
V aprilski izdaji vam predstavljamo pomen načela 
transparentnosti, dogodke in izobraževanja v aprilu, 
dobro prakso javnega naročnika Mestna občina Novo 
mesto, inovativno učenje in reševanje težav zunaj šole 
na Danskem, napovedujemo prihod novih okoljskih 
meril in zahtev za elektronsko pisarniško opremo, 
opišemo okoljsko označevanje (ECOLABEL oziroma 
okoljska marjetica) ter vam predstavimo ključne korake 
za pripravo krožnih javnih naročil.

V uvodniku se bomo dotaknili zelenega javnega 
naročanja elektronske pisarniške opreme, ki jo pri 
svojem delu marsikdo uporablja vsakodnevno več ur in 
torej še kako pomembno vpliva na kakovost našega 
življenja. Javni naročniki moramo javna naročila 
elektronske pisarniške opreme oddati tako, da se 
upoštevata cilja Uredbe o zelenem javnem naročanju (5. 
točka prvega odstavka 4. člena). Osnovni namen je 
doseganje čim daljše uporabne dobe naročene opreme 
skupaj s storitvami, ki jih ponuja hitro rastoči in 
spreminjajoči se trg elektronske pisarniške opreme, na 
primer z zahtevanimi daljšimi garancijskimi dobami, 
storitvami pravočasnega servisa, nadgradnjami 
zastarele programske opreme, zamenljivostjo delov 
opreme, izobraževanjem/ozaveščanjem uporabnikov 
(kako ravnati z opremo, da jo lahko kakovostno 
uporabljamo čim dlje) ter z načrtovanjem ravnanja z 
opremo ob koncu njene uporabne dobe. Pred novim 
nakupom je vedno treba razmisliti tudi o morebitnem 
naročilu obnovljene opreme. Javna naročila 
elektronske pisarniške opreme javnim naročnikom 
puščajo prostor za inovativno javno naročanje ob 
dobrem poznavanju ponudbe na trgu. Velikokrat so 
nam v pomoč instrumenti javnega naročanja: strokovni 
dialog, informativni dan. Da bi bilo javno naročanje 
tovrstne opreme lažje, ekipa za zeleno javno naročanje 
21. aprila organizira spletno srečanje Zeleno javno 
naročanje elektronske pisarniške opreme. Vnaprej nam 
lahko pošljete tudi svoja vprašanja. 

Uvodnik

Kaj je novega?

Ne prezrite

Iz odločitve naročnika ni razvidno niti, kakšne 
ponudbene cene je naročnik upošteval pri izračunu, na 
podlagi česar bi bilo (ob podanih enačbah) mogoče 
preveriti pravilnost izračunov.

Načelo transparentnosti javnega naročanja je ključno za 
zagotavljanje učinkovitega pravnega varstva v postopkih 
oddaje javnih naročil. Da pa bi mogli ponudniki sprejeti 
odločitev o (ne)uveljavljanju pravnega varstva, morajo 
biti ustrezno seznanjeni s konkretnimi in jasnimi razlogi, 
ki so naročnika vodili pri sprejetju odločitve. S tem ko 
naročnik ni navedel, kako je ocenjeval ponudbe, ni 
ustrezno pojasnil svoje odločitve.

APRILA BODO NA VOLJO NASLEDNJA IZOBRAŽEVANJA 

IN DOGODKI:

Ekipa za zeleno javno naročanje (MOP):  
Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme
Termin: 21. april 2022, 9.00–11.30 

SPIRIT in MGRT:
Dnevi slovenskega lesarstva 2022
Termin: 13. in 14. april 2022
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Kot primer dobre prakse zelenega in krožnega javnega 
naročila vam predstavljamo javno naročilo, oddano po 
odprtem postopku, naročnika Mestna občina Novo 
mesto – to je naročilo, poimenovano Nakup in dobava 
papirne konfekcije.

Gre za skupno javno naročilo 21 naročnikov, pri katerem 
je naročnik merilo za izbor opredelil kot »zero waste« 
(brez odpadkov). Ponudba s higienskim materialom, 
izdelanim iz kartonske embalaže ali kartonske votle 
embalaže, zbrane v Mestni občini Novo mesto, se je v 
okviru meril točkovala z dodatnimi, kar 20 točkami. 
Papirna vlakna niso smela biti beljena z elementarnim 
klorom, za večino izdelkov pa je naročnik zahteval znak 
za okolje tipa I (EU ECOLABEL ali enakovredno). 
Naročnik je imel pravico zahtevati predstavitev 
posameznih izdelkov s predložitvijo brezplačnih 
vzorcev. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na 
povezavi. Gre za odličen primer naročila, pri katerem 
javni organ naroči izdelek po načelih krožnega 
gospodarstva.

Dobre prakse

Državna revizijska komisija je februarja letos v svoji 
odločitvi 018-009/2022 kot utemeljen spoznala očitek 
vlagatelja, da dodelitve točk pri merilu ni mogoče 
preizkusiti, saj je iz odločitve naročnika razviden zgolj 
seštevek točk po vseh merilih za posamezno ponudbo, 
ne pa tudi, kako je naročnik ocenjeval prejete ponudbe 
oziroma kolikšno število točk je v okviru posameznega 
merila dodelil posamezni ponudbi.

https://www.dkom.si/sl/revizijske-zadeve/odlocitve-dkom/2022022315021598/018-009-2022-splosna-bolnisnica-celje
https://www.1ka.si/a/14f26969
https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/dnevi-slovenskega-lesarstva-2022-39301
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=401173


Morda niste vedeli
Tudi v Sloveniji imamo proizvajalce, ki so se odločili 
za pridobitev znaka za okolje EU (ECOLABEL 
oziroma okoljska marjetica) za svoje izdelke. 
Večinoma gre za čistila in higienske izdelke. Znak za 
okolje pri nas podeljuje Ministrstvo za okolje in 
prostor, kakšen je postopek za pridobitev in kateri 
izdelki se ponašajo z njim, pa izveste na povezavi.

Imamo tudi nekaj podjetij, ki so vključena v sistem 
EU za okoljevarstveno vodenje organizacij (EMAS). 
Kako do znaka EMAS in kdo vse je vključen v shemo, 
na povezavi.

Koraki do krožnega javnega naročila:

• preverimo, ali je mogoče najeti storitev 
• preverimo ali je mogoča deljena uporaba/skupno 
   javno naročilo
• opredelimo še druge stroške poleg nabavne cene
• preverimo združljivost predmeta z obstoječo 
  opremo
• odločimo se za nakup rabljene/obnovljene opreme 
  oziroma predmeta iz recikliranih materialov
• predmeta naročila po koncu uporabe ne zavržemo

Okoljski vidiki
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Pogled naokoli

Okoljske zahteve in merila za elektronsko pisarniško 
opremo se osredotočajo na najpomembnejše vplive 
na okolje v življenjskem ciklu izdelkov: podaljšanje 
uporabne dobe izdelka, poraba energije, vsebnost 
nevarnih snovi ter ravnanje z izdelki po koncu njihove 
uporabne dobe. Javnim naročnikom so pri pripravi 
zelenih javnih naročil v pomoč novi primeri okoljskih 
zahtev in meril, ki bodo v prenovljeni obliki na voljo 
kmalu.

Uporabni nasvet
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Dansko mesto Aalborg si je postavilo cilj, da vsaj 25 
odstotkov učnega procesa v njihovih šolah poteka 
zunaj šole. Tako želijo spodbujati eksperimentalno 
učenje in reševanje težav, saj so med epidemijo 
spoznali, da gibanje zunaj pozitivno vpliva na otroke. 
Odločili so se za krožno javno naročilo inovativnih in 
trajnostnih igrišč, ki so predvsem učna okolja. Preverili 
so tudi možnosti za nadgradnjo obstoječih igrišč. 
Oblikovali so idejo igrišč, ki jih potrebujejo: varni, 
spodbudni prostori, kjer se otroci lahko učijo in igrajo 
na ustvarjalen način. Razmislili so o krožnih rešitvah in 
prišli do zahtev za naročilo: čim manj že izdelanih igral, 
oprema iz recikliranih oziroma trajnostnih materialov, 
ki so trajni in reciklabilni (npr. les), oprema mora biti 
preprosta za vzdrževanje, prilagoditve in popravila. 
Izvedli so razgovor z možnimi ponudniki, krajinskimi 
arhitekti, biologi in drugimi strokovnjaki ter jim 
predstavili celovito vizijo načrtovanih igrišč. Jedro ideje 
je, da se gradi na naravnih rešitvah, krajini (hrib, 
razgibano zemljišče, rastlinstvo in drugo), biotski 
raznovrstnosti. Tehnične specifikacije za opremo so se 
nanašale na garancijo, rezervne dele, razstavljivost, 
okoljske zahteve, barve, zahteve za rastline. Merila za 
izbor ponudnikov so bila razdeljena po sklopih: 
modeliranje krajine (30 %), krožno gospodarstvo (30 %), 
učne možnosti (20 %) in cena (20 %). Več o primeru 
najdete na povezavi.

http://circularpp.eu/wp-content/uploads/2020/12/CircularPlayground.pdf
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-znaka-za-okolje-ecolabel/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/vkljucitev-v-sistem-emas/



