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Leto 2023, dobrodošlo! Veselimo se novih izzivov na 
področju zelenega javnega naročanja, ki smo si ga 
zamislili v obliki izobraževanj, seminarjev, delavnic in 
dogodkov, prilagojenih vašim potrebam, potrebam 
javnih naročnikov in ponudnikov. 

V poglavju »Ne prezrite« že najavljamo dva termina za 
izvedbo: Splošnega modula I. (izvedba 14. februar 
2023), ki je namenjen vsem začetnikom na področju 
zelenega javnega naročanja; in Splošnega modula I. 
(izvedba 16. februar 2023), ki je namenjen tistim, ki 
vsebine naših izobraževanj že dobro poznate ter 
potrebujete osvežitev znanj. 

Vse več izobraževanj tudi posebej prilagodimo 
posamezni instituciji. To pomeni, da se z vami 
dogovorimo za prilagojen program, ki vas opremi z 
znanjem, ki ga vi, vaši zaposleni ali vaša organizacija 
najbolj potrebujete. Za več informacij smo vam z 
veseljem na voljo na zejn.mop@gov.si. 

Z letošnjim letom uvajamo novo rubriko v kateri bomo 
z vami delili zanimive podcaste s področja trajnosti, 
krožnega gospodarstva in predmetov, ki sodijo v 
Uredbo o zelenem javnem naročanju. Na povezavi 
zanimiv pogovor z Aidanom Cerarjem iz Inštituta za 
politike prostora IPOP o trajnostni mobilnosti. 

Na naših delavnicah se dotaknemo tudi krožnega javne-
ga naročanja. Zelo zanimiv in uporaben primer je javno 
naročilo, ki so ga izvedli v mestu Quimper v Franciji. Ob 
načrtovanju obnove železniške postaje se je občina 
odločila za pristop krožnega gospodarstva. Ta projekt je 
imel za cilj, da se čim več materialov ponovno uporabi 
ali reciklira na kraju samem in da se uporabijo predelani 
materiali z drugih lokacij. To je bil prvi tak pilotni projekt 
v regiji.

Občina je sodelovala s kooperativo oziroma zadrugo 
ROTOR, da bi določila in nato vključila predelane in 
ponovno uporabljene materiale v zunanje objekte in 
ceste obnovljene železniške postaje. S to študijo lokaci-
je so izbrali različne materiale, kot so naravni kamni, 
tlakovci in leseni elementi, ki bi jih bilo mogoče ponov-
no uporabiti. Da bi se izognili poseku, je bilo 16 dreves 
presajenih in znova uporabljenih v drugem projektu 
skupnosti. Ponovna uporaba materiala na kraju samem 
zagotavlja številne prednosti. Izogiba se emisijam zaradi 
prevoza materialov ter ohranja uskladiščen ogljik in 
energijo teh gradbenih materialov.

Kaj je novega?
Trenutno je v obravnavi novela ZJN-3D, ki bo prinesla 
naslednje spremembe:
- razširitev popravnega mehanizma (vsi razlogi za 

izključitev in vse okoliščine, ki so podlaga za 
razvezo pogodbe),

- uvedba polletnega preverjanja nekaznovanosti pri 
delovno intenzivnih storitvah,

- obveznost naročnika, da v 30 dneh obvesti 
ponudnike o izboru pri EJN, katerih vrednost je 
najmanj 10.000 EUR.
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V razpisu je bilo določeno, katere elemente mesta je 
treba ponovno uporabiti, vendar je bila dovoljena 
prilagodljivost glede nebistvenih lastnosti materialov. Ta 
prilagodljivost je sektorju ponovne uporabe omogočila 
dobavo materialov na podlagi razpoložljivosti 
predelanih materialov. Projekt je prispeval tudi k razvoju 
lokalnega gospodarstva, saj je dobavitelje spodbudil k 
zagotavljanju materialov lokalnega izvora. Izkušnje, 
pridobljene v tem pilotnem projektu, bodo drugim 
podobnim projektom v regiji pomagale sprejeti bolj 
krožen pristop. Kot javni naročniki, ki vidimo možnost, 
da se lotimo česa podobnega, pa si lahko ogledamo 
tudi spletno trgovino zadruge Rotor, ki ponuja izdelke in 
materiale za ponovno uporabo oziroma reciklaže.
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Uporabni nasvet

Tako ZJN-3 kot ZJF zahtevata pisnost pogodbe o 
izvedbi javnega naročila. Pisnost pa ni pogoj za njegovo 
veljavnost, ampak je določena zaradi lažjega 
dokazovanja pravnega posla. To je pomembno 
predvsem pri aneksih k pogodbi. Če je namreč naročnik 
opustil dolžnost sklenitve pisnega aneksa, plačilo 
dodatnih del/dobav/storitev pa je bilo med strankama 
pogodbeno dogovorjeno, potem se naročnik plačilu ne 
more izogniti s sklicevanjem na to, da aneks ni bil 
sklenjen.

OBJAVA PODATKOV O ODDANIH EVIDENČNIH 
NAROČILIH V LETU 2022

V skladu z ZJN-3 in ZJNPOV mora naročnik do zadnjega 
dne februarja tekočega leta na portalu javnih naročil:

− sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, 
oddanih v preteklem letu, in sicer podatke o skupnem 
številu in skupni vrednosti evidenčnih naročil, ločeno 
na področje javnega naročanja (splošno/
infrastrukturno/obrambno) in

− objaviti seznam evidenčnih naročil na splošnem in 
infrastrukturnem področju, katerih vrednost je enaka ali 
višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih 
vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena 
ZJN-3 in od katerih naprej mora izvesti postopek 
javnega naročanja tako, kot ga določa zakon.

Več…
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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.
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