
Zaradi lanskih sprememb energijskih razredov smo v 
sodelovanju z ministrstvom za javno upravo, 
ministrstvom za infrastrukturo, organizacijo ZEOS in 
podjetjem COMTRON 21. aprila organizirali spletni 
dogodek, na katerem smo predstavili, kako zdaj poteka 
zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme. 
Pojasnili smo zakonodajni okvir naročanja elektronske 
pisarniške opreme, uporabo baze EPREL in način 
določanja energijskih razredov ter ustrezna dokazila. 
Predstavljeni so bili tudi dobre prakse in praktični 
primeri uporabe uredbe ter krožno javno naročanje. 
Gradiva z dogodka in posnetek so dostopni na povezavi.

Uvodnik Kaj je novega?

Ne prezrite
V NASLEDNJIH MESECIH BODO NA VOLJO NASLEDNJA 

IZOBRAŽEVANJA IN DOGODKI:

Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE
Termin: 8. 6. 2022

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov
Termin: 14. 6. 2022, 09.00–11.30

Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije in Slovensko konservatorsko društvo
Posvet: Obnovljivi viri energije na objektih kulturne 
dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti
Termin: 9. 6. 2022, 10.00

Združenje občin Slovenije
Spletni seminar: NOVELA ZJN-3B, Spremembe, ki 
pomembno vplivajo na prakso javnega naročanja
Termin: 21. 6. 2022, 10.00
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Kot dobro prakso zelenega javnega naročila vam 
predstavljamo javno naročilo, oddano po odprtem 
postopku, naročnika ministrstvo za notranje zadeve – 
to je naročilo z imenom Javno naročilo za dobavo 
pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim 
oprijemom na mokri podlagi.

Naročnik je okoljske vidike vključil na dva načina: poleg 
splošne zahteve po upoštevanju okoljskih ciljev za 
pnevmatike je ob merilu cene (35 %), upošteval tudi 
merilo boljši razred glede izkoristka goriva (25 %) in 
boljši razred glede oprijema na mokri podlagi (40 %). 
Naročnik je tako upošteval okoljske in varnostne vidike 
uporabe pnevmatik. Takšno kombiniranje meril in način 
ponderiranja, pri katerem cena pomeni le 35 % merila, je 
seveda skladno z zakonodajo, saj je naročnik pri 

Dobre prakse

Poletni meseci bodo priložnost za oddih in nabiranje 
nove energije ter zalog vitaminov pred izzivov polno 
jesenjo. Izkoristite jih za vse, kar radi počnete!

V malo manj ostrem tempu dela bo priložnost tudi za 
izobraževanja, snovanje novih rešitev in pregledovanje 
praks drugih naročnikov ter aktualne ponudbe na trgu. 
Prijavite se na katerega od naših ali drugih 
zgodnjepoletnih dogodkov in izboljšajte svoje znanje!

V zadnjem času smo zaznali nekaj težav pri pripravi 
razpisnih dokumentacij za čistila in storitve čiščenja. 
Priporočamo, da javni naročniki naročate izdelke, ki 
imajo zaupanja vredne okoljske oznake (npr. 
EU-marjetica – »Ecolabel«), saj to pomeni, da je izdelek 
preveril neodvisni organ, ki potrjuje njegovo okoljsko 
ustreznost. Pa vendar morate kot primerno ponudbo 
dopustiti tudi izdelke, ki imajo ustrezne lastnosti, niso pa 
nosilci okoljskih znakov. Da tak izdelek ustreza 
zahtevam iz javnega razpisa, vam mora dokazati 
ponudnik, javni naročniki pa morate v razpisni 
dokumentaciji navesti, katera dokazila boste upoštevali. 
Na spletni strani MJU smo že objavili posodobljene 
primere za čistila, ki vam lahko olajšajo delo. 

Morda v prihodnjih mesecih preizkusite katero od praks 
trajnostnega prevoza in dobite idejo, ki bo uporabna 
tudi na delovnem mestu oziroma za prihod nanj ali pa 
prevoz na poslovnem potovanju. Naša projektna ekipa 
je v maju preizkusila kombinacijo prevoza z vlakom in 
električnim kolesom, za kar se zahvaljujemo Slovenskim 
železnicam (poseben kolesarski vagon) in podjetju 
Elpec, d. o. o., ki nam je predstavilo svoj poslovni model 
najema in servisiranja kolesa za organizacije. Ocenili 
smo, da je ta model, kjer stranke kolo dobijo v uporabo, 
celoten servis pa izvaja podjetje (ponudnik oz. 
prodajalec) odličen primer krožnega gospodarstva, saj 
omogoča uporabo učinkovitega prevoza brez fosilnih 
goriv, obenem pa namesto nakupa izdelka najamemo 
celovito storitev. 

opredelitvi meril povsem avtonomen ter na ta način 
izraža svojo presojo pomembnosti okoliščin, 
povezanih s predmetom naročila. Celotna razpisna 
dokumentacija je na voljo na povezavi.

https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
https://potniski.sz.si/s-kolesom-na-vlak/
https://potniski.sz.si/s-kolesom-na-vlak/
https://www.elpec-ebikes.com/
https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/predstavitev-zelenega-javnega-narocanja-elektronske-pisarniske-opreme
https://www.care4climate.si/sl/mednarodna-konferenca-2022
https://www.1ka.si/a/4b2d5205
https://skupnostobcin.si/dogodek/posvet-obnovljivi-viri-energije-na-objektih-kulturne-dediscine-s-primeri-dobrih-praks-lokalnih-skupnosti-najava/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEMINARJI/21.6.2022_VABILO__SEMINAR_NOVELA_ZJN-3B.pdf


Morda niste vedeli

Zakaj se odločimo 
za »zeleni« nakup?

Do zadnjega dne februarja moramo javni naročniki 
sporočiti statistične podatke o evidenčnih javnih 
naročilih, oddanih v preteklem letu. V skladu z 
ZJN-3B mora biti seznam obvezno objavljen tudi na 
portalu javnih naročil. Prav tako je treba objaviti tudi 
naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v 
skladu s petim odstavkom 73. člena ZJN-3.

Novičnik ZeJN 

Pogled naokoli

V mestih, tudi slovenskih, smo priča gostemu prometu, 
rastočim emisijam nevarnih snovi, težavnemu in 
dragemu parkiranju. Posledica navedenega je, da 
doživljamo velike izgube časa zaradi prevozov in smo 
priča slabšanju zdravja. Na Hrvaškem je električna 
kolesa za opravljanje dela svojih zaposlenih na terenu 
uspešno preizkusila Pošta Hrvaške (več o njihovih 
izkušnjah na povezavi).

Uporabni nasvet
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Kako uporabiti presojo vplivov v življenjskem ciklu pri 
javnem naročanju in katero metodologijo uporabiti, je 
za večino kar velik izziv. Morda nam lahko koristne 
informacije in primere, kjer so to učinkovito izvedli, 
prinese eden od rezultatov Interregovega projekta 
LCA4Regions – vodnik dobrih praks, ki osvetli uporabo 
metodologij LCA na različnih področjih. Vodnik dobrih 
praks združuje izbor 21 dobrih praks, ki so jih izbrali 
partnerji projekta LCA4Regions in so razvrščene v pet 
tematik po vzoru tematskih stebrov (učinkovita raba 
virov, pretoki odpadkov in materialov, javna naročila, 
usposabljanje in krepitev zmogljivosti, spremljanje in 
ocenjevanje). Na voljo je tudi v slovenskem jeziku na 
povezavi.  

V času izvajanja projekta je bilo opredeljenih in deljenih 
skupno 57 dobrih praks. Na voljo so na spletni strani.

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=440286
https://wetransfer.com/downloads/3e9c62297bd77c3c096860d9aa13e1f820220524065735/f6bd3f75a464d5bbb2a6f0718c4a4a7820220524065812/c4dbb0
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lca4regions/good-practices/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue62_Case_Study_125_Croatia_Post_e-bikes.pdf

