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Zadeva: Tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – dokazila o 
izpolnjevanju zahtev za zeleno javno naročanje pohištva

Spoštovani!

Prejeli smo vaš e-dopis z dne 15. 10. 2012, v katerem navajate, da je vaša občina že pred 
uveljavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12 in 
64/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo vrtca in 
sprašujete, ali morajo pri zelenem javnem naročanju pohištva ponudniki dokazila o 
izpolnjevanju tehničnih specifikacij predložiti že ob ponudbi ter katere institucije izdajajo potrdila, 
ki izkazujejo primernost pohištva glede na temeljne okoljske zahteve iz Priloge 8 Uredbe o 
ZeJN.

Zeleno javno naročanje stavb, tako projektiranja kot gradnje ter rednega in investicijskega 
vzdrževanja, ureja Uredba o ZeJN v Prilogi 7. Ta v uvodnem delu določa, kako ravnati, kadar je 
bila projektna dokumentacija ali njen del izdelan pred uveljavitvijo uredbe. Če je naročnik že 
pred začetkom uporabe Uredbe o ZeJN razpolagal s projektno dokumentacijo, v postopek 
javnega naročanja vključi le tiste temeljne okoljske zahteve za zeleno javno naročanje stavb, ki 
jih je glede na predhodno izdelano projektno dokumentacijo mogoče, ne da bi jo bilo treba 
spreminjati. Glede na to, da se zlasti v primeru novogradenj in večjih objektov projektna 
dokumentacija izdela tudi za pohištvo, Ministrstvo za finance meni, da se lahko ta določba 
smiselno uporabi tudi za zeleno javno naročanje pohištva, ki ga sicer ureja Priloga 8 Uredbe o 
ZeJN. 

Uredba o ZeJN določa tako okoljske zahteve, ki jih naročnik vključi v opis predmeta javnega 
naročanja, med tehnične specifikacije, pogoje za ugotavljanje sposobnosti, merila za izbor in  
pogodbena določila, kot primerna dokazila, s katerimi ponudnik izkaže, da njegova ponudba 
izpolnjuje naročnikove zahteve. Ker običajno ni mogoče taksativno opredeliti vseh dokazil, ki so 
primerna, Uredba o ZeJN poleg konkretnih dokazil, kot so na primer znak za okolje tipa I, 
dovoljenje FLEGT in tehnična dokumentacija proizvajalca, dopušča možnost predložitve 
drugega dokazila, če iz njega izhaja, da so izpolnjene okoljske zahteve. Pri tem drugega 
dokazila ne gre enačiti z lastno izjavo ponudnika. Načine opredelitve zahtev in izkazovanja 
izpolnjevanja teh zahtev določa tudi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 
16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), ki največkrat le 
primeroma navaja, katera dokazila lahko naročnik šteje za ustrezna. V zvezi s tehničnimi 
specifikacijami ZJN-2 v sedmem odstavku 37. člena izrecno določa, da mora naročnik glede 
izpolnjevanja okoljskih zahtev sprejeti vsako primerno dokazilo, v desetem odstavku pa ta člen 
določa, da je dokazno breme za izpolnitev zahtev, kadar so te opredeljene v smislu 
funkcionalnih zahtev, na strani ponudnika. Primernost posameznih dokazil presodi naročnik, in 
sicer ob upoštevanju okoliščin predmeta javnega naročanja. 

Nekatera naročila, zlasti tista, ki so povezana z gradnjami, se ne dobavijo oziroma izvedejo v 
kratkem času po sklenitvi pogodbe oziroma izvedbi postopka javnega naročanja. Ker zaloga 
predstavlja strošek, bi lahko bilo negospodarno od ponudnika zahtevati, da že v postopku 
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javnega naročanja predloži dokazila o posamezni vrsti blaga, ki bo dobavljeno šele čez čas. 
Ponudniki namreč praviloma svoje stroške prenesejo na naročnike. Upoštevaje navedeno in 
četrti odstavek 6. člena Uredbe o ZeJN, ki naročniku dopušča, da okoljske zahteve iz uredbe 
upošteva na strožji način, Ministrstvo za finance meni, da lahko naročnik glede na okoliščine 
posameznega naročila v postopku javnega naročanja zahteva predložitev lastne izjave, 
predložitev dokazil pa zahteva najkasneje pred vgradnjo blaga oziroma ob njegovi dobavi. V 
tem primeru je smiselno določiti pogodbene kazni, če izbrani ponudnik ne izpolni svoje 
obveznosti.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Maja Koković Sašo Matas
analitik generalni direktor

Vročiti:
– Občina Sveti Tomaž, obcina@sv-tomaz.si in zinka.hartman@sv-tomaz.si – po e-pošti


	56427.doc

		2012-10-23T12:36:04+0200
	Saso Matas




