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V novembrski izdaji vas seznanjamo z načrtovanimi 
izobraževanji o zelenem javnem naročanju, z 
ugotovitvami iz aktualnega poročila o oddanih javnih 
naročilih, z aktualnimi dogodki drugih organizacij in 
analizo finančnih učinkov krožnega naročila 
higienskega papirja v vrtcih in šolah v Mestni občini 
Ljubljana.

24. oktobra smo v sodelovanju z MKGP v Ljubljani 
izvedli izobraževanje za ponudnike živil, katerega 
namen je bil vključitev ponudnikov lokalnih živil v sistem 
javnega naročanja. Uvodni del je bil namenjen postopku 
javnega naročanja, pripravi ustrezne ponudbe ter opisu 
portala javnih naročil. Po kosilu je predstavnica MKGP 
pojasnila pomen aktivne vloge lokalnih ponudnikov, 
predstavnica Mestne občine Kranj pa je opisala, kako 
živila naročajo pri njih. Dogodek je sklenil predstavnik 
podjetja Sincular s predstavitvijo celovite obravnave 
lokalne prehrane na ravni države. Dogodka se je 
udeležilo 28 udeležencev, zaradi izraženega interesa in 
uporabnosti izobraževanja pa bomo enako 
izobraževanje izvedli tudi v prihodnje na podlagi odprte 
prijave na spletni strani.

Za javne naročnike smo pripravili odprto prijavo tudi za 
spletno izobraževanje o splošnih temah s področja 
zelenega javnega naročanja, ki je dostopno na spletni 
strani. Prijavnica zajema tudi teme, ki jih lahko 
ovrednotite glede na interes.

Vljudno vabljeni!

VABIMO VAS NA NASLEDNJE DOGODKE, 

IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA: 

Uradni list RS:
Katera metoda dokazovanja povišanja cene 
je prava: analitična ali indeksna?
24. november 2022, spletni dogodek

Gospodarska zbornica Slovenije:
Konferenca GoDigital- Just do IT: Digitalni in zeleni prehod - 
pot zmagovalcev!
24. november 2022, Brdo pri Kranju

Izobraževalni seminar "Nadgrajevanje kompetenc ponudnikov 
za zeleno javno naročanje gradenj"
16. november, Ljubljana

Sadjarsko zelenjadarska konferenca
22. november 2022, GZS

Poslovni dogodek: DOBAVNE VERIGE NA PREIZKUŠNJI,
23. november 2022, Regionalna gospodarska zbornica Celje

Veliki jesenski živilski seminar
24. november 2022, GZS Ljubljana

Upravna akademija:
Javno naročanje za zahtevnejše uporabnike 
17. november 2022, spletna izvedba

Predstavitev kompetenčnega modela na področju javnega 
naročanja in programa usposabljanj
17. november 2022, spletna izvedba

Portal javnih naročil – objava obvestil, odločitev o oddaji 
naročila, pogodb in njihovih dodatkov
2. december 2022, spletna izvedba

Kaj je novega?
STATISTIČNO POROČILO O JAVNIH NAROČILIH, 
ODDANIH V LETU 2021

V letu 2021 je 2182 naročnikov oddalo po vrednosti 
največ javnih naročil doslej. Delež vseh oddanih javnih 
naročil je 14,76 odstotka bruto domačega proizvoda. Pri 
več kakor polovici (51,03 odstotka) oddanih naročil je bil 
uporabljen postopek naročila male vrednosti.

Najmanj en okoljski vidik so naročniki vključili v 5564 
naročilih, kar pomeni 31,41 odstotka vseh oddanih 
naročil v tem letu. Vrednost teh naročil je 995.822.830 
evrov, kar pomeni 19,13-odstotni delež. V primerjavi z 
letom 2020 sta opazna povečanje števila naročil z 
vključenimi okoljskimi vidiki za 5,56 odstotka in 
zmanjšanje vrednosti za 0,13 odstotka.

NOVEMBER 2022
10. izdaja

https://www.care4climate.si/sl/dogodki/vsi-dogodki/zeleno-javno-narocanje-zivil-za-ponudnike-dogodek
https://www.care4climate.si/sl/dogodki/vsi-dogodki/splosni-modul-zelenega-javnega-narocanja-za-narocnike
https://www.care4climate.si/sl/dogodki/vsi-dogodki/splosni-modul-zelenega-javnega-narocanja-za-narocnike
https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dogodek/katera-metoda-dokazovanja-povisanja-cene-je-prava-analiticna-ali-indeksna
https://www.gzs.si/Dogodki/24-11-2022/konferenca-godigital--just-do-it-digitalni-in-zeleni-prehod---pot-zmagovalcev
https://www.gzs.si/Dogodki/16-11-2022/izobrazevalni-seminar-nadgrajevanje-kompetenc-ponudnikov--za-zeleno-javno-narocanje-gradenj
https://www.gzs.si/Dogodki/22-11-2022/sadjarsko-zelenjadarska-konferenca
https://www.gzs.si/Dogodki/23-11-2022/poslovni-dogodek-dobavne-verige-na-preizkusnji
https://www.gzs.si/Dogodki/24-11-2022/veliki-jesenski-zivilski-seminar
https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=2526b5d3-ef09-ea11-9c4b-005056818ee6&Tag=456,459
https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=346e3bf2-9956-ed11-9c8e-005056818ee6&Tag=459
https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=8482d248-6498-e711-8382-00155d010a0f&Tag=456,459
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Finančna analiza učinkov za uporabnike
programa krožnega gospodarstva 
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FINANČNA ANALIZA UČINKOV KROŽNEGA JAVNEGA NAROČANJA V OSNOVNIH ŠOLAH IN VRTCIH V LJUBLJANI: 
KOMUNALNI SNOVNI KROG POLEG OKOLJSKIH USTVARJA TUDI VELIKE FINANČNE PRIHRANKE

22 ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol se je leta 2018 odločilo za  skupno zeleno javno naročilo Mestne občine 
Ljubljana za nakup recikliranega higienskega papirja in izbralo model krožnega gospodarstva –komunalni snovni 
krog embalaže tetrapak in higienskega papirja.

Po polnih treh (šolskih) letih uporabe recikliranega higienskega papirja iz lastnega komunalnega snovnega kroga je bila 
izvedena finančna analiza učinkov krožnega modela v osnovnih šolah in vrtcih, saj imajo ti v sklopu navedenega 
skupnega javnega naročila prevladujoči delež uporabnikov. Analiza je zajela 34 javnih ustanov v obdobju od 1. julija 
2019 do 30. junija 2022, in sicer poleg osnovnih šol in vrtcev iz krožnega modela tudi 12 osnovnih šol in vrtcev, ki vanj 
niso bili vključeni. 

Ključna ugotovitev opravljene analize je, da je krožni model tudi stroškovno učinkovit ter da je bila odločitev javnih 
vrtcev in osnovnih šol v Ljubljani za vključitev v program krožnega gospodarstva smiselna tudi s finančnega vidika.

Iz izvedenih primerjav namreč izhaja, da je strošek nakupa higienskega papirja v osnovnih šolah, ki se niso odločile za 
vključitev v skupni krožni model, v povprečju za 32 odstotkov presegal strošek nakupa pri krožnem modelu, v vrtcih pa 
je bila ta razlika 19 odstotkov, prav tako v dobro krožnega modela. 

Graf 1: indeks gibanja letnih stroškov za higienski papir na uporabnika v osnovnih šolah: primerjava med 
vključenimi v krožni model in drugimi
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Graf 2: indeks gibanja letnih stroškov za higienski papir na uporabnika v vrtcih: primerjava med 
vključenimi v krožni model in drugimi 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa 
LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
 
Za več informacij obiščite www.care4climate.si.

Na grafih so prikazana gibanja stroškov, izražena z indeksom, s prikazanim linearnim trendom. Izhodišče 
(indeks 1,00) primerjave je bil strošek na uporabnika na šolsko leto v prvem šolskem letu pri tistih, ki so se pridružili 
krožnemu modelu v vrtcih in osnovnih šolah.

OKOLJSKI UČINKI PROGRAMA KOMUNALNEGA 
SNOVNEGA KROGA (KSK) LJUBLJANA

Od vzpostavitve (leta 2016) smo izmerili okoljske učinke KSK Ljubljana:
ohranitev 11.767 dreves (47.068 m2 gozda),
predelava 904 ton odpadne embalaže tetrapak (2.500 m3), 
zmanjšanje emisij CO2 za 735.113 kg. 

V Sloveniji se Komunalni snovni krog izvaja že v več kakor 15 občinah, najprej leta 2016 v Novem mestu. V program 
se lahko individualno ali kot skupina vključijo zasebne ali javne ustanove in podjetja, ki delujejo na območjih občin, 
kjer je Komunalni snovni krog že vzpostavljen.

Podrobnejše informacije: finančna analiza ali info@circularshield.org 
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https://municipal-material-cycle.org/2022/11/07/financna-analiza-komunalni-snovni-krog-poleg-okoljskih-ustvarja-tudi-visoke-financne-prihranke/
mailto:info@circularshield.org
https://www.care4climate.si/sl



