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Uvodno pojasnilo
Omenjeni dokument je nabor vprašanj in odgovorov s področja zelenega
javnega naročanja v Republiki Sloveniji, ki so bili zbrani in urejeni v
novembru 2021, in ne upoštevajo morebitnih poznejših zakonodajnih
sprememb in sprememb v tehnološkem napredku, nanašajočih na
predmete zelenega javnega naročanja (prvi odstavek 4. člena uredbe o
ZeJN). Gre za pripomoček javnim naročnikom pri uporabi Uredbe
o zelenem javnem naročanju.

UPORABNE POVEZAVE S PODROČJA ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA

VSE O ZEJN:
HTTPS://EJN.GOV.SI/SISTEM/ZELENO-JN.HTML
EU-MERILA ZA ZEJN:
HTTPS://EC.EUROPA.EU/ENVIRONMENT/GPP/EU_GPP_CRITERIA_EN.HTM
ENOTNI ZEJN HELPDESK:
HTTPS://WWW.CARE4CLIMATE.SI/SL/O-PROJEKTU/PODROCJA-AKTIVNOSTIPROJEKTA/ZELENO-JAVNO-NAROCANJE IN ELEKTRONSKI NASLOV
ZEJN.MO@GOV.SI
KONTAKTNE TOČKE ZA PREDMETE IZ UREDBE O ZEJN:
HTTPS://EJN.GOV.SI/SISTEM/ZELENO-JN/KONTAKTNI-PODATKI.HTML
ZNAK ZA OKOLJE EU:
HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/STORITVE/PRIDOBITEV-ZNAKA-ZA-OKOLJEECOLABEL/
SISTEM EMAS:
HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/STORITVE/VKLJUCITEV-V-SISTEM-EMAS/
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Splošna vprašanja
1. Ali so Primeri okoljskih zahtev in meril
obvezni pri zelenem javnem naročanju?
Ne, njihova uporaba ni obvezna. Primeri okoljskih zahtev in meril, ki so
objavljeni na spletni strani Direktorata za javno naročanje (https://ejn.
gov.si/sistem/zeleno-jn.html

in

https://www.gov.si/teme/zeleno-javno-

narocanje/), so primeri, ki jih naročnik lahko (ni pa to nujno) vključi v postopek
javnega naročanja, da bi dosegel cilj(e) iz drugega odstavka 6. člena uredbe
o ZeJN. Naročnik lahko torej primere, objavljene na omenjeni spletni strani,
uporabi v posameznem javnem naročilu za izpolnitev cilja oziroma ciljev iz
drugega odstavka 6. člena uredbe o ZeJN, pri tem pa mora vsekakor pred
začetkom postopka oddaje preveriti, na kakšen način in s katerimi zahtevami
bo lahko dosegel obvezen cilj iz Uredbe o ZeJN za posamezen predmet
zelenega javnega naročanja. V vsakem primeru pa dobesedno kopiranje vseh
v objavljenih primerih navedenih okoljskih zahtev in meril nikakor ni primerno
oziroma ustrezno.
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2. Primeri okoljskih zahtev in meril po novem
niso več sestavni del Uredbe o zelenem javnem
naročanju in s tem niso (več) obvezni. Kako
naj naročnik presodi, katere izmed navedenih
zahtev v primerih naj pri posameznem javnem
naročilu upošteva?
Izrecne zahteve in merila za posamezne predmete po novem niso več del
uredbe, temveč se uporabljajo kot priporočilo. Namesto dosedanjih zahtev
uredba določa cilje za posamezne predmete pri vsakokratni oddaji naročila,
kar omogoča večjo prilagodljivost pri pripravi razpisne dokumentacije.
Če naročnik pri posameznem javnem naročilu ne razpolaga z zadostnim
znanjem za takšno presojo, pa se lahko posvetuje s strokovnjaki s področja
predmeta naročanja oziroma poizvedbe opravi z analizo trga. Na voljo je
tudi strokovna pomoč na elektronskem naslovu zejn.mop@gov.si. Za vsak
predmet iz uredbe o ZeJN so na voljo kontaktne točke, in sicer na povezavi:
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn/kontaktni-podatki.html.

3. Ali lahko naročniki v razpisni dokumentaciji
preprosto navedemo, da mora ponudnik
spoštovati Uredbo o zelenem javnem
naročanju? Ali takšna navedba zadostuje?
Ne, takšna navedba ni primerna, niti ne zadostuje z vidika uredbe o ZeJN. V
razpisni dokumentaciji je z vidika naročnika napačno in neprimerno navajanje
zahteve glede izpolnjevanja tehničnih specifikacij, pogojev za sodelovanje,
meril za izbiro oziroma pogodbenih določil na način, da morajo ponudniki
za posamezen predmet zelenega javnega naročila dosegati cilje iz uredbe o
ZeJN, brez podrobnejših konkretnih zahtev v zvezi s posameznim predmetom
zelenega javnega naročanja.
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4. Kaj če naročnik pri konkretnem javnem
naročilu uredbe o ZeJN ne more spoštovati?
Naročnik neuporabo uredbe o ZeJN v razpisni dokumentaciji obrazloži ter
pri naslednjem istovrstnem naročilu uporabi uredbo, kot to določa šesti
odstavek 6. člena uredbe o ZeJN.
Uredba o ZeJN v šestem odstavku 6. člena nadalje določa, da lahko naročnik
izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja,
odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz drugega odstavka tega člena,
vendar mora v tem primeru pri naslednjem takšnem naročilu zagotoviti, da se
doseže stoodstotni cilj; če je cilj iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %,
pa dvakratnik cilja iz drugega odstavka tega člena. Pri projektiranju oziroma
izvedbi gradnje stavb in pri vozilih za cestni prevoz ter storitvah prevoza
veljajo določene značilnosti glede uporabe izjem.
Kadar naročnik uporabi izjemo iz prejšnjega odstavka, mora to in razlog za
njeno uporabo navesti in utemeljiti v dokumentu v zvezi z oddajo javnega
naročila iz 9. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3.
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5. Ali je uporaba uredbe o ZeJN obvezna tudi
za evidenčna javna naročila, torej naročila pod
pragom za uporabo ZJN-3?
Ne, razen v primeru naročanja živil. V drugih primerih EJN uporaba uredbe ni
obvezna (lahko pa jo uporabljate), vendar pa je v nekaterih primerih lahko tudi
to obvezno (npr. storitve projektiranja stavb ali cest, kjer bo pri sami izvedbi
gradnje treba upoštevati cilje iz uredbe, kar bi bilo nemogoče, če cilji ne bi bili
upoštevani že pri projektiranju).

6. Ali lahko naročniki kot dokazilo zahtevamo le
točno določen okoljski znak/certifikat?
Ne. Pri opredeljevanju načinov dokazovanja ustreznosti in navajanju
zahtevanih (okoljskih in drugih) znakov morajo naročniki upoštevati določila
iz 69. člena ZJN-3 tako, da morajo sprejeti vse znake, ki potrjujejo, da gradnje,
blago ali storitve izpolnjujejo enakovredne zahteve za pridobitev (tega) znaka.
Prav tako mora naročnik sprejeti druga ustrezna dokazila, ki lahko vključujejo
tehnično dokumentacijo proizvajalca, pod pogojem, da gospodarski subjekt
dokaže, da gradnje, blago ali storitve, ki naj bi jih zagotovil, izpolnjujejo
naročnikove zahteve.

7. Ali obstaja kakšen seznam ponudnikov,
ki imajo ustrezne certifikate, na primer za
pohištvo, papirno sanitarno konfekcijo, sijalke
in svetila?
Tovrstne enotne uradne evidence oziroma seznama ponudnikov v Sloveniji
za zdaj ni.
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8. Ali se lahko upošteva le izjava ponudnika? Ali
je torej dopustno zahtevati le izpolnjeno izjavo
ponudnika, pred vgradnjo oziroma dobavo pa
mora nato izbrani ponudnik dostaviti dokazila?
Nekatera naročila, zlasti tista, ki so povezana z gradnjami, se ne dobavijo
oziroma izvedejo v kratkem času po sklenitvi pogodbe oziroma izvedbi
postopka javnega naročanja. Ker zaloga pomeni strošek, bi lahko bilo
negospodarno od ponudnika zahtevati, da že v postopku javnega naročanja
predloži dokazila o posamezni vrsti blaga, ki bo dobavljeno šele čez
čas. Ponudniki namreč praviloma svoje stroške prenesejo na naročnike.
Upoštevaje navedeno bi lahko bilo primerno, da naročnik glede na okoliščine
posameznega naročila v postopku javnega naročanja zahteva predložitev
lastne izjave, predložitev dokazil pa zahteva najpozneje pred vgradnjo blaga
oziroma ob njegovi dobavi. Pri tem je smiselno določiti pogodbene kazni, če
izbrani ponudnik ne izpolni svoje obveznosti.

9. Kako naj naročnik zagotovi primerljivost
dokazil o zelenem javnem naročanju, če
ponudniki dajejo različna dokazila? Kako naj
naročnik ravna, če iz dokazil ni popolnoma
razvidno izpolnjevanje okoljskih pogojev, glede
na to, da dopolnitev tehničnih specifikacij ni
dopustna?
Primeri okoljskih zahtev in meril podajajo možna dokazila za posamezno
zahtevo. Naročnik lahko zahteva, ponudnik pa predloži tudi drugo dokazilo,
iz katerega izhaja, da ponudba izpolnjuje zahteve. V tem primeru mora
naročnik ob upoštevanju okoliščin konkretnega javnega naročanja, zlasti
predmeta javnega naročila, presoditi, ali se posamezno dokazilo lahko šteje
za ustrezno ali ne. Če sam ne razpolaga z ustreznimi znanji za takšno presojo,
se lahko posvetuje s strokovnjaki s področja predmeta naročanja (https://ejn.
gov.si/sistem/zeleno-jn/kontaktni-podatki.html).Vrsta dokazil je vsekakor
podatek, ki ga lahko od ponudnikov pridobite že v postopku analize trga ali
strokovnega dialoga.
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10. Ali lahko naročnik zadosti zahtevam uredbe
o ZeJN v izločenem sklopu, v preostalem delu
javnega naročila pa uredbe o ZeJN ne uporabi?
Da, če je to glede na okoljski cilj in pravila izločenega sklopa mogoče. Če
naročnik cilj iz drugega odstavka 6. člena upošteva pri oddaji javnega naročila
v skladu s petim odstavkom 73. člena ZJN-3 (t. i. kratke verige), mu tega cilja
ni treba upoštevati tudi pri javnem naročanju po postopku javnega naročanja
iz prvega odstavka 39. člena ZJN-3 (cilj pri javnem naročilu, razdeljenem na
sklope, se v tem primeru lahko ugotavlja gledano na vse sklope skupaj, torej
tudi glede na izločene sklope po sistemu kratkih verig).

11. Ali je dovoljeno k zagotovljenim sredstvom
prišteti vrednost blaga, ki ga bo ponudnik
odkupil od naročnika (npr. ponudnik odkupi
rabljena vozila naročnika)?
Da, saj zagotovljena sredstva niso fiksna. K zagotovljenim sredstvom se bo
tako prištel še znesek, ki ga bo za odkup rabljenega vozila naročnika ponudil
ponudnik z ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

12. Ali lahko naročnik za storitev servisiranja
zahteva, da kandidirajo le pooblaščeni
serviserji?
Ne. Skladno s prakso DKOM je nedopustno omejevati konkurenco na način,
da za posel, vzdrževanje in servisiranje vozil lahko kandidirajo le pooblaščeni
serviserji.
Povezava do odločbe št. 018-138/2019:
http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2019090507185939/
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13. Ali je spoštovanje okoljske zakonodaje
obvezen razlog za izključitev?
Ne, gre za fakultativen razlog. Obvezni razlogi za izključitev so navedeni v 75.
členu ZJN-3, kjer določba navaja, da mora naročnik iz sodelovanja izključiti
gospodarski subjekt. Uredba o ZeJN določa uporabo razloga za izključitev iz
a) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3 kot enega izmed načinov vključitve
okoljskih vidikov. Po omenjeni določbi lahko (kar kaže na neobveznost)
naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski
subjekt, če lahko na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega
odstavka 3. člena ZJN-3. Slednji določa, da morajo pri izvajanju javnih naročil
gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega
prava, določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki
Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega prava.

14. Ali lahko naročnik ponudnika pozove k
dopolnitvi oziroma popravku ponudbe v delu, ki
se veže na tehnične specifikacije?
Ne. Dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega
naročila, ni dopustno dopolnjevati ali popravljati, razen kadar gre za popravek
ali dopolnitev očitne napake.
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15. Ali mora biti podizvajalec – fizična oseba
registriran kot s. p. oziroma ali lahko fizične
osebe v postopkih oddaje javnih naročil
sodelujejo kot podizvajalci oziroma, ali je
podizvajalec lahko tudi fizična oseba, ki deluje
prek avtorske pogodbe?
Da. Podizvajalec je lahko tudi fizična oseba (ki ni nujno s. p.), če izpolnjuje
pogoje, kot jih je za podizvajalce določil naročnik. V določenih primerih je
seveda mogoče tudi, da so pogoji za ponudnika ali podizvajalca takšni, da je
že po posamezni področni zakonodaji treba za opravljanje določene storitve
imeti registrirano dejavnost, česar fizična oseba (ki ni s. p.) ne more imeti.
Presoja o tem je torej odvisna tudi od same vsebine stvari oziroma predmeta
naročanja in določenih pogojev. Vsekakor pa je (če ni fizičnim osebam posebej
onemogočeno opravljati določenih storitev, gradenj oziroma dobavljati
blaga) mogoče, da je podizvajalec tudi fizična oseba, ki ni registrirana kot
s. p. Na kakšen način glavni izvajalec uredi sodelovanje s podizvajalcem (ne
glede na to, ali gre za fizično osebo, s. p. ali drugo obliko družbe), ZJN-3 ne
predpisuje, avtorska pogodba je le ena od možnih vrst pogodbe, ki se sklepajo
med strankami za izvajanje oziroma opravljanje določenih storitev – v primeru
avtorske pogodbe morajo te storitve seveda imeti vsebino avtorskega dela.
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16. Ali lahko naročnik omeji odstotek, ki ga lahko
ponudnik odda v podizvajanje?
Ne. ZJN-3 dopušča kvalitativno omejitev, ne dopušča pa omejitve v količini,
odstotku ali nominalnem oziroma s številom opredeljenem deležu. Določba
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bi omejevala oddajo del
drugim v določenem odstotku, bi bila tako v nasprotju s pravnim redom EU
in ZJN-3. Dovoljeno pa je omejiti del nalog na ponudnika, če so te naloge
ključne. Gre torej za vsebinsko in ne za numerično omejevanje.

17. Ali mora podizvajalec izpolnjevati iste razloge
za izključitev in pogoje za sodelovanje kot
ponudnik?
Da, če to v razpisni dokumentaciji zahteva naročnik. Za podizvajalca ne smejo
obstajati razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena
ZJN-3 in, če tako določi naročnik, razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75.
člena ZJN-3. Pogoje za sodelovanje mora podizvajalec izpolnjevati v skladu z
zahtevami naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

18. Zanima nas, ali je morda v načrtu skupno
javno naročilo s področja čistil, čistilnih
pripomočkov in higienskega papirja? Če da – v
kakšnem časovnem obdobju je v načrtu (letos,
naslednje leto), da se omenjeno JN izvede?
Skupna javna naročila izvaja MJU glede na vsakoletni sklep Vlade RS, kjer je
naveden časovni načrt.
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19. Pripravljamo javno naročilo – storitve
beljenja. V javnem naročilu iz leta 2017 smo
imeli v dokumentaciji določilo, vezano na
zeleno javno naročanje. Po pregledu uredbe
o ZeJN, storitev beljenja nisem več opazil
med zadevami, ki spadajo pod zeleno javno
naročanje. Zanima me, ali beljenje ni več del
uredbe o ZeJN?
Belil in storitev beljenja ni v uredbi o ZeJN. Ker pa za barve obstaja okoljska
oznaka ecolabel, ki zagotavlja, da imajo izdelki manjši škodljivi vpliv na okolje,
lahko to vključite kot eno izmed zahtev v javnem naročilu.

20. Ali znotraj javne uprave obstajajo
strokovnjaki, ki so usposobljeni za podajanje
pojasnil za posebne predmete zelenega javnega
naročanja?
Da, njihovi kontakti so dostopni na tej povezavi: https://ejn.gov.si/sistem/
zeleno-jn/kontaktni-podatki.html.
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21. Kako je v praksi, kadar na primer dejanske
količine naročila niso znane oziroma natančno
določljive (večletna pogodba; naročanje,
odvisno od dejanskih potreb naročnika). V
tehničnih specifikacijah so sicer res lahko
določene zahteve vezane na izpolnitev cilja po
uredbi o ZeJN, vendar se ob koncu večletnih
dobav lahko zgodi, da kljub temu okoljski cilji
niso bili doseženi.
Uredba se nanaša predvsem na to, da javno naročilo oblikujete na način, da
se okoljski cilji upoštevajo glede na predvidene količine nekega blaga. Razpis
mora biti oblikovan tako, da se ob njegovi popolni izvedbi dosežejo tudi cilji
iz uredbe o ZeJN.
V vašem primeru nedoseganje cilja med izvajanjem pogodbe ne bi bila
posledica kršitve pogodbe, ampak fleksibilne pogodbe, ki vam omogoča
naročanje v skladu z vašimi potrebami.
Predlagamo, da cilje opredelite glede na predvidene količine, ki so vam
znane zdaj. Ker pri večletnih pogodbah vedno prihaja do odstopanj, bo tudi
razmerje običajno/ekološko blago različno pri vsakem javnem naročilu.
Pomembno je le, da cilje upoštevate glede na prvotno količino, torej da iz
razpisne dokumentacije izhaja, da bo uredba o ZeJN spoštovana.
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22. Uredba o ZeJN določa, da mora naročnik
vidik energijske učinkovitosti upoštevati tudi
pri oddaji predmeta javnega naročanja, ki
ni posebej obravnavan, če je povezan z rabo
energije. Ali imate morda tudi za takšne zadeve
objavljene primere meril oziroma zahtev. Kako
bi bilo v primeru postavitve sončne elektrarne
(kot predmeta), saj ta dejansko že sama prispeva
oziroma pomeni gospodarnejši način?
V tem delu žal ni na voljo praktičnih primerov, prav tako pa energijskih nalepk
za sončne elektrarne za zdaj ni. V tem delu se uredba o ZeJN uporablja ob
upoštevanju predhodne analize trga, torej da pri ponudnikih preverite, kakšne
so možnosti za energijsko učinkovitost za določen predmet, in to vključite v
razpisno dokumentacijo.
Pri sončnih elektrarnah sta možna vsaj dva vidika:
• visoka učinkovitost pretvorbe – po naših informacijah so zdaj najbolj
učinkovite tiste nad 20 %;
• vzdržljivost hranilnika električne energije (baterija) – zahteva po vzdržljivosti
baterije, na primer po 500 ciklih, je stanje baterije še vedno na vsaj 80 %
nazivne zmogljivosti.
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Vprašanja po predmetih
Električna
energija
23. Kateri so obnovljivi viri energije?
Veter, sonce, aerotermalna, hidrotermalna in geotermalna energija, energija
oceanov, vodna energija, biomasa, plin, pridobljen iz odpadkov, plin iz naprav
za čiščenje odplak in bioplin.
Biomasa pomeni biološko razgradljive dele izdelkov, odpadkov in ostankov
biološkega izvora iz kmetijskih (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega
izvora), gozdarskih ter s tem povezanih proizvodnih dejavnosti, skupaj
z ribištvom in akvakulturo, ter biološko razgradljive dele industrijskih in
komunalnih odpadkov.
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24. Kakšno dokazilo je ustrezno
za dokazovanje okoljskih ciljev iz
uredbe o ZeJN?
Potrdilo o razveljavitvi ustreznega števila potrdil o izvoru električne energije.

25. Kaj je potrdilo o izvoru
električne energije?
Potrdilo o izvoru je javna listina, izdana v elektronski obliki, katere namen je
končnim odjemalcem električne energije dokazati izvor električne energije,
ki so jo kupili. Izda jo agencija za energijo na zahtevo proizvajalca. Standardna
enota za izdajanje potrdil o izvoru je 1 MWh.
Potrdilo o izvoru dokazuje, da je bila določena količina elektrike:
– v določenem časovnem obdobju,
– v določeni proizvodni napravi,
– proizvedena iz določenega (navadno obnovljivega) vira energije oziroma
proizvedena na določen način (npr. v soproizvodnji z visokim izkoristkom).
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Živila in gostinske
storitve
26. Ali je uporaba Kataloga živil za javno
naročanje obvezna?
Ne, vendar pa Katalog živil za javno naročanje naročnikom omogoča pravilno
poimenovanje živil, analizo trga, oblikovanje sklopov in pomoč pri oblikovanju
meril ter pomeni uporabno orodje pri izvajanju analize trga in pridobivanju
podatkov o živilih.

27. Veliko ponudnikov, s katerimi sodelujemo, še
vedno ni registriranih v e-katalogu. Kdaj bodo
oziroma kakšni so pogoji za to? Ali morajo biti
člani GZS?
Gospodarskim

subjektom

oziroma

ponudnikom

ni

treba

biti

člani

Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Za registracijo v Katalog živil za javno
naročanje lahko naročniki kontaktirajo GZS, kjer prejmejo vse informacije za
vpis.
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28. Ali se delež ekoloških živil šteje tudi v kvoto
živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse
zahteve iz sheme kakovosti, zaradi česar so ta
živila okoljsko manj obremenjujoča, kot določa
3. točka drugega odstavka 6. člena uredbe o
ZeJN?
Ne, ekološka živila se ne upoštevajo v kvoti živil, ki izpolnjujejo posamezno,
več ali vse zahteve iz shem kakovosti. V tej kvoti živil se upoštevajo živila iz
vseh preostalih shem, razen ekoloških živil.
Pri javnem naročanju živil je treba zato upoštevati oba cilja v zahtevanih
deležih, torej na način 12 % ekoloških in 20 % živil iz shem kakovosti.

29. Ali se okoljska cilja za živila ugotavljata od
ocenjene vrednosti živil?
Cilja, ki sta določena v 2. in 3. točki drugega odstavka 6. člena uredbe o ZeJN,
se ne ugotavljata od cene ali (ocenjene) vrednosti živil, temveč od količine živil,
izraženih v kilogramih. Naročnik zato ne doseže cilja, ki sta določena v 2. in
3. točki drugega odstavka 6. člena uredbe o ZeJN, in torej ne ravna skladno z
uredbo o ZeJN, če določi, da bo na primer 30 odstotkov (ocenjene) vrednosti
nekega javnega naročila, sklopa ali več sklopov oddal z upoštevanjem okoljskih
vidikov, če hkrati število ali količina teh živil ne dosega deležev predvidene
količine živil iz tega javnega naročila. Pri javnih naročilih, ki jih naročnik oddaja
po sklopih, se upošteva delež celotnega javnega naročila, saj je sklop le del
javnega naročila.
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30. Katere sheme kakovosti živil obstajajo?
V Evropski uniji veljajo evropske sheme kakovosti, ki so predpisane z evropskimi
uredbami:
• zaščitena označba porekla,
• zaščitena geografska označba,
• zajamčena tradicionalna posebnost in
• ekološka pridelava.
Nacionalne sheme kakovosti so predpisane z Zakonom o kmetijstvu in veljajo
samo na območju Slovenije. Mednje spadajo:
• izbrana kakovost,
• označba višje kakovosti,
• integrirana pridelava.

VIR: Naša super hrana
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31. Katere certifikate se lahko prizna za
živila iz shem kakovosti? Prosim za navedbo
enakovrednih certifikatov, na osnovi katerih
ponudniki lahko dobijo dodatne točke iz merila
– sheme kakovosti.
Zakon o kmetijstvu opredeljuje nacionalne in evropske sheme kakovosti:
»izbrana kakovost«, »ekološki«, »integrirani«, »višja kakovost«, »zajamčena
tradicionalna posebnost«, »zaščitena označba porekla« in »zaščitena
geografska označba«. Izpolnjevanje pogojev iz naštetih shem kakovosti
preverjajo organizacije za kontrolo in certificiranje ter o tem izdajo certifikat.
Upoštevajo se certifikati, ki jih izda organizacija za kontrolo in certificiranje.
Imenovati jo mora država in delovati mora skladno s standardom SIST EN
ISO/IEC 17065:2012. V Sloveniji te organizacije imenuje Uprava Republike
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Poleg nacionalnih in evropskih shem kakovosti so se razvile še prostovoljne
oziroma zasebne sheme kakovosti, ki pa zakonsko niso posebej opredeljene.
Ker zasebne sheme kakovosti zakonsko niso opredeljene, je Evropska
komisija v zvezi z njimi izdala Smernice EU o najboljši praksi za prostovoljne
sheme certificiranja za kmetijske proizvode in živila. V času njihove
objave leta 2010 je bilo registriranih več 440 različnih zasebnih shem.
Več na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5
2010XC1216(02)&from=sl.
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32. Kako bomo naročniki poročali o izvedbi
oziroma realizaciji javnih naročil, ki se nanašajo
na živila?
Naročniki ste skladno z 58.b členom Zakona o kmetijstvu pri naročanju živil
dolžni upoštevati delež ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, katerega
višina izhaja iz predpisa, ki ureja zeleno javno naročanje. Cilje določa Uredba
o zelenem javnem naročanju.
Naročniki morate tako v treh mesecih po plačilu zadnjega računa, ki se
nanaša na javno naročilo živil, pripraviti poročilo, iz katerega so za vsako leto
realizacije javnega naročila razvidne količine vseh prejetih živil ter količine
prejetih ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, vse izraženo v kilogramih.
Podlaga za plačilo računa je dobavnica dobavitelja živil (ki kaže na realizacijo),
v kateri so navedeni različni podatki. Od dobaviteljev zato pri vsaki dobavi
zahtevajte navedbo količin živil z navedbo, kolikšna količina od teh je
ekoloških živil in živil iz shem kakovosti. Tako boste imeli potrebne podatke
za poročanje.
V času priprave tega dokumenta inšpektorat ne predvideva priprave vzorcev
za poročila. Poročil, po njihovih pojasnilih, tudi ne bo treba javno objavljati ali
jih komu redno pošiljati. Poročila morajo biti na voljo v času izvedbe nadzora.

33. Za katera javna naročila bo izveden nadzor
nad izvedbo oziroma realizacijo?
Nadzor se bo izvajal za tista javna naročila, ki so bila objavljena od
11. 8. 2021 dalje.
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34. Kako v prihodnje zagotoviti, da bodo
dobavitelji zagotavljali podatke, potrebne za
poročanje?
Za javna naročila živil, nad katerimi se bo izvajal nadzor, predlagamo sklenitev
aneksa, kjer določite dolžnost dobavitelja, da vam zagotovi potrebne podatke.
Aneks je dopustno skleniti, saj gre za nebistveno spremembo pogodbe.
Pri vseh prihodnjih javnih naročilih živil pa to ustrezno uredite v pogodbi o
izvedbi naročila.

35. Ali je uredba o ZeJN obvezna tudi pri EJN
živil?
Da, po novem to določa 27. člen ZJN-3.
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Tekstilni
izdelki
36. Kako pri naročanju tekstilnih izdelkov
uresničevati cilj iz uredbe o ZeJN?
Bombaž ali druga naravna vlakna (npr. volna), ki so vsebovana v tekstilnih
izdelkih (oblačilih), morajo v najmanj 10 % vseh izdelkov zajemati bombažna
ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način.

37. Ali spada polnilo iz akrila, poliamida in
spominske pene v Uredbo o zelenem javnem
naročanju?
Skladno z opredelitvijo iz uredbe je tekstilni izdelek katera koli surovina,
polizdelek ali končni izdelek industrijske ali ročne izdelave ter delno ali v celoti
izdelan konfekcijski izdelek, narejen izključno iz tekstilnih vlaken, ne glede na
način mešanja ali sestavljanja v procesu izdelave. Zato je polnilo iz akrila ali
poliamida lahko predmet javnega naročanja, če je predmet naročanja polnilo.
Spominska pena ni tekstilni izdelek.
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38. Ali je za izpolnjevanje cilja iz Uredbe o
zelenem javnem naročanju dovolj, da ponudnik
poda izjavo, da del uniforme vsebuje x %
ekološkega bombaža? Kakšno dokazilo je v
zvezi s tem ustrezno?
Primerna dokazila so:
• izjava, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo,
• potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje merilo, ali
• zasebna ali nacionalna oznaka za tekstilne izdelke, ki izpolnjuje navedeno
zahtevo, ali potrdilo neodvisne akreditirane ustanove ali tehnična
dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena, ali
• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.

39. Ali zastave (notranje in zunanje) spadajo pod
tekstilne izdelke, za katere se uporablja Uredba
o zelenem javnem naročanju? Notranje zastave
naj bi bile izdelane iz poliestra satena, zunanje
zastave pa iz mrežastega poliestra industrijsko
barvane tkanine.
Nobena od naštetih zastav ne vsebuje bombaža ali naravnih vlaken, zato se
v vašem primeru Uredba o ZeJN ne uporablja. Okoljski cilj se namreč ne
nanaša na sintetična vlakna.
Obstajajo tudi notranje zastave, ki pa vsebujejo bombaž. Če boste kdaj
naročali takšne, upoštevajte, da naj bo bombaž pridobljen na ekološki način
(najmanj 10 %).
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40. Ponudnik je predložil samo standard
Oeko-Tex® 100. Zanima nas, ali je ponudnik s
tem standardom zadostil zahtevam iz Uredbe
o zelenem javnem naročanju? Kakšno dokazilo
glede navedenega pogoja iz uredbe bi bilo
najbolj primerno?
Standard Oeko-Tex ® 100 ni primeren za dokazovanje izpolnjevanja cilja
Uredbe o zelenem javnem naročanju. Nanaša se namreč na testiranje glede
škodljivih snovi, zahteva iz uredbe pa se nanaša na odstotek bombažnih
ali drugih naravnih vlaken, pridobljenih na ekološki način. Ponudnik zato s
predložitvijo omenjenega standarda ni zadostil zahtevam.
Predlagamo, da v prihodnje konkretneje opredelite, kakšne so zahteve iz
Uredbe o zelenem javnem naročanju za tekstil. Na primer:
Tehnične specifikacije:
Ponudnik mora predložiti tekstilne izdelke, navedene v predračunu, ob
upoštevanju okoljskega cilja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je:
– 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.
Dokazilo:
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 izpolnjuje
zahteve, ali potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

European Ecolabel
(Evropa)

Nordic swan
(Nordijske države)

Blue Angel
(Nemčija)
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Pisarniški papir in higienski
papirnati izdelki
41. Kakšna je definicija primarnih vlaknin?
Primarna vlakna so sveža celulozna vlakna, ki še niso bila predelana in se kot
taka prvič uporabijo za proizvodnjo nekega izdelka iz papirja. Vse drugo so
predelana vlakna.

42. Ali je treba pri naročanju pisarniškega
papirja vedno izpolniti oba cilja iz uredbe o
ZeJN (cilj iz 5. in 6. točke drugega odstavka
6. člena)?
Naročnik mora izpolniti cilj (iz 5. in/ali iz 6. točke drugega odstavka 6. člena
uredbe o ZeJN) glede na to, iz katere vlaknine (primarne in/ali predelane)
zahteva pisarniški papir oziroma je pridobil ponudbe.

43. Kateri certifikati so ustrezni za dokazovanje
trajnostno upravljanih gozdov?
Oznake za les dokazujejo, da les in lesni izdelki izvirajo iz gozdov, v katerih
gospodarijo trajnostno v skladu z mednarodno priznanimi standardi. Na
svetovni ravni lahko take oznake nosijo znaki Programa za odobritev
certificiranja gozdov (PEFC) in Forest Stewardship Council (FSC). FSC
podeljuje tri vrste certifikatov: za lesna vlakna, ki izvirajo iz trajnostnih virov,
za reciklirana lesna vlakna in za mešanico obeh.
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Akcijski načrt EU FLEGT je bil sprejet leta 2003. FLEGT pomeni uveljavljanje
gozdarske zakonodaje (EU TIMBER REGULATION), upravljanja in trgovanja.
Cilj te pobude je zmanjšati nezakonito sečnjo s krepitvijo trajnostnega in
zakonitega gospodarjenja z gozdovi ter izboljšati upravljanje in spodbujanje
trgovine z zakonito pridobljenim lesom.

44. Za brisače in toaletni papir zahtevate, da so
izdelani iz primarnih vlaken in tako v skladu z
Uredbo o zelenem javnem naročanju. Ali lahko
ponudimo brisače in toaletni papir iz 100-%
predelanih vlaken (upoštevajoč vse zahteve
glede slojnosti, gramature in barve), kar je
prav tako v skladu z Uredbo o zelenem javnem
naročanju, kakovost papirja pa je ista kot pri
artiklih iz primarnih vlaken?
Lahko ponudite, kot je navedeno v dokumentu Predmet javnega naročila –
P4: Pisarniški papir in higienski papirnati izdelki v opombi 1.

45. Če ponudnik higienskega papirja priloži
certifikat FSC, ali je to dovolj, da izpolni pogoje
iz Uredbe o zelenem javnem naročanju? Ali
predložitev certifikata FSC pomeni izpolnitev
pogojev Uredbe o zelenem javnem naročanju?
Ne, ni dovolj. S certifikatom FSC zagotovite le vir celuloze iz trajnostnih virov,
še vedno pa je treba zagotoviti kemijsko in mikrobiološko neoporečnost,
kar se pridobi z okoljskim certifikatom tipa 1 ali laboratorijskim poročilom
neodvisne akreditirane ustanove.
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46. Kako javni naročniki ustrezno preverjamo
predložena dokazila?
Preveriti je treba veljavnost certifikatov, naziv izdelka, naziv proizvajalca
oziroma ponudnika. Pri neodvisnih laboratorijskih poročilih je treba preveriti,
ali so akreditirana, ali je poimenovanje izdelka ali proizvajalca točno in ali ni
poročilo že zastarelo.

47. Tiskar ima papir s certifikatom FSC, sam pa
nima pridobljenega certifikata FSC. Ali lahko
vseeno na gradivo, ki ga tiska (npr. brošure)
natisne certifikat FSC?
Ne, ker ni celotna veriga proizvajalcev zapolnjena.

48. Zahteva: Emisije CO2 iz neobnovljivih virov
ne smejo presegati 1100 kg na ADT papirja,
vključno z emisijami iz proizvodnje električne
energije v obratu ali zunaj njega. Ali vsi znaki za
okolje tipa I ustrezajo izpolnjevanju te zahteve –
ali je torej dovolj, da ponudnik predloži potrdilo,
da ima pridobljen znak za okolje tipa I? Kakšno
je ustrezno potrdilo o izpolnjevanju te zahteve?
Vsi okoljski znaki tipa 1 (EU Ecolabel, Blue Angel, Nordic Swan) upoštevajo
stroge zahteve za emisije v zrak, vendar pa ne izpolnjujejo vsi navedene
zahteve. Treba je preveriti za vsak znak. Poleg tega je lahko ustrezno dokazilo
tudi certifikat ISO 14000 ali okoljsko dovoljenje, kjer so navedene omenjene
meje, saj so te določene v BAT za papirno industrijo. Čeprav izmed naštetih
okoljskih znakov vsi ne izpolnjujejo zahteve glede emisij CO2, v Sloveniji
obstaja konsenz, da so ustrezno dokazilo z vidika uredbe o ZeJN.
30

European Ecolabel
(Evropa)

Nordic swan
(Nordijske države)

Blue Angel
(Nemčija)

49. Ali vsi znaki za okolje tipa I v celoti ustrezajo
izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem
naročanju?
Upoštevajo vpliv na okolje, neuporabo nedovoljenih, zdravju in okolju
škodljivih snovi. Treba je preveriti od primera do primera.

50. Kako lahko naročnik preveri ustreznost
papirnih izdelkov, torej njihovo skladnost z
razpisno dokumentacijo?
Lastnosti papirja je mogoče preveriti na Inštitutu za celulozo in papir bodisi
kot vzorec, podan pred odločitvijo o oddaji javnega naročila, bodisi pozneje
med izvajanjem pogodbe.
So akreditirani laboratorij po SIST EN ISO/IEC 17025:2017 in pomagajo lahko
predvsem na teh področjih:
• svetovanje pri pripravi ustrezne dokumentacije,
• poznavanje in izkušnje v papirnopredelovalni industriji,
• poznavanje BAT (BEST AVAILABLE TECHNIQUES) v papirni industriji,
• poznavanje pomena različnih certifikatov,
• poznavanje zakonodaje za stik z živili in papirje tissue,
• analitika za določene parametre na področju kemijskega določevanja,
mikrobiološkega, mehanskega in grafičnega določevanja.
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51. Nismo prepričani, katere tehnične
specifikacije moramo zahtevati za proizvode
(toaletni papir – 100-% celuloza, papirnate
žlebaste brisačke v roli 100-% reciklaža in
zložene brisačke v V – 100-% reciklaža). Ali
vsi proizvodi spadajo pod točko 8 tehničnih
specifikacij ali morda brisačke ne? Ali moramo
navesti poleg pogojev iz Uredbe o zelenem
javnem naročanju še vseh teh osem pogojev
ali vse pogoje razen točke 6 (papirji, izdelani
iz predelane vlaknine), ker kolikor razumemo,
navedeni proizvodi ne smejo biti iz predelane
vlaknine, temveč, kot določa točka 8, iz 100-%
primarne vlaknine.
Upoštevati oziroma doseči morate okoljske cilje, določene v uredbi, torej:
• delež primarne vlaknine, pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, v
higienskih papirnatih izdelkih, izdelanih iz primarne vlaknine, znaša najmanj
50 % in
• delež reciklirane vlaknine v higienskih papirnatih izdelkih, izdelanih iz
predelane vlaknine, znaša najmanj 30 %.
Primeri okoljskih zahtev in meril so le v pomoč in so neobvezujoči za javne
naročnike. Iz primerov upoštevajte točki 5. in 6., ki določata kot tehnično
specifikacijo prav okoljski cilj iz uredbe o ZeJN.
Vsi preostali primeri besedil, ki jih lahko vključite v razpisno dokumentacijo,
pa so prostovoljni ter jih lahko vnesete dodatno. Glede izdelkov za osebno
uporabo: predlagamo, da se pozanimate pri ponudnikih teh izdelkov na
trgu, da vam pojasnijo kaj je bolje glede na vaše potrebe. Če so glede na
vaše potrebe na trgu ustrezni higienski papirnati izdelki, ki imajo vsaj 30 %
predelane vlaknine, ste zavezani naročiti take.
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52. Ali mora biti v vsakem posameznem artiklu
delež reciklirane vlaknine najmanj 30-%? Ali
pa to pomeni, da mora biti delež reciklirane
vlaknine najmanj 30-% glede na število
oziroma količino vseh artiklov?
Velja prvo. Delež se nanaša na vsak artikel, izdelan iz predelanih vlaknin.
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Elektronska
pisarniška oprema
53. Kaj predstavlja »trg« pri energijskih
razredih (domači, trgovine)?
Gre za trg Evropske unije.

54. Kaj je nadomestilo nalepke Energy Star?
Program ENERGY STAR je uresničeval sporazum med EU in ZDA o
usklajevanju energetskega označevanja pisarniške opreme. Sporazum je
potekel 20. februarja 2018.
Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/EU od javnih naročnikov, ki
nabavljajo pisarniške izdelke, zajete v sporazumu, zahteva, da se sklicujejo
na izdelke, ki izpolnjujejo zahteve glede energetske učinkovitosti, ki niso
manj zahtevne od tistih, naštetih v ustreznih specifikacijah ENERGY STAR
za konkretni izdelek. Pri elektronski opremi, za katero veljajo prenovljeni
energijski razredi, kot na primer zasloni, se pri javnem naročanju sklicujte
na najvišji razred, dostopen na trgu.
Za predmete, kot so računalniki in tiskalniki, zdaj ne obstajajo energijske
nalepke, zato pri ponudnikih preverite, ali je možno energijsko
učinkovitost naprav doseči na drug način.
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55. Kateri energijski razred je zdaj najvišji
pri računalniških monitorjih?
Kateri energijski razred je za konkretni proizvod trenutno najvišji na trgu,
vedno preverite pri ponudnikih v postopku analize trga, pred začetkom
postopka javnega naročila. Zdaj je najvišji energijski razred na trgu za
računalniški monitor z diagonalo 23,8" razred C (november 2021).
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Hladilniki, zamrzovalniki in
njihove kombinacije, pralni
stroji, pomivalni stroji,
sušilni stroji, sesalniki in
klimatske naprave
56. Ali je treba cilje iz uredbe o ZeJN
upoštevati tudi pri industrijskih napravah?
Ne.

57. Glede na to, da kmalu začnejo veljati
nove direktive EU glede označevanja
električnih gospodinjskih aparatov
(pomivalni stroji, hladilniki …), imam
vprašanje, kakšne so na današnji dan
zahteve za zeleno naročanje, saj stari
energetski razredi ne veljajo več.
Glede na cilj, ki ga določa 9. točka drugega odstavka 6. člena uredbe
o ZeJN, ste zavezani k izpolnitvi cilja (to je nakup naprav najvišjega
energijskega razreda) v deležu 80 % vseh naprav. Kateri energijski
razred je za konkretni proizvod zdaj najvišji na trgu, vedno preverite
pri ponudnikih v okviru analize trga pred začetkom postopka javnega
naročila. Ta čas (november 2021) najvišje energijske razrede podajamo
v preglednici:
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HLADILNIKI

C

ZAMRZOVALNIKI

E

PRALNI STROJI

A

POMIVALNI STROJI

C

KLIMATSKE NAPRAVE

HLAJENJE A+++, OGREVANJE A+

Podatki se lahko razlikujejo glede na podrobnosti, kot so na primer
prostornina hladilnika, vrsta pralnega stroja in podobno.

58. Zanima me, kako pri nakupih klim
z močjo 100 kwh upoštevamo »zeleno
javno naročanje«, ker v primerih okoljskih
zahtev piše »klimatske naprave, napajane
iz električnega omrežja z nazivno
zmogljivostjo ≤ 12 kW za hlajenje, če izdelek
nima funkcije hlajenja, pa za ogrevanje«.
Primeri okoljskih zahtev meril se res nanašajo le na omenjene klimatske
naprave, zato za vas niso neposredno uporabljivi. Uredba o zelenem
javnem naročanju pa zahteva, da pri javnem naročilu upoštevate, da je
80 % vseh klimatskih naprav takih, ki sodijo v najvišji energijski razred
na trgu.
Če za klime z močjo 100 kW obstajajo energijski razredi, upoštevajte cilj
iz uredbe o ZeJN. Če za te klime ne obstajajo energijski razredi, preverite
pri ponudnikih takih naprav, kako oblikovati tehnične specifikacije na
način, da bodo klimatske naprave karseda energijsko učinkovite.
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59. V Primerih okoljskih zahtev in meril
je navedeno: »Hladilnik, zamrzovalnik
ali njuna kombinacija mora imeti indeks
energijske učinkovitosti
EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred
energijske učinkovitosti A++ ali višje.«
Zanima me, kakšno oznako mora imeti
nova energijska nalepka, da ustreza zgoraj
navedenemu?
Cilj iz uredbe o ZeJN določa energijski razred, ne pa indekse in podobne
informacije. Prav tako ne obstaja neposredna pretvorba na način:
hladilnik po stari oznaki A+ je zdaj hladilnik oznake C. Spremenila se je
namreč tudi metodologija za določitev energijskih razredov.
Upoštevajte cilj iz uredbe o ZeJN, ki določa 80-% delež naprav najvišjega
energijskega razreda. Kateri je to, preverite pri ponudnikih za konkreten
tip oziroma vrsto (v tem primeru hladilnika).
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Pohištvo
60. Na kakšen način naj naročnik pri
javnem naročilu ergonomsko oblikovanih
stolov upošteva Uredbo o zelenem javnem
naročanju?
Skladno z definicijo v 26. točki priloge 1 Uredbe o zelenem javnem
naročanju sodijo vse vrste stolov med pohištvo. Torej je treba pri
naročanju stolov izpolniti cilj iz 10. točke prvega ostavka 6. člena uredbe,
ki pravi, da mora delež lesa ali lesnih tvoriv v tem primeru znašati
najmanj 70 %, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali
onemogoča.
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61. Kakšne zahteve morajo upoštevati
gradbena podjetja v Sloveniji v primeru, da
tudi opremijo stanovanja?
Na primer: opremijo kuhinje.
V Republiki Sloveniji velja Uredba o zelenem javnem naročanju, ki je
vezana na Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Torej, vsakič, ko nek
javni naročnik uporabi postopek iz ZJN-3, mora preveriti, ali predmet
naročanja spada v uredbo o ZeJN. Skladno z 8. točko prvega odstavka 4.
člena uredbe za pohištvo veljajo pravila zelenega javnega naročanja. Kaj
spada med pohištvo, opredeljuje priloga 1 uredbe o ZeJN.
Naročnik mora tako pri vsakem javnem naročilu pohištva upoštevati
okoljske cilje, ki so navedeni za predmet pohištvo:
• 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.
Poleg uredbe o ZeJN, ki je precej splošna, pa je javnim naročnikom
v pomoč tudi dokument Primeri okoljskih zahtev in meril za predmet
pohištvo, ki podaja konkretne predloge, kako okoljske vidike upoštevati
v razpisni dokumentaciji. Med temi so najpogosteje v uporabi naslednji:
• les in materiali izvirajo iz zakonitih virov,
• les in materiali izvirajo iz trajnostno pridelanih virov,
• prepovedi H-stavkov.
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Grelniki vode, grelniki
prostora in njihove
kombinacije ter hranilniki
tople vode
62. Ali je treba zahteve oziroma cilje za
ta predmet zelenega javnega naročanja
upoštevati tudi, ko so le del javnega
naročila projektiranja oziroma izvedbe
gradnje stavbe, ki ne sodi med stavbe iz 54.
točke priloge 1 uredbe o ZeJN?
Da. Pri tovrstnem naročilu naročniku ni treba upoštevati cilja iz 15. točke
drugega odstavka 6. člena uredbe o ZeJN (torej cilja za stavbe), mora
pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 11. točke drugega odstavka 6. člena
uredbe o ZeJN.

63. Ali je treba zahteve oziroma cilje za
ta predmet zelenega javnega naročanja
upoštevati tudi pri javnem naročilu
rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava
tega predmeta javnega naročila znaša
le majhen delež celotnega naročila in se
zamenja oziroma nabavi le manjša količina
tovrstnih izdelkov?
Da. Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za predmet
doseči oziroma izpolniti cilj iz 6. člena uredbe. Obvezno izpolnjevanje
zahtevanega cilja iz uredbe načeloma velja tudi pri nakupu manjše količine
grelnikov vode, grelnikov prostora in njihovih kombinacij ter hranilnikov
tople vode, v kolikor gre za uporabo postopkov po ZJN-3.
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Sanitarne armature
64. Ali je treba pri obnovi stanovanj, ki jih
občina v okviru svojih pristojnosti odda
v najem socialno ogroženim občanom,
spoštovati uredbo o ZeJN?
Da.

65. Zakaj je treba uredbo o ZeJN
uporabljati tudi pri vzdrževanju objekta
glede na to, da je cilj mogoče doseči
le pri gradnji nove stavbe oziroma pri
investicijski obnovi?
Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za
predmet, za katerega je obvezna uporaba uredbe o ZeJN, vedno
upoštevati določila te uredbe ter doseči oziroma izpolniti cilj iz 6.
člena te uredbe. Obvezno izpolnjevanje zahtevanega cilja iz uredbe
o ZeJN velja tudi ob nakupu manjše količine na primer sanitarnih
armatur, v kolikor gre za uporabo postopkov po ZJN-3.
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Oprema za stranišča na
splakovanje in oprema za
pisoarje
66. Ali izpolnjevanje cilja za javno
naročanje opreme za stranišča na
splakovanje in opreme za pisoarje velja
samo za nestanovanjske stavbe?
Ne, okoljske vidike (in cilje) za ta predmet javnega naročanja je treba
upoštevati tudi pri stanovanjskih stavbah.

67. Ali je treba zahteve oziroma cilje za
ta predmet zelenega javnega naročanja
upoštevati tudi, ko so le del javnega
naročila projektiranja oziroma izvedbe
gradnje stavbe, ki ne sodi med stavbe iz 54.
točke priloge 1 uredbe o ZeJN?
Da.
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68. Ali je treba zahteve oziroma cilje za
ta predmet zelenega javnega naročanja
upoštevati tudi pri javnem naročilu
rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava
tega predmeta javnega naročila znaša
le majhen delež celotnega naročila in se
zamenja oziroma nabavi le manjša količina
teh izdelkov?
Da. Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za
predmet, za katerega je obvezna uporaba uredbe o ZeJN, vedno
upoštevati določila te uredbe ter doseči oziroma izpolniti cilj iz 6.
člena te uredbe. Obvezno izpolnjevanje zahtevanega cilja iz uredbe
o ZeJN načeloma velja tudi pri nakupu manjše količine opreme
za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, v kolikor gre za
uporabo postopkov po ZJN-3.
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Stenske plošče
69. Ali je treba pri obnovi fasade
uporabljati stenske plošče, ki zadoščajo
ciljem iz uredbe o ZeJN?
Ne, v skladu z definicijo stenske plošče iz priloge 1 uredbe o ZeJN
je treba cilj za ta predmet javnega naročanja upoštevati za stenske
plošče, ki se namestijo v stavbah.

70. Ali je treba zahteve oziroma cilje za
ta predmet zelenega javnega naročanja
upoštevati tudi, ko so le del javnega
naročila projektiranja oziroma izvedbe
gradnje stavbe, ki ne sodi med stavbe iz 54.
točke priloge 1 uredbe o ZeJN?
Da. Pri takšnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma
izvedbo gradnje stavb, zajetih v prilogi 1 uredbe o ZeJN) naročniku ni
treba upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena uredbe
o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 14. točke drugega
odstavka 6. člena uredbe o ZeJN.
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71. Ali je treba zahteve oziroma cilje za
ta predmet zelenega javnega naročanja
upoštevati tudi pri javnem naročilu
rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava
tega predmeta javnega naročila znaša
le majhen delež celotnega naročila in se
zamenja oziroma nabavi le manjša količina
teh izdelkov?
Da. Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za
predmet, za katerega je obvezna uporaba uredbe o ZeJN, vedno
upoštevati določila te uredbe ter doseči oziroma izpolniti cilj iz 6.
člena te uredbe. Obvezno izpolnjevanje zahtevanega cilja iz uredbe o
ZeJN načeloma velja tudi ob nakupu manjše količine stenskih plošč,
v kolikor gre za uporabo postopkov po ZJN-3.
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Projektiranje oziroma
izvedba gradnje stavb
72. Ali lahko projektant objekta sodeluje
kot ponudnik tudi v postopku javnega
naročanja za gradnjo tega objekta?
Da, ZJN-3 izrecno ne prepoveduje, da bi gospodarski subjekt, ki je
oddal ponudbo v postopku javnega naročanja za izvedbo projektiranja,
oddal ponudbo tudi v postopku javnega naročanja za izvedbo gradnje
tega objekta. Naročnik pa mora zagotoviti, da pri javnem naročanju
ni neenakopravne obravnave ponudnikov. To med drugim pomeni,
da naročnik za oddajo javnega naročila gradnje ne sme uporabiti
postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi c) točke
prvega odstavka 46. člena ZJN-3 na način, da k sodelovanju v tem
postopku povabi le subjekt, ki je izvedel javno naročilo projektiranja.

73. Ali lahko projektant objekta sodeluje
kot naročnikov svetovalec pri izbiri
izvajalca javnega naročila za izgradnjo tega
objekta?
Nadzor se bo izvajal za tista javna naročila, ki so bila objavljena od
11.8.2021 dalje.
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74. Ali službena stanovanja, zasebna
stanovanja oziroma počitniški objekti
sodijo v uredbo o ZeJN?
Ne.

75. Ali je pri rekonstrukciji in vzdrževanju
stavb iz 54. točke priloge 1 treba upoštevati
cilj iz 15. točke drugega odstavka 6. člena
uredbe o ZeJN?
Ne.
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76. Ali je treba v primeru, ko je bila
projektna dokumentacija pridobljena
oziroma izdelana pred uveljavitvijo nove
uredbe o ZeJN, v postopek javnega naročila
gradenj vključiti cilje iz uredbe o ZeJN?
V primeru oddaje javnega naročila za izvedbo gradnje stavbe, za katero
je naročnik že pred začetkom veljavnosti uredbe o ZeJN pridobil
projektno dokumentacijo, bi lahko bilo primerno, da v postopek
javnega naročila vključi le tiste okoljske zahteve, ki jih je mogoče
vključiti, ne da bi bilo treba spreminjati predhodno izdelano projektno
dokumentacijo; predvsem če bi sprememba (že izdelane) projektne
dokumentacije pomenila nesorazmerno velik strošek za naročnika,
torej proračunskega porabnika. Vendar pa je treba upoštevati, da
uredba o ZeJN za predmet naročanja projektiranja in/ali izvedbo
gradnje stavbe določa cilj, enak cilju iz predhodne ureditve.
V skladu s prvim odstavkom 13. člena uredbe o ZeJN se postopki
javnega naročanja, za katere je bilo obvestilo o javnem naročilu
poslano v objavo pred uveljavitvijo te uredbe, izvedejo po dosedanjih
predpisih. Navedeno torej pomeni, da če je bilo javno naročilo za
izvedb gradnje stavbe poslano v objavo pred uveljavitvijo zadnje
različice uredbe o ZeJN, te uredbe ni treba upoštevati, oziroma pri
gradnji te stavbe ni treba izpolniti cilja iz 15. točke drugega odstavka
6. člena uredbe o ZeJN. Naročnik namreč to naročilo izvaja v skladu
z določili predhodne uredbe o ZeJN.
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Projektiranje oziroma
izvedba gradnje cest
77. Ali je treba cilj iz 16. točke drugega
odstavka 6. člena uredbe o ZeJN
upoštevati tudi pri novogradnji ceste?
Ne, okoljske zahteve za ta predmet zelenega javnega naročanja je
treba upoštevati (le) pri projektiranju oziroma izvedbi obnove cest. Pri
novogradnji torej navedena določila niso pomembna, saj ne gre za
obnovo vozišča, pri kateri nastane asfaltni granulat.
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78. Ali je treba uredbo o ZeJN upoštevati
tudi pri ureditvi pločnika oziroma
kolesarske steze?
Za področje projektiranja oziroma izvedbe gradnje cest je obvezno
upoštevanje okoljskih vidikov, pri čemer mora v skladu s 6. členom
uredbe o ZeJN naročnik naročilo oddati tako, da se v posameznem
naročilu izpolni cilj iz 16. točke tega člena, in sicer:
• 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.
Iz Pravilnika o projektiranju cest izhaja, da je »vozišče« del cestišča,
ki ga sestavljajo eden ali več voznih pasov in posebni pasovi. Kot
del vozišča šteje po Zakonu o cestah (Zces-1) tudi kolesarski pas
(vzdolžni del vozišča, ki je označen z ločilno črto ter namenjen
prometu koles in koles s pomožnim motorjem), ne šteje pa kot del
vozišča kolesarska steza (del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali
je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in
koles s pomožnim motorjem). Enako ne šteje kot del vozišča pločnik
(cestišče, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločeno kako
drugače in je namenjeno pešcem ali pešcem in prometu koles ter
koles s pomožnim motorjem, če je na njem označen kolesarski pas ali
pa z vertikalno prometno signalizacijo dovoljen promet kolesarjev).
Kot izhaja iz navedenega, pri gradnji pločnika in kolesarske steze (ki
ni v isti ravnini kot vozišče) naročnik ni zavezan k doseganju cilja, kot
je naveden v 16. točki 6. člena uredbe o ZeJN.
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Vozila za cestni prevoz
in storitve prevoza
79. Ali imajo spremembe naročanja
vozil, po katerem smo kot naročniki
zavezani naročati določen delež čistih
in brezemisijskih vozil, vpliv na naše
že sklenjene pogodbe, ki posegajo v
referenčno obdobje, kot ga določa
priloga 2 uredbe?
Ne. Cilji in pogoji se uporabljajo za javno naročanje vozil za cestni
prevoz, ki bodo kupljena, zakupljena, najeta ali kupljena s pridržanim
lastništvom, ter za naročanje storitev iz 60.a točke priloge 1 te
uredbe, katerih postopek javnega naročila se je začel 2. avgusta
2021 ali pozneje. Pri naročilu storitev cilji veljajo za vozila, ki se bodo
uporabljala za zagotavljanje storitev, zajetih v posameznih pogodbah.

80. Ali moramo pri računanju deležev
čistih in brezemisijskih vozil upoštevati
tudi vozila, zajeta v pogodbah, sklenjenih
po stari ureditvi naročanja vozil, trajanje
pogodbe pa zajema tudi čas, določen v
referenčnem obdobju (npr. pogodba je
bila sklenjena novembra 2020 in traja do
novembra 2022)?
Ne.

52

81. Ali je uporaba formule LCC kot merila
pri naročanju vozil še vedno obvezna?
Ne, uporaba formule LCC pri naročanju vozil ni več obvezna. Kot
edino merilo tako lahko zahtevate le ceno, pri čemer svetujemo,
da med merila uvrstite smiselno tudi stroške, ki vam bodo nastali v
celotnem življenjskem ciklu, ter preostale za naročnika pomembne
dejavnike, kot so kakovost baterije, domet vozila in podobno.

82. Ali je treba cilje pri vozilih upoštevati,
če smo zdravstveni dom?
Uredba o ZeJN določa izjeme, ki pa niso povezane z vrsto javnega
naročnika, ampak z namenom uporabe ali vrsto vozila.
Primeri izjem: vozila, prilagojena za policijo, vojsko, gasilce,
reševalna vozila.

83. Naročnik bo za prevoz otrok potreboval
le en kombi (storitev prevoza). Ali bo moral
ponudnik obvezno ponuditi čisto vozilo?
Da. Če naročnik naroča en kombi, ali se storitev opravlja z enim
kombijem (kategorija M1), mora ponudnik ponuditi čisto vozilo. Ne
glede na vrsto vozila bo pri naročanju enega vozila to vedno moralo
biti čisto.

84. Katera vozila sodijo med čista vozila?
V praksi so to najpogosteje električna in hibridna vozila. Pri hibridnih
vozilih je vedno treba preveriti raven emisij oziroma izpustov.
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85. Zanima me, če nakup novega delovnega
stroja – zglobnega nakladalnika zapade
pod Uredbo o zelenem javnem naročanju?
Ali je tudi nakladalnik – delovni stroj
opredeljen kot cestno vozilo?
Za zglobni nakladalnik se uredba o zelenem javnem naročanju ne
uporablja, saj skladno s 60. točko priloge 1 ne sodi v kategorijo vozila
za cestni prevoz.
Ne glede na to lahko okoljske vidike še vedno vključite v razpisno
dokumentacijo. Pri konkretnem nakupu lahko upoštevate, da:
• bo stroj imel čim nižjo porabo energenta (verjetno dizelskega),
• boste nabavili kakovosten stroj, ki bo v uporabi daljše časovno
obdobje,
• bo stroj čimbolj skladen z vašimi obstoječimi ter z nastavki, ki se
namestijo na stroj,
• bo garancijska doba čim daljša,
• bo stroj povzročal čim manj hrupa.
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86. Prosim za informacijo, kje lahko
preverim neto ceno, določeno na
posamezni dan? Zanima me tudi, ali je
treba za preveritev cene določiti dan, ko
poteče rok za oddajo ponudb, ali lahko že
danes določim točen datum, na primer
15. marec 2021?
Neto cene goriv niso dostopne na spletu, zato predlagamo, da v
razpisni dokumentaciji navedete, da boste uporabili ceno goriva
na dan roka oddaje ponudb na spletni strani https://goriva.si/, na
primer na bencinski postaji Bežigrad. Cene niso neto, zato lahko od
navedene cene bodisi odštejete DDV in trošarine bodisi uporabite
kar tisto ceno. Pomembno je le, da pri izračunih za vse ponudnike
uporabite enako ceno. Dan lahko določite prosto, vendar pa mora
biti isti dan za vse ponudnike, čeprav oddajajo ponudbe ob različnem
času. Cene na različne dni so namreč lahko različne.

87. Ali je za javno naročilo "najem vozil"
pravilna izbira kode CPV: 34100000:
motorna vozila in 34110000: osebni
avtomobili? Ali gre pri tem naročilu za
javno naročilo blaga (četrta alineja prvega
odstavka 2. člena ZJN-3)? Ali smo zavezani
k uporabi uredbe o ZeJN?
Pristojni za pojasnila glede CPV-kod so na ministrstvu za javno upravo,
tako da preverite tam. Glede na ime CPV-kode in pregledana že
objavljena javna naročila najema osebnih vozil je po našem mnenju
ta koda pravilna. Da. Gre namreč za eno izmed možnosti, ki jih ta
določba našteva (najem). Da. Upoštevati morate zadnjo različico
uredbe o ZeJN. Kadar koli uporabite enega izmed postopkov javnega
naročanja, ste zavezani uporabiti tudi uredbo o ZeJN, če gre za enega
izmed 22 predmetov iz 4. člena uredbe. Vozila so tak predmet.
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Pnevmatike
88. V zvezi z Uredbo o zelenem javnem
naročanju in ciljem, da mora delež
pnevmatik za vozila, uvrščena v najvišji
energijski razred, dostopen na trgu, znašati
najmanj 90 %, me zanima, na kakšen način
lahko naročnik za posamezno dimenzijo
ponujene pnevmatike ugotovi, kateri je
najvišji energijski razred, dostopen na
trgu?
Predlagamo, da naredite analizo trga, ki ga omogočajo različni
iskalniki ponudnikov pnevmatik. Tam za vsako dimenzijo in vrsto
gume (zimska/letna) preverite, kateri energijski razred je najvišji.
Ponekod bo to A, B ali tudi C. Gledate seveda kotalni upor.
Lahko pa nabor dimenzij pnevmatik pošljete več ponudnikom na
trgu ter jih prosite, za informacije o najvišjem možnem energijskem
razredu, dostopnem na trgu. Z analizo trga boste tudi lažje določili
ocenjeno vrednost, določili sklope in izbrali ustrezen postopek
javnega naročanja.

56

Električne sijalke in
svetilke ter razsvetljava v
notranjih prostorih
89. Ali je treba zahteve oziroma cilje za
ta predmet zelenega javnega naročanja
upoštevati tudi, ko so le del javnega
naročila projektiranja oziroma izvedbe
gradnje stavbe, ki ne sodi med stavbe iz 54.
točke priloge 1 uredbe o ZeJN?
Da.

90. Ali je treba zahteve oziroma cilje za
ta predmet zelenega javnega naročanja
upoštevati tudi pri javnem naročilu
rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava
tega predmeta javnega naročila znaša
le majhen delež celotnega naročila in se
zamenja oziroma nabavi le manjša količina
teh izdelkov?
Da.
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Cestna razsvetljava in
prometna signalizacija
91. Katere primere okoljskih zahtev in meril
lahko naročnik upošteva pri rekonstrukciji
cestne razsvetljave, za katero je bil projekt
preureditve javne razsvetljave že izveden?
Upošteva lahko točko 6.4 iz Primerov okoljskih zahtev in meril za
cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo (P18), dostopnih na
spletni strani: https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html.

92. Katere primere okoljskih zahtev in
meril lahko naročnik upošteva pri gradnji
nove cestne razsvetljave?
Če naročnik naroča projekt nove cestne razsvetljave ali projekt
obnove že vzpostavljene cestne razsvetljave, lahko upošteva točko
6.2 iz Primerov okoljskih zahtev in meril za cestno razsvetljavo in
prometno signalizacijo (P18), dostopnih na spletni strani https://ejn.
gov.si/sistem/zeleno-jn.html.
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Čistila, storitve čiščenja
in storitve pranja perila
93. Kaj pomeni v točki 2 poglavja 5.1
Primerov okoljskih zahtev in meril za
področje čistil, da določena čistila ne
smejo imeti več kot 0,02 g fosforja na
funkcionalno enoto univerzalnega čistila
oziroma kaj pomeni funkcionalna enota?
Funkcionalna enota = odmerek v g/kg čistila.

94. Ali certifikat okoljske marjetice
(Ecolabel) pomeni potrdilo, da blago
izpolnjuje znak za okolje tipa I?
Da.

95. Ali je varnostni list ustrezno dokazilo
za zahteve, ki se nanašajo na omejeno rabo
snovi, za katere veljajo tako imenovani
opozorilni stavki?
Da, v primeru da ste v zahtevah razpisne dokumentacije navedli
opozorilne stavke iz Primerov okoljskih zahtev za čistila.
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96. Kaj je treba pregledovati v dokazilih, da
se doseže cilj iz uredbe o ZeJN? Na primer:
ponudnik ponudi univerzalno čistilo, ki
ima znak za okolje tipa I, pri čemer vsebuje
H-stavke. Kako lahko naročnik presodi
ustreznost dokazila? Koliko je lahko največ
star certifikat?
V navedem primeru je znak za okolje tipa I ustrezno dokazilo,
kljub H-stavkom, vendar le, če je certifikat veljaven. Veljavnost
certifikata mora dokazati ponudnik. Izdelek, ki certifikat pridobi, ima
na dokumentu tudi njegovo veljavnost (pri nas npr. Ecolabel izdaja
ARSO, ki ima tudi javno objavljene nosilce s podatki o veljavnosti).

European Ecolabel
(Evropa)

Nordic swan
(Nordijske države)

Blue Angel
(Nemčija)
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97. Pri pregledu ponudb se sprašujemo
glede dokazovanja točke A in B iz okoljskih
zahtev v priponki. V prilogi zato pošiljamo
primer varnostnega lista, ki nam ga je
podal ponudnik. Zanima nas, ali se glede
H-stavkov upošteva oddelek 2: Določitev
nevarnosti ali oddelek 16: Drugi podatki
varnostnega lista, saj so v oddelkih
različni stavki za nevarnost. Oziroma
poenostavljeno: kje v varnostnem listu
najdemo ustrezne podatke, ali je proizvod
označen s stavki za nevarnost in katerimi.
Razvrstitev in označitev kemikalije najdete v točki 2 varnostnega lista:
Elementi etikete. Točka 16 samo pojasnjuje pomen teh stavkov.

98. Kje v varnostnem listu lahko razberemo
podatek, ali proizvod vsebuje sestavine
oziroma vsebuje sestavine v preveliki
količini, kot so navedene v točki B okoljskih
zahtev?
Nevarne sestavine najdete v točki 3 varnostnega lista. Podatke za
varstvo pri delu najdete v točki 8.
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Stavbno
pohištvo
99. Kakšna je definicija stavbnega pohištva
v Sloveniji?
Obseg predmeta je opredeljen v prilogi 1, ki določa, da stavbno
pohištvo zajema okna in notranja vrata. Pri okoljskem cilju gledamo
prostornino vgrajenih materialov brez stekla in stavbnega okovja. Cilja
ni treba upoštevati, če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali
onemogoča.

100. Kako vi razumete in pojasnjujete
izvedbo pri stavbnem pohištvu – ali nam
lahko poveste kaj več o tem merilu, kako se
preveri njegovo izpolnjevanje v projektni
dokumentaciji?
Glede na to, da se je delež lesa in lesnih tvoriv že prej uporabljal
pri pohištvu, bo način preverjanja tak, da bo ponudnik to lahko
dokazoval na različne načine. Pri postopku naročila male vrednosti je
prevladujoča še vedno preprosta izjava ponudnika, da bo pri dobavi
blaga izpolnil okoljsko zahtevo. Dokazilo je tudi tehnična specifikacija
ponudnika o sestavi vrat oziroma oken. Pri znani masi in gostoti
uporabljenega materiala bo izračun prostornine precej preprost.
Ustrezno dokazilo pa je lahko tudi znak za okolje tipa I, če iz njega
izhaja, da izpolnjuje zahtevo po deležu lesa ali lesnih tvoriv.
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