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V MESECU JANUARJU 2023 VAS VABIMO 

NA TE DOGODKE: 

Upravna akademija
Javna naročila pod mejnimi vrednostmi EU 
(naročila male vrednosti), 
10. januar 2023 (na daljavo)

Pravni predpisi o javnem naročanju s primeri iz prakse, 
11. januar 2023 (na daljavo)

Portal javnih naročil – objava obvestil, odločitev o oddaji 
naročila, pogodb in njihovih dodatkov
12. januar 2023 (na daljavo)

Javna naročila – usposobljenost gospodarskih subjektov in 
merila za oddajo naročila
18. januar 2023 (na daljavo)

Ekipa za zeleno javno naročanje ima razpisana dva seminarja, 
in sicer:
Splošni modul za zeleno javno naročanje za naročnike in 
Zeleno javno naročanje živil za ponudnike. 
Prijavnici sta odprte narave, izobraževanji se bosta izvedli 
takoj ob zapolnitvi mest (približno 20 oseb).
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Navadno se ob koncu leta osredotočimo na dosežke iz 
preteklega leta in z optimizmom razmišljamo o bližnjih 
izzivih. Vsekakor je prav, da smo stvarni, a hkrati tudi 
ambiciozni. 

Ekipa za zeleno javno naročanje je dogodke v letu 2022 
zaključila kot gostiteljica dvodnevnega dogodka 
svetovalne skupine držav članic EU za zeleno javno 
naročanje. Udeležili so se ga predstavniki Evropske 
komisije, predstavnik Združenih narodov, programa za 
okolje, in predstavniki evropskih držav članic svetovalne 
skupine za zeleno javno naročanje (ZeJN). Dogodek je 
bil namenjen izmenjavi praks med državami članicami in 
aktivni razpravi o oblikovanju politik na področju 
zelenega javnega naročanja. Člani so na tokratnem 
sestanku predvsem razpravljali o obveznih evropskih 
merilih za zeleno javno naročanje in Evropski komisiji 
podali strokovna stališča, za katere skupine izdelkov bi 
bila ta merila smiselna in bi kot obvezujoča pozitivne 
učinkovala na okolje. Razpravljali smo tudi o praksah 
nadzora in spremljanja zelenega javnega naročanja. 
Predstavniki Slovenije smo predstavili zdajšnje stanje in 
dejavnosti, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji, vključno s 
projektom LIFE IP CARE4CLIMATE. Na dogodku smo 
podali tudi analizo učinkov ZeJN, ki je pomembno 
izhodišče za merjenje napredka ZeJN v Sloveniji in 
pomembna metodološka osnova tudi za druge države 
članice in Evropsko komisijo. Dogodek je sicer hibridne 
narave, vsekakor pa je neprecenljivo izmenjati na enem 
mestu izkušnje vseh udeležencev: tako slabe, kot dobre. 
Ekipo za zeleno javno naročanje je to navdihnilo z 
dodatnimi zamislimi in obogatilo z znanji. 

Kaj je novega?
Kakovost je in vedno bo eno ključnih meril uspešnosti 
tako v zasebnem kot javnem sektorju. 

Na Ministrstvu za javno upravo si dejavno prizadevajo 
izboljšati sistem javnega naročanja, zato so z namenom 
profesionalizacije javnih naročnikov pripravili Priročnik 
za presojanje in razvoj usposobljenosti, kompetenc na 
področju javnega naročanja, poleg tega pa bo 
kompetenčni model podprt še s programom za 
usposabljanje uslužbencev, ki izvajajo postopke javnega 
naročanja. Program se bo izvajal v okviru Akademije 
javnega naročanja, ki omogoča pridobivanje ustreznih 
znanj na tem področju. Usposabljanja bodo pripravljena 
v modulih za različne profile delovnih mest z namenom 
zagotavljanja ustrezne ravni in obsega izobraževanj za 
posamezen profil delovnega mesta oziroma potrebe 
zaposlenega. Program Akademija javnega naročanja se 
bo izvajal v okviru Upravne akademije Ministrstva za 
javno upravo Republike Slovenije in bo od januarja 2023 
na voljo vsem zainteresiranim deležnikom. Priprava 
kompetenčnega modela in vzpostavitev programa 
Akademije javnega naročanja pa med drugim v Načrtu 
za okrevanje in odpornost upošteva tudi ukrep 
profesionalizacije v sistemu javnega naročanja.

Več ...

https://www.gov.si/novice/2022-07-19-kompetencni-model-in-program-za-usposabljanje-usluzbencev-ki-izvajajo-postopke-javnega-narocanja/
https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli?ID=6bd3a28f-6398-e711-8382-00155d010a0f&Tag=459,456
https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli?ID=9c3ce25c-6398-e711-8382-00155d010a0f&Tag=456,459
https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli?ID=8482d248-6498-e711-8382-00155d010a0f&Tag=456,459
https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli?ID=81b2917b-6498-e711-8382-00155d010a0f&Tag=459,456
https://www.care4climate.si/sl/dogodki/vsi-dogodki/splosni-modul-zelenega-javnega-narocanja-za-narocnike
https://www.care4climate.si/sl/dogodki/vsi-dogodki/zeleno-javno-narocanje-zivil-za-ponudnike-dogodek
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Dobre prakse
Spodbujanje trajnostnega razvoja pri nakupu pisarniških 
stolov: Evropska komisija, Urad za infrastrukturo in 
logistiko, Belgija

Obveznosti izvajalca so vključevale izvedbo celostne 
storitve, vključno z dobavo devetih vrst pisarniških 
stolov, zasnovanih na trajnosten in družbeno 
odgovoren način, v skladu s tehničnim opisom, ki ga 
poda Komisija. Naročnik je povpraševal po storitvi po 
meri skupaj s transportom, razpakiranjem, 
sestavljanjem, predelavo embalaže in usposabljanjem 
uporabnikov. Pisarniški stoli so morali biti dostavljeni na 
27 lokacij v 16 državah članicah EU. 
Pred uradnim začetkom postopka je naročnik izvedel 
predhodno raziskavo trga in posvetovanja z mrežo 
strokovnjakov, v kateri so bili javni naročniki v različnih 
državah in neodvisni strokovnjaki na okoljskem ter 
socialnem področju. 

Merila za oddajo: 50 % kakovost, 50 % cena. 
Tehnične specifikacije so se nanašale predvsem na 
uporabljene materiale. Zahtevale so tudi razširjeno 
odgovornost za izdelek, oblikovanje za recikliranje, 
upravljanje energije in vode v proizvodnji ter zahteve 
glede pakiranja.

Uporabni nasvet
Vas zanima, koliko električne energije bo porabil vaš novi 
pralni stroj? Bi radi izvedeli, kolikšen bi bil prihranek pri 
porabi električne energije in pri stroških zanjo, če bi 
izbrali energijsko bolj varčnega? Preverite lahko na 
spletni strani ZPS. 

Pomoč uporabnikom (helpdesk) ekipe za zeleno javno 
naročanje
V veselje nam bo, če vam bomo lahko pomagali pri 
pripravi zelenih javnih naročil. Če imate kakršna koli 
vprašanja, pomisleke ali težave pri pripravi svojega 
zelenega javnega naročila, smo vam na voljo prek 
e-pošte zejn.mop@gov.si ali telefona (01) 478 73 26. 

Vzorčna razpisna dokumentacija
Da bo priprava vaših zelenih javnih naročil lažja, smo za 
predmete: tekstilni izdelki, elektronska pisarniška oprema 
in televizorji, pohištvo, projektiranje oziroma izgradnja 
stavb, vozila za cestni prevoz in storitve prevoza ter 
pnevmatike pripravili vzorčno razpisno dokumentacijo 
za pripravo zelenih javnih naročil. 

Morda niste vedeli

!

Rezultat: naročnik je prejel tri ponudbe večjih podjetij.

– Ocena tehničnih ponudb je temeljila na treh glavnih 
vidikih: 1. tehnična skladnost vzorcev pisarniških stolov 
s tehničnimi specifikacijami, 2. ocena okoljske 
kakovosti in 3. ergonomski vidiki.

– Naročnik je od ponudnikov zahteval številne veljavne 
okoljske znake, pri čemer pa je ocenil, da posebno 
načrtno spremljanje oziroma monitoring okoljskih 
vidikov med izvajanjem naročila ni potreben. Če 
certifikat poteče med izvajanjem pogodbe, lahko 
izvajalcu postavi posebna vprašanja ali zahteva 
obnovitev certifikatov.

– Za postopek podobne vrednosti in stopnje 
zahtevnosti je treba imeti dovolj časa za razmislek in 
pripravo.

– Koristne so pretekle izkušnje z vključevanjem 
okoljskih in socialnih meril. Vedno pa je treba merila 
prilagoditi cilju naročila. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue112_NewsAlert_CaseStudyEuropeanCommission.pdf
https://belt.zps.si/calculator.php
https://www.care4climate.si/sl/o-projektu/podrocja-aktivnosti-projekta/zeleno-javno-narocanje
mailto:zejn.mop@gov.si
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Želimo vam, da v novo leto vstopite z 
veseljem, optimizmom in dobrimi izzivi,

 ki vas bodo vse leto 2023 spodbujali k pravim, 
zelenim ter inovativnim rešitvam. 

Vse lepo vam želi 
ekipa za zeleno javno naročanje.
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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.

www.care4climate.si

