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Uvodnik
Jesen je s seboj prinesla številne okolju prijazne
dogodke. Ekipa za zeleno javno naročanje je v začetku
oktobra organizirala spletni seminar z naslovom Zeleno
javno naročanje pohištva in stavbnega pohištva, ki so ga
z zanimivimi praktičnimi izkušnjami obogatili številni
govorci. Vsa gradiva in program dogodka so objavljeni
na spletni strani projekta LIFE IP Care4Climate.
Na e-poštni naslov zejn.mop@gov.si nam lahko vedno
pošljete svojo potrebo za organizacijo delavnic in
dogodkov, ki bi olajšala izvajanje Uredbe o zelenem
javnem naročanju na vašem področju. Prav tako lahko
posebej vam prilagojeno delavnico ali seminar
pripravimo le za potrebe vaše organizacije.

Kaj je novega?
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Ne prezrite
DOGODKI IN IZOBRAŽEVANJA V OKTOBRU IN
NOVEMBRU:
Upravna akademija – MJU:
Pravni predpisi o javnem naročanju s primeri iz prakse
Termin: 10. 11. 2022
Upravna akademija – MJU:
Javna naročila – usposobljenost gospodarskih subjektov
in merila za oddajo naročila
Termin: 15. 11. 2022
Upravna akademija – MJU:
Javna naročila pod mejnimi vrednostmi EU
(naročila male vrednosti)
Termin: 24. 11. 2022

Dobre prakse

Zeleno javno naročanje na področju
trajnostne gradnje pod drobnogledom

Primer nakupa električnih koles
na Slovaškem

Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologije
skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor v prihodnjih
mesecih pripravlja aktivnosti, s katerimi bodo preučili
izvajanje Uredbe o zelenem javnem naročanju in
izpolnjevanje posameznih zahtev uredbe na področju
trajnostne gradnje. Če bi tudi sami s svojimi izkušnjami
želeli sodelovati v tej analizi in aktivnostih, vas vabimo,
da nam pišete na zejn.mop@gov.si.

Vlada se je obrnila na Urad za javna naročila zaradi
nakupa električnega vozila. Urad je sprejel izziv in hkrati
priložnost za uporabo zelenega javnega naročanja
neposredno pri nakupu in hkrati za motivacijo drugim
javnim naročnikom.
Okoljske zahteve so vključili pri vprašanju o emisijah,
viru energije, ki se uporabljajo za proizvodnjo baterije,
viru energije, ki se uporablja za proizvodnjo električnega
avtomobila. Vključili so vprašanja v zvezi z odlaganjem
in recikliranjem baterij, sestavo baterije itd. Pri
ekonomskem vidiku, ki seveda vključuje nakupno ceno
električnega avtomobila, pa so vključili tudi: stroške
servisa na 100.00 km, število servisnih pregledov na
100.000 km, ceno za odlaganja oziroma reciklažo
baterije,
ceno
novega
akumulatorja,
popuste pri prodaji starega akumulatorja, brezplačni
najem vozila v času servisa oziroma škode, brezplačno
vleko, če je akumulator izpraznjen, in drugo.
Pri stroških življenjskega cikla jim je bilo pomembno, da
pridobijo informacije, kot so čas uporabe električnega
avtomobila, povprečna kilometrina (dnevna/mesečna/
letna) in predvidena poraba.
Rezultat
izvedenega
javnega
naročila:
nakup
električnega avtomobila in na podlagi tega priprava
podrobnih navodil za nakupe električnih vozil, ki bodo v
pomoč drugim naročnikom.
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Pogled naokoli
Nemčija se je zavzela za svoj prehod v 100 % obnovljivo
energijo do leta 2035, ki pomeni veliko bolj ambiciozen
načrt od prejšnjega, ki je narekoval opustitev vseh
fosilnih goriv do leta 2040. Namen cilja je s tem tudi
zmanjšati nemško odvisnost od ruskih fosilnih goriv.
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Uporabni nasvet
Socialno odgovorno javno naročanje (SOJN)
pomeni javno naročanje, pri katerem se upošteva
eden ali več naslednjih socialnih vidikov:
• zaposlitvene možnosti,
• dostojno delo,

Uporabni nasvet
Področje javnega naročanja oblikuje tudi praksa
Državne revizijske komisije (DKOM), ki je poseben,
neodvisen in samostojen državni organ, ki odloča o
zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah
postopka javnega naročanja. Državni revizijski
komisiji so zaupani najpomembnejši ukrepi na
področju pravnega varstva, zlasti razveljavitev vseh
nezakonitih ravnanj naročnika in sankcioniranje
prekrškov s področja javnega naročanja. V pomoč
pri pripravi javnih naročil so nam lahko tudi odločitve
DKOM, ki so objavljene na spletni strani.

• skladnost s

socialnimi pravicami in pravicami

delavcev,
• socialna vključenost (npr. vključevanje invalidov),
• enake možnosti,
• dostopnost,
• načrtovanje za vse,
• upoštevanje trajnostnih meril, vključno z vprašanji
etične trgovine,
• in splošnejše prostovoljno upoštevanje socialne
odgovornosti gospodarskih družb ob upoštevanju
načel iz Pogodbe o

delovanju Evropske unije

(PDEU) in direktiv o javnem naročanju.

SOCIALNI VIDIKI
+
ZELENI VIDIKI
=
CELOSTNI PRISTOP
K TRAJNOSTNEMU
JAVNEMU NAROČANJU

