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Uvodnik
V februarski izdaji vam predstavljamo novosti na
področju naročanja medicinske opreme; bližajoča se
izobraževanja; dobro prakso javnega naročnika SB
Novo mesto; preverimo, katera je zelena prestolnica
leta 2022; ter vam podamo nekaj uporabnih informacij
za preprostejše javno naročanje.
V uvodniku pa se bomo dotaknili teme, ki je zagotovo
zanimiva za večino javnih naročnikov – to so živila.
Vsi si želimo, da bi v službah, jedli čim bolj kakovostno in
zdravo hrano. Prav tako si želimo, da bi v šolah in vrtcih
naši otroci uživali v domači, lokalno pridelani kakovostni
in ekološko neoporečni hrani. Kako pomembna so za
nas živila, kaže tudi dejstvo, da je to prvi predmet iz
uredbe o ZeJN, za katerega je predvideno
sankcioniranje neupoštevanja okoljskega cilja.
Zakonodajna osnova je torej dobra. Vendar se poraja
vprašanje, ali bomo resnično lahko dosegli cilje, ki jih
želimo – zmanjšanje vpliva na okolje? Praksa namreč
kaže, da je za javne naročnike še vedno preprosteje
oddati javno naročilo večjim dobaviteljem. Vendar se ob
tem lahko zgodi, da bo krompir namesto s sosedove
njive prišel iz Poljske, jagode pa bodo namesto iz
lokalne vrtnarije prišle iz Španije, namesto briških češenj
pa bodo na jedilniku banane. Tako nismo zmanjšali
ogljičnega odtisa, smo pa zadostili zakonskim
določilom.
Velik izziv je pred vami, naročniki. Veliko več dela bo
potrebnega pri naročilih, ovire bodo pri količinah, urah
dobave in podobnem. Vprašanje je tudi, ali bo kmetu
uspelo dokazati ekološko pridelavo, saj je postopek
pridobivanja certifikata dolgotrajen ter povezan z veliko
papirologije. Verjetno bodo težave pri dobavnicah,
reklamacijah, treba bo imeti zaloge in hrana bo dražja.
Bo pa zagotovo veliko bolj kakovostna, zdrava in okolju
prijazna.
Zatorej – ugriznite v kislo jabolko in se pri javnem
naročilu odločite za težjo pot. Ker je prava. Na tej poti
vam želi pomagati tudi naša ekipa, ki spomladi načrtuje
dogodek na temo javnega naročanja živil.

Kaj je novega?
Poleg lani sprejete novele Zakona o javnem naročanju
(ZJN3-B) je bila letos 13. januarja sprejeta novela
ZJN-3C, ki ureja področje nabave medicinskih
pripomočkov in medicinske opreme. Nekatere
spremembe zakona začnejo veljati 20. februarja, druge
šele septembra.
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Novela ZJN-3C uvaja nov urad Vlade Republike
Slovenije, pristojen za centralno cenovno evidenco, ki
bo vsakih šest mesecev določal in objavljal referenčno
ceno za medicinske pripomočke in medicinsko
opremo. Če bo v postopku oddaje javnega naročila
oddana najugodnejša ponudba presegala referenčno
ceno za več kot deset odstotkov, bo dolžnost
naročnika, da izvede postopek s pogajanji brez
predhodne objave. Kot merilo za izbor bodo naročniki
morali uporabiti referenčno ceno. Če bo naročnik
pozneje ugotovil, da je na trgu enako blago po nižji ceni
kot pri do tedaj izbranem ponudniku, bo moral o tem
obvestiti ponudnika. Če ta v 30 dneh od prejema
obvestila naročnika ne bo znižal cen medicinskih
pripomočkov in medicinske opreme, jih naročnik nabavi
na prostem trgu.

Ne prezrite
FEBRUARJA BODO NA VOLJO NASLEDNJA IZOBRAŽEVANJA:

Ekipa za zeleno javno naročanje (MOP):
Splošni modul za javne naročnike I – različica A
Termin: 16. 2. 2022, 9.00–11.00
Splošni modul za javne naročnike I – različica B
Termin: 22. 2. 2022, 9.00–11.00
Programa (brezplačnih) izobraževanj se malce razlikujeta.
Termin izberite glede na program, ki vam bolj ustreza.
Uradni list:
Šola javnega naročanja za naročnike
Termin: 10. 2. 2022, 9.00–16.15 in 14. 2. 2022, 9.00–15.30
Praktične rešitve v zvezi s problematiko izvajanja
javnih naročil v javnih lekarniških zavodih
Termin: 15. 2. 2022, 9.00–12.00

Dobre prakse
Kot dobro prakso zelenega javnega naročila vam
predstavljamo javno naročilo, oddano po postopku
naročila male vrednosti, naročnika Splošna bolnišnica
Novo mesto – to je naročilo z nazivom NABAVA
OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČEGA HIGIENSKO
PAPIRNATEGA MATERIALA. Predmet javnega naročila
je bila nabava higiensko papirnatega materiala za
obdobje treh let, javno naročilo pa je bilo razdeljeno v
dva sklopa. Naročnik je v tehnične specifikacije umestil
kar sedem različnih okoljskih zahtev. Poleg osnovne
zahteve po 50-% deležu primarnih vlaknin iz trajnostno
upravljanih gozdov je dodal še zahteve glede nizke
porabe električne energije in vode, omejitev emisij CO2,
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prepovedi alergenih, rakotvornih ali mutagenih sestavin
in druge. Dobavitelj je zavezan na poziv naročnika
predložiti vzorce ter izvesti predstavitev blaga, naročnik
pa ima pravico blago testirati ter ob morebitni
ugotovljeni neskladnosti unovčiti zavarovanje za dobro
izvedbo. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
povezavi.

Pogled naokoli
Grenoble je zelena prestolnica Evrope 2022
Ljubljana je bila zelena prestolnica Evrope 2016, letos
pa ta naslov nosi francosko mesto Grenoble.
Grenoble je bila prva francoska občina, ki je sprejela
podnebni načrt, in sicer že leta 2005. Mesto je od leta
2005 do 2016 zmanjšalo emisije toplogrednih plinov
za 25 % in si prizadeva za 50-% zmanjšanje do leta
2030. Leta 2022 bo Grenoble sam proizvedel količino
energije, ki bo ekvivalent porabe njegovih prebivalcev,
in sicer iz obnovljivih virov brez ogljika in brez jedrske
energije. Grenoble aktivno zmanjšuje obremenitve s
hrupom z določitvijo mirnih območij v mestu in
zmanjšanjem omejitev hitrosti. Po uveljavitvi omejitve
hitrosti na 30 km po vsem mestu je metropola postala
največje francosko območje z nizkimi emisijami.
Grenoble je tudi največje francosko mesto, ki je
prijazno kolesarjem. Doseglo je impresivne stopnje
kolesarjenja z različnimi spodbudami in povračili
stroškov. Šolske menze v mestu Grenoble pridobijo
vsaj 60 % svojih pridelkov lokalno ali z ekoloških
kmetij (delež 95 % pa velja za vrtce). Od leta 2014 so v
Grenoblu posadili več kot 5500 dreves. Zdaj je cilj
posaditi 10 000 dreves pred letom 2030.
Metropolitansko ogrevalno omrežje, drugo največje v
Franciji za Parizom, uporablja 80 % obnovljive
energije. Upravna enota (departma) Isère, v katerem je
Grenoble, je uvedel lokalno kmetijsko-živilsko
blagovno znamko ISHERE, ki zagotavlja pošteno
plačilo za lokalne proizvajalce, lokalne vire in okolju
prijazne načine proizvodnje.
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Uporabni nasvet
Za preprostejše vodenje evidence o izvedenih javnih
naročilih živil je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano oblikovalo preglednico kot pripomoček, ki je
lahko naročnikom v pomoč pri pripravi poročila iz
drugega odstavka 58.b člena Zakona o kmetijstvu.
Preglednica je dostopna na povezavi – v oddelku
Koristne informacije in priročniki o zelenem javnem
naročanju Evropske komisije.

Morda niste vedeli
Skupno javno naročanje je tisto, v katero se vključi več
naročnikov, da zaradi doseganja boljših finančnih
učinkov na podlagi obsega predmeta naročanja in
manjših stroškov vodenja postopka javnega naročanja
zagotovijo večjo gospodarnost in učinkovitost rabe
javnih sredstev. Leta 2020 je v Sloveniji skupaj javno
naročalo 78 naročnikov, oddanih je bilo 550 naročil v
vrednosti 344.193.140 evrov.
Skupno javno naročanje je instrument, ki vam omogoči
kakovostno in časovno učinkovito pripravo javnih
naročil.

Okoljski vidiki
Preprečevanje
nevarnost za
zdravje in okolje

Učinkovita in
ponovna raba
vode

Učinovita
raba virov

Energetska
učinkovitost
in uporaba
obnovljivih in
alternativnih
virov

Ponovna raba,
preprečevanje in
zmanjševanje
nastajanja
odpadkov

Večkratna
uporaba in
spodbujanje
popravil

