• ocenjuje se, da je skupna vrednost proizvodnje čistil v EU28, na Norveškem in v Švici 572
milijonov EUR, z več kot 75% vrednosti, povezane s čiščenjem tal,
Revizija meril zelenega javnega naročanja EU za storitve čiščenja v zaprtih prostorih je
prinesla dodatne ugotovitve:
• ključne značilnosti v sektorju čistilnih storitev vključujejo širitev zunanjega izvajanja,
pogodbe, ki temeljijo na stroških, in prekomerna zastopanost za krajši (in zelo kratek) krajši
delovni čas. Sektor je tudi posebej občutljiv na predpise o plačah zaradi visoke delovne
intenzivnosti,
• konkurenca pri cenah je ponudnike storitev čiščenja prisilila, da vlagajo v nove tehnologije,
ki jim pomagajo povečati učinkovitosti in vodijo k zmanjšanju stroškov,
• trajnostne prakse v čistilni industriji temeljijo na možnostih za prihranek virov in stroškov, ki
jih spodbujajo vladne politike, prostovoljni standardi in tržno povpraševanje.
Ključna okoljska žarišča
Storitve čiščenja v zaprtih prostorih in različne naloge, povezane z njim imajo številne vplive
na okolje. Ključne okoljske 'vroče točke' za storitve čiščenja so:

Okoljske vroče točke
Izdelki, oskrba in pripomočki

Vsebina/sestava čistilnega sredstva (npr. nevarne
snovi)
Raba surovin, faza izdelave izdelkov, ravnanje po koncu
rabe (nevarni izpusti, neučinkovita raba virov, nastajanje
odpadkov,..)

Izvajanje čiščenja in električne Poraba vode in energije v fazi uporabe naprav
naprave
Operativno
čiščenja

upravljanje Izvedba ravnanja z in izpusti odpadnih voda in ravnanje
z odpadki (zbiranje in nadaljnje ravnanje)
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20.3 ANALIZA IZBRANIH PRIMEROV
Za namen analize vključevanja okoljskih ciljev so bili izbrana naslednja javna naročila:
ŠT. OBJAVE

NAČIN
VKLJUČITVE
OKOLJSKIH
ZAHTEV

SKUPNA
VREDNOST
JN

JN003178/2020W01

OPIS
PREDMETA,
POGOJI

22.570,00 EUR

JN006614/2020B01

OPIS
PREDMETA
(TEMELJNE
OKOLJSKE
ZAHTEVE SO
DEL OPISA
PREDMETA),
POGOJI

770.963,28 eur

DATUM
OBJAVE

22. 5. 2020

22. 10. 2020

NAROČNIK

NASLOV
NAROČILA

OSNOVNA
ŠOLA
POLZELA,
ŠOLSKA ULICA
3,
3313 POLZELA

SUKCESIVNA
DOBAVA
OKOLJU
PRIJAZNIH
DETERGENTOV,
ČISTIL,
ČISTILNIH
PRIPOMOČKOV
IN
PAPIRNE
GALANTERIJE

MINISTRSTVO
ZA NOTRANJE
ZADEVE

Javno naročilo za
oddajo naročila
storitev po
odprtem
postopku za
izvajanje okolju
prijaznih storitev
čiščenja
poslovnih
prostorov in
prostorov
posebnega
pomena v objektu
MNZ in objektih
GPU (SKLOP 2:
Objekti
splošnega in
posebnega
pomena GPU in
MNZ)

Štefanova ulica
2, 1000,
Ljubljana

V nadaljevanju so prikazane okoljske zahteve, vključene v analizirane postopke oddaje
javnih naročil. Pri tem si pripravljavec te analize pridržuje možnost, da so bile okoljske
zahteve pri analiziranih postopkih vključene tudi na drug način, vendar slednje bodisi ni
ključnega pomena za samo analizo bodisi zahteve niso bile vidno oz. transparentno
vključene v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

20.3.1
NAČIN VKLJUČEVANJA OKOLJSKIH CILJEV V
DOKUMENTACIJO
a) Analiza primera št. JN003178/2020-W01: Sukcesivna dobava okolju prijaznih
detergentov, čistil, čistilnih pripomočkov in papirne galanterije
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Opis predmeta in tehnične specifikacije
Naročnik je na portalu objavil javno naročilo razdeljen na sklope:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čistilna sredstva za kuhinjo,
Čistila za objektno higieno,
Papirna galanterija,
Druga sredstva in čistilni pripomočki,
Vrečke, folije, PVC material in ostali material za živila,
Sredstva za pralnico.

Med minimalnimi tehničnimi zahtevami so določila glede nevarnih snovi, embalaže in načrta
izvajanja storitve.
Pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik je v tem delu razpisne dokumentacije določil, da mora ponudnik med drugim
zadostiti pogojem:

b) Analiza primera št. JN006614/2020-B01 Javno naročilo za oddajo naročila storitev
po odprtem postopku za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih
prostorov in prostorov posebnega pomena v objektu MNZ in objektih GPU (SKLOP 2:
Objekti splošnega in posebnega pomena GPU in MNZ)

Opis predmeta in tehnične specifikacije
Predmet naročila se referira na zeleno v naslovu, nadalje pa podrobno navaja zahteve glede
okoljskih vidikov posameznih izdelkov in storitev v razdelku temeljne okoljske zahteve.
Obseg dnevnega, tedenskega, mesečnega in generalnega čiščenja je splošen. Izvedene
storitve morajo ustrezati najmanj priporočilom Obrtne zbornice Slovenije - Normativi in
tehnologija dnevnega čiščenja pisarniških prostorov, ki ureja to področje.
Zaradi posebnosti in specifičnosti službe, bodo osebje/delavci predhodno seznanjeni z
zahtevami in pogoji naročnika (npr. čiščenje prostorov za sprejem migrantov z ločenim
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priborom – za čiščenje sanitarij se uporablja ločene (druge) pripomočke, dezinfekcija,
uporaba in ločevanje posebnih krp, vlažno brisanje, uporaba ustreznih dezinfekcijskih čistil
skladno z navodili proizvajalca, ločevanje smeti skladno z navodili, itd.). Osebje/delavci bodo
izvajali delo pod nadzorom službe.
Izvajalec mora zagotavljati ustrezne higienske razmere tudi s tem, da so:
- osnovni principi čiščenja iz manj umazanega proti bolj umazanemu;
- uporaba ločenih čistilnih pripomočkov med prostori posebnega pomena (prostori za
razgovor) in upravnega dela (pisarniški prostori)
- zagotovljene evidence čiščenja (dnevni kontrolni listi);
- pripomočki in sredstva razpoznavno ločeni po barvah;
- vzdrževati mora čisto opremo in pripomočke.

Ustreznost načina vključitve okoljskih vidikov v javno naročilo
Na podlagi analiziranih postopkov oddaje javnega naročila je potrebno ugotoviti, da so
naročniki v vseh treh izbranih primerih dosledno vključevati okoljske zahteve med tehnične
specifikacije, pogoje za sodelovanje ter pogodbena določila.
V nobenem od analiziranih postopkov javnega naročila naročnik okoljskih zahtev ni vključil
med merila za izbiro najugodnejše ponudbe, kljub temu, da priporočila: »Primeri okoljskih
zahtev in meril«, objavljenih na spletni strani ejn.gov.si, primeroma navajajo več možnih
načinov vključitve ustreznih okoljskih zahtev med merila za izbiro ponudbe.
Prav tako je v obeh analiziranih primerih mogoče zaslediti bolj ali manj jasna pogodbena
določila, skladno s katerimi si je javni naročnik kot kupec pridržal pravico do enostranskega
odstopa od pogodbe za primer nepravilne izpolnitve pogodbe, tj. v kolikor dobavljeni izdelki
ne bi bili skladni s tehničnimi zahtevami.

20.4 ANALIZA JAVNIH NAROČNIKOV
Javna naročila za storitve čiščenja ali nabavo čistilnih sredstev in pripomočkov oddajajo vsi
javni naročniki. Nekateri naročajo storitve, ki seveda že vključujejo čistila in čistilne
pripomočke, manjšina pa naroča samo izdelke, ker imajo zaposleno lastno osebje za
čiščenje in pranje. V več primerih so naročniki pri naročanju storitev pozorni tudi na plače
zaposlenih, kar je v skladu z družbeno odgovornostjo.

20.5 ANALIZA PONUDNIKOV
Na podlagi izvedene interne analize Odločitev o oddaji javnih naročil smo glede javnega
naročanja ter zelenega javnega naročanja ugotovili naslednje:
-

slovenski trg ponudnikov storitev čiščenja in izdelkov za čiščenje in pranje je širok,
zato je konkurenca velika;
konkurenčnost zagotavlja tudi pogosta oddaja javnih naročil po sklopih;
sektor je delovno intenziven, zato so možne tudi dumpinške cene. Ministrstvo za
javno upravo je tudi z namenov zmanjševanja socialnih stisk zaposlenih v tem
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-

sektorju izdalo Smernice za javno naročanje storitev čiščenja, s katerimi želijo
naročnikom prikazati, kako v postopkih javnega naročanja vključevati in meriti
kakovost ter upoštevati socialne vidike. Kakovost storitev čiščenja določajo tehnične
prednosti in strokovna sposobnost, socialni vidiki pa vključujejo spoštovanje delovne
in socialne zakonodaje, kolektivnih pogodb ter dobre pogoje za zaposlitev. Če se
kakovost in socialni vidiki ne upoštevajo, lahko pride do nelojalne konkurence med
podjetji ter socialnega dampinga zaposlenih. Strokovnjaki opozarjajo, da bi praksa
oddajanja javnih naročil le na podlagi najugodnejše cene ali stroškov lahko vodila v
pomanjkanje kakovosti ter neetično in nezakonito prakso, saj se lahko zgodi, da
izvajalec, ki storitev opravlja izredno poceni, ne upošteva zakonodaje o plačah,
socialnih prispevkih ali davčnih obveznostih ter kolektivnih pogodb;
okoljski vidik lahko naročniki preverjajo, ponudniki pa dokazujejo s certifikati o
okoljevarstvenem vodenju podjetja – npr. ISO standard 14001 ali EMAS.

20.6 ANALIZA STROŠKOVNIH KORISTI ZEJN
Pri izvajanju zelenega javnega naročanja storitev čiščenja in izdelkov za čiščenje je analiza
stroškov v življenjski dobi smiselna pri nabavi naprav za strojno čiščenje, pralnih strojev in
sesalnikov.
Nakup energijsko učinkovitih modelov je tako kot pri vseh električnih napravah na splošno
najboljša možnost za zmanjšanje tekočih stroškov in vpliva na okolje.
Presoja stroškovnih koristi ZeJN prinese pozitivne izide tudi pri odločitvi za nakup
koncentriranih čistil, premisleku o količini in pogostosti čiščenja ter pri odločitvi izdelkov,
katerih embalaža je ponovno uporabljiva, dozirne posode pa je mogoče večkratno polniti.

21 ZAKLJUČEK
Uvrščanje zelenega javnega naročanja med ekonomske instrumente varstva okolja na EU
(del Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, kjer se načrtuje sprejem obveznih meril v
2021) in globalni ravni (kot del cilja 12 Ciljev trajnostnega razvoja: trajnostna potrošnja
proizvodnja ok katerem se poroča že dve leti) pomeni zunanjo spodbudo, da tudi v Sloveniji
še naprej aktivno spodbujamo deležnike v znanju in ravnanju. Trg zelenih izdelkov in storitev
se nedvomno razvija, dodatno ga spodbuja povpraševanje s strani javnega sektorja.
Pričujoča analiza nam je pokazala, da je v našem prostoru potrebno (poleg obvezujoče
uredbe o zelenem javnem naročanju) še naprej spodbujati in krepiti poznavanje ciljev kot
tudi postopkov zelenih javnih naročil. Ravno tako prepoznavamo kot pomembno krepiti
ponudbo slovenskih proizvajalcev, ki bodo na ta način lahko bolj uspešni tudi na EU in
drugih trgih.
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