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1. Pristojnosti

 IRSKGLR vrši nadzor zgolj nad realizacijo 

JN glede deleža ekoloških živil in deleža 

živil iz shem kakovosti

 nadzor nad izvajanjem ZJN izvaja Državna 

revizijska komisija

 nadzor nad varnostjo, kakovostjo in 

označevanjem vrši URSVHVVR



2. Pravna podlaga

 Zakon o kmetijstvu – 58.b člen
- Zavezanci za spoštovanje določb so pravne osebe, ki objavijo 

javno naročilo, ki se nanaša na živila (v nadaljevanju JN)

- Upoštevati je potrebno delež ekoloških živil in delež živil iz shem 

kakovosti

- Zavezanci so v roku 3 mesecev po plačilu zadnjega računa, ki se 

nanaša na JN, dolžni pripraviti poročilo

- Poročilo mora vsebovati naslednje podatke za vsako leto 

realizacije JN posebej:

- Vsa prejeta živila v kg

- Delež Ekoloških živil od vseh prejetih v kg

- Delež živil iz shem kakovosti od vseh prejetih v kg

 Zakon o kmetijstvu – 69. člen prehodne 

določbe
- Določbe 58.a člena se uporabljajo za tista javna naročila, ki so bila 

objavljena od 11.08.2021 dalje



 Uredba o zelenem javnem naročanju

Določa delež ekoloških živil in živil iz shem kakovosti živil, 

ki jih je naročnik dolžan oddati v JN in hkrati delež, ki ga 

je potrebno realizirati pri samem naročanju:

 delež ekoloških živil znaša glede na celotno 

predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, 

najmanj 15 %;

 delež živil iz shem kakovosti znaša glede na celotno 

predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, 

najmanj 20 %;



3. Statistični podatki

(OKVIRNO!)

- Šole (osnovne šole) – 448

- Matični javni vrtci – 108

- Bolnišnice – 24, klinike – 11, porodnišnice – 4

- Domovi za starejše – 57

- Dijaški domovi – 38

- Zapori

- Državni zbor



3. Nadzor

UPRAVNI POSTOPEK

- Inšpektor odredi ukrepe za odpravo 

nepravilnosti in pomanjkljivosti, v roku, ki ga 

sam določi

- Ukrep se izreče z opozorilom na zapisnik ali 

z odločbo

- Pritožbe rešuje MKGP

- Številka zadeve je 061___ (inšpekcija)



PREKRŠOVNI POSTOPEK

- Prekršek je storjen z opustitvijo ali s storitvijo

- Sankcije za prekrške so globa, opomin, odvzem 

predmetov

- Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa 

lahko namesto izreka sankcije, kršitelja opozori, če 

je storjeni prekršek neznatnega pomena in če 

pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na 

pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep.

- Pritožbe rešuje sodišče

- Številka zadeve je 710 (kazensko in prekrškovno

pravo)



UPRAVNI UKREP

- 175. člen Zkme – inšpektor odredi ukrepe in opravi 

dejanja, za katere je pooblaščen

PREKRŠKOVNI UKREP

- kot naročnik ne realizira javnega naročila iz 

prvega odstavka 58.b člena tega zakona 

glede predpisanega deleža ekoloških živil 

oziroma živil iz shem kakovosti iz razlogov, 

ki so na njegovi strani;

- ne pripravi poročila v skladu z drugim 

odstavkom 58.b člena tega zakona
Globa 2.000 – 10.000 EUR za pravne osebe in 200-

1.000 EUR za odgovorne osebe



PREKRŠKOVNI UKREP

- v poročilu iz drugega odstavka 58.b člena 

tega zakona navaja neresnične podatke 

glede deležev ekoloških živil oziroma živil iz 

shem kakovosti;
Globa 6.000 – 18.000 EUR za pravne osebe in 600-

1.800 EUR za odgovorne osebe



3. Nadzor

5. točka 73. člena ZJN omogoča naročniku izločitev živil do 

20% vrednosti JN, ob tem pa posamezni izločen sklop ne 

sme presegati vrednosti 80.000 EUR brez DDV



IZVAJANJE NADZORA

• Preveri se oddano javno naročilo v smislu nadzora deleža 

ekoloških živil in živil iz shem kakovosti 

• Iz dobavnice mora biti razvidno, da gre za dobavo 

ekoloških oziroma živil iz shem kakovosti

• Zaradi večje preglednosti in lažjega nadzora se predlaga, 

da se količine v poročilu evidentirajo na podlagi podatkov 

iz dobavnic

• Nadzor se bo izvajal z naključno kontrolo dobavnic iz 

poročil, v kolikor bodo poročila vodena iz prejšnje alineje



Lažji nadzor v primeru uporabe kataloga živil

V primeru nadgradnje aplikacije se bo nadzor

do podpisa zapisnika lahko opravil brez

prisotnosti zavezanca.



4. Dileme in ovire pri nadzoru

- Zavezanci so delež ekoloških živil in živil iz 

shem kakovosti dolžni zagotoviti ob koncu 

zaključenega JN in ne za vsako leto 

posebej, poročilo pa je potrebno pripraviti 

za vsako leto realizacije posebej

- Obrazec za poročilo ni predpisan



TEŽAVE NAROČNIKA

 Nenehne spremembe na trgu

 Spreminjanje in posledično spremljanje 

zakonodaje

 Preobremenjen in/ali nekompetenten 

kader 

 Dnevne težave pri dobavi živil (napačni 

proizvodi, neustrezne količine, zamude 

pri dostavi)



TEŽAVE DOBAVITELJA

 Nenehne spremembe v razpisnih 

zahtevah

 Spremljanje zakonodaje in slabo 

poznavanje in razumevanje le te

 Obnavljanje postopkov certificiranja

 Preobremenjenost in izčrpanost

 Pri pravnih osebah tudi odsotnost 

nadzora vodstva nad osebami 

zadolženimi za JN



TEŽAVE SO KOT SONCE. 

ČE POGLEDAŠ VANJ, 

NIČ NE VIDIŠ, 

ČE PA GREŠ NAPREJ, 

TI RAZSVETLI CELO POT.


