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Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – naročanje živil iz shem
kakovosti

Prejeli smo vaš e-dopis št. 1-DIR/JN/2012-66 z dne 8. 6. 2012, v katerem sprašujete, ali je treba
pri javnem naročanju živil upoštevati drugi odstavek 48. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/11, 18/11 in 43/12 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2)
ali le Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12 in 64/12; v
nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN).
Drugi odstavek 48. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik pri naročanju živil prednostno
upoštevati živila, ki so v shemah kakovosti, in živila, proizvedena po nacionalnih predpisih o
kakovosti živil. Oddaja javnega naročila za živila bi zato morala temeljiti na ekonomsko
najugodnejši ceni, pri čemer naj bi naročnik kot merilo za izbor upošteval vsaj ceno in kakovost.
Kadar naročnik kriterij kakovosti vključi med pogoje, ki jih ponudnik mora izpolniti, pa istega
kriterija kakovosti ni primerno vključiti tudi med merila za izbor.
Ekološka pridelava in predelava je natančno urejena s predpisi, tako EU kot slovenskimi, in je
predmet rednega nadzora s strani pooblaščenih certifikacijskih organov. Ekološko kmetovanje
zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in
visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Uporaba lahko topnih mineralnih
gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih
organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti pri
ekološkem kmetovanju ni dovoljena, zato gre ekološko pridelavo živil obravnavati kot eno od
shem kakovosti živil.
Kadar naročnik zahteve po najmanj 5 % ekoloških živil vključi med pogoje oz. tehnične
specifikacije in upošteva tudi druge temeljne zahteve iz Priloge 2 Uredbe o ZeJN, se šteje, da je
naročnik ravnal skladno z drugim odstavkom 48. člena ZJN-2 in Uredbo o ZeJN. V prehodnem
obdobju, tj. do 31. 12. 2012, lahko javni skladi, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski
zavodi in druge osebe javnega prava kriterij ekološke pridelave namesto med tehnične
specifikacije vključijo med merila za izbor.
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