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Uvodnik
Letošnja pomlad je še toliko bolj prijazna, saj je sprostila
ukrepe, ki so omogočili »ponovni razcvet« številnih
dogodkov, ki smo se jim morali v preteklih dveh letih
odreči. V majskem novičniku vam tako napovemo
izobraževanja in dogodke v mesecu maju in juniju,
poročamo o izvedbi seminarja o zelenem in krožnem
javnem naročanju elektronske pisarniške opreme,
napovemo objavo novih okoljskih primerov in meril za
omenjeni predmet. Kot primer dobre prakse vam tokrat
predstavimo javno naročilo okolju prijazne pohištvene
opreme in druga mizarska dela, s pogledom naokoli se
ozremo k delu Evropske komisije, ki nadaljuje pregled
meril za zelena javna naročila za poslovne stavbe, v
uporabnih nasvetih pa z vami delimo gradiva za javno
naročanje okolju manj obremenjujočih vozil. V zadnjem
delu vam na kratko predstavimo okoljsko oznako
Energy Star in statistiko javne porabe v Republiki
Sloveniji.
Pred poletjem bomo v ekipi za zeleno javno naročanje
za vas pripravili gradivo, v katerem bomo predstavili tako
evropske kot tudi domače dobre prakse zelenega
javnega naročanja. Gradiva bodo na voljo v tiskani in
tudi elektronski obliki. Če se tudi v vaši organizaciji lahko
»pohvalite« s kakšno dobro prakso zelenega javnega
naročanja, bomo veseli, če jo delite z nami. Čez poletje
se nam obeta manjše zatišje večjih spletnih
izobraževanj, z veseljem pa kakšno glede na vaše
potrebe organiziramo bodisi po spletu bodisi v fizični
obliki. Svoje želje nam lahko sporočite na naš spletni
naslov zejn.mop@gov.si, kjer smo vam tudi vedno na
voljo s strokovno pomočjo pri pripravi vaših zelenih in
krožnih javnih naročil.

Kaj je novega?
V aprilu smo v ekipi za zeleno javno naročanje izvedli
seminar z naslovom Zeleno in krožno javno naročanje
elektronske pisarniške opreme, na katerem so
sodelovali med drugimi Tina Žumer (MZI), ki je
kontaktna točka za predmet elektronske pisarniške
opreme in je na seminarju predstavila prenovljene
primere elektronske pisarniške opreme, bazo EPREL ter
pravne podlage za izvedbo zelenih javnih naročil, mag.
Tomaž Vidic (MJU) je predstavil uspešne prakse javnih
naročil ter dal javnim naročnikom konkretne nasvete pri
pripravi javnih naročil, Rado Jelen (podjetje COMTRON)
je predstavil vidike ponudnikov, Jan Debenjak (podjetje
ZEOS) pa prakse krožnega javnega naročanja.
Prenovljeni primeri bodo v maju objavljeni na spletni
strani MJU in na spletni strani projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE, kjer lahko najdete tudi gradiva in

posnetke seminarja. Udeležence seminarja vljudno
vabimo, da na naslov zejn.mop@gov.si sporočijo
mnenje o seminarju in morebitne pobude za prihodnja
izobraževanja.

Ne prezrite
V NASLEDNJIH MESECIH BODO NA VOLJO NASLEDNJA
IZOBRAŽEVANJA IN DOGODKI:
Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE
Termin: 8. 6. 2022
Uradni list
Posvet: Problematika poviševanja cen v gradbeništvu –
vsi deležniki na enem mestu
Termin: 24. 5. 2022, 8.30–18.15
Upravna akademija
Javno naročanje za zahtevnejše uporabnike
Termin: 9. 5. 2022
Pravni predpisi o javnem naročanju s primeri iz prakse
Termin: 17. 5. 2022
Javna naročila – usposobljenost gospodarskih
subjektov in merila za oddajo naročila
Termin: 1. 6. 2022

Dobre prakse
Kot dobro prakso zelenega javnega naročila vam
predstavljamo javno naročilo, oddano po odprtem
postopku, naročnika Univerza na Primorskem – to je
naročilo z imenom Dobava in montaža okolju prijazne
pohištvene opreme in druga mizarska dela za potrebe
Univerze na Primorskem za obdobje štirih let.
Gre za javno naročilo s sklenitvijo okvirnega sporazuma,
pri katerem je naročnik okoljske zahteve umestil med
tehnične specifikacije. Naročnik je zahteval, da ima
pohištvo najmanj 70 % lesa ali lesnih tvoriv, da les izvira
iz zakonitih in trajnostno pridelanih virov, določil
omejitve glede H-stavkov, zahteval standard za
recikliranje plastičnih delov, omejil koncentracijo
formaldehida in hlapnih organskih spojin, prepovedal
nekatere pline ter določil zahteve glede embalaže.
Naročnik je predvidel tudi morebitno testiranje blaga.
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.
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Morda niste vedeli

Evropska komisija nadaljuje pregled meril za zeleno
javno naročilo za poslovne stavbe – postopek, ki bo
potekal do konca leta 2022 in bo na koncu nadomestil
sedanja merila, objavljena maja 2016. Posodobljena
merila bodo odražala prednostne naloge iz Novega
evropskega programa Bauhaus ter nadgradila nov
evropski okvir za trajnostne stavbe – LEVEL(S). Pri
pripravi lahko sodelujete ali pa si samo ogledate
predloge na spletni strani raziskovalnega centra JRC, ki
vodi postopek na povezavi.

Energy Star je mednarodni standard za energetsko
učinkovite naprave. Standard so ustanovili leta 1992
v ZDA. Sporazum med ZDA in EU ne velja več, še
vedno pa se lahko uporablja kot način dokazovanja
za energetsko učinkovite naprave. Javni naročniki
moramo seveda dovoliti tudi vsa druga dokazila, iz
katerih je razvidno izpolnjevanje okoljskih zahtev.
Naprave Energy Star po navadi porabijo okrog
20–30 % manj energije, kot predpisujejo uradni
predpisi.

Uporabni nasvet
Zaradi lanskih sprememb pri naročanju vozil smo v
sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo,
Ministrstvom za infrastrukturo in Trgovinsko zbornico
Slovenije 31. marca organizirali spletni dogodek, na
katerem smo predstavili naročanje okolju manj
obremenjujočih vozil. Gradiva z dogodka so na voljo
na povezavi.

Javna poraba v Republiki Slovenij za leto 2020

Vrednost oddanih naročil znaša skoraj

Javna naročila predstavljajo približno

Delež zelenih javnih naročil glede
na število vseh naročil je

4 miljarde €

13 % BDP

26 %

Javna naročila predstavljajo

46,50 %
odhodkov proračuna

900.000

naročil v vrednosti 1 milijarde je bilo
oddanih brez uporabe postopov

