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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.  

Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo,  

Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo 

uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta. 
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Zeleno javno naročanje je… 

 Javno naročanje blaga, 
storitev ali gradenj, ki imajo 
v primerjavi z običajnim 
blagom, storitvami in 
gradnjami v celotni 
življenjski dobi manjši vpliv 
na okolje in enake ali boljše 
funkcionalnosti.  
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ZeJN je pomemben instrument za:  

• spodbujanje zelenega trga: 

– obseg ponudbe  

– cena  

– novi izdelki in storitve 

– nove tehnologije 
 

• dajanje zgleda zasebnemu sektorju ter potrošnikom  
družbeno in okoljsko odgovorno ravnanje 
 

• zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 
 

• zagotavljanje gospodarne rabe javnih sredstev:  

– zunanji stroški  

– stroški v celotni življenjski dobi 



Strateški dokumenti EU 

Akcijski načrti SI 

Akcijski načrti EU 

Strateški dokumenti SI 

Uredba o ZeJN 

(Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12) 

Predpisi SI 

Predpisi EU 

Primeri dobe prakse 

Analiza učinkov 



Prioritetne skupine za ZeJN 

1. električna energija;  

2. živila, pijače, kmetijski pridelki za prehrano in gostinske 
storitve; 

3. pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi;  

4. elektronska pisarniška oprema; 

5. avdio in video oprema; 

6. hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, 
pomivalnimi stroji in klimatske naprave; 

7. stavbe; 

8. pohištvo; 

9. čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila; 

10. osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega 
prevoza; 

11. pnevmatike; 



Okoljske zahteve  

• temeljne okoljske zahteve  minimalne obvezne zahteve 

• dodatne okoljske zahteve  priporočila  
 

• v primeru več temeljnih zahtev, se v JN vključijo vse; 

• naročnik lahko uporabi: 

– dodatne zahteve;  

– strožje zahteve: 

 višji standard; 

 namesto med merila za izbor najugodnejšega 

ponudnika, naročnik zahteve vključi med pogoje; 



Kako vključiti okoljske zahteve v JN 

 Naročnik v razpisni dokumentaciji ali povabilu 

k oddaji ponudb opredeli: 

• zahteve, ki se nanašajo na: 

– predmet naročila  tehnične specifikacije; 

– ponudnika  pogoji za ugotavljanje sposobnosti; 

– način izvedbe JN  pogodbena določila; 

• merila za izbor najugodnejšega ponudnika. 



Prehodno obdobje 

Splošno prehodno obdobje za javne naročnike,  

razen za organe RS in občine: 

 do 31. 12. 2012 morajo ti naročniki temeljne okoljske zahteve 
vključevati le med merila za izbor  Priloga 12!!! 

– vsaj 1 okoljsko merilo za izbor 

– min. delež okoljksih meril: 25 % 

Prehodno obdobje za stavbe: 

• Priloga 7 Uredbe se ne 
uporablja do 30. 6. 2012 

 

Prehodno obdobje za ekoživila:  

• minimalen delež ekoloških živil:  

– do 31. 12. 2013:           5 %  

– od 1. 1. 2014 dalje:     10 % 

 



Ko kupujemo živila,  
razmišljajmo zeleno: 

• način pridelave prehrane; 

• visoki standardi dobrega počutja živali; 

• naročanje sezonskih proizvodov; 

• zmanjšanje količine embalaže in uporaba embalaže iz 
recikliranih surovin;  

• uporaba papirnatih proizvodov iz recikliranih materialov ali 
zakonitih virov;  

• večkratna uporaba jedilnega pribora, posode, prtov ipd.; 

• ločeno zbiranje odpadkov;  

• zmanjšanje in ustreznejša raba kemikalij; 
 

 Pridelava in predelava hrane =  

 cca. 1/3 okoljskih obremenitev ! 



Živila 

• Temeljne okoljske zahteve in način dokazovanja, da jih 

predmet naročanja oz. ponudnik izpolnjuje: 

– min. 10 % ekoloških živil  znak za okolje tipa I (certifikat); 

 fleksibilnost določbe: 10 % česa ?!?!?  

– dodatne točke za večji delež ekoloških živil; 

– dodatne točke za sekundarno embalažo, embalažo iz 45 

% recikliranih materialov, embalažo iz obnovljivih surovin, 

enotno ali povratno embalažo  sestava embalaže, znak 

za okolje tipa I (embalaža!), drugo dokazilo; 

 

• Dodatne okoljske zahteve: 

– višji delež ekoloških živil; 



Gostinske storitve 

• Temeljne okoljske zahteve in način dokazovanja, da jih predmet naročanja 
oz. ponudnik izpolnjuje: 

– min. 5 % uporabljenih živil, mora biti ekoloških  znak za okolje tipa I; 

 Ni nujno, da je pripravljen obrok ekološki!   

– min. 35 % sadja, zelenjave in rib mora biti sezonskih  naročnik določi 
sezonski koledar  izjava ponudnika + spremljanje izvajanja naročila živil; 

– jedilni pribor, posoda, pogrinjek, ki jih je mogoče uporabiti večkrat ali iz 
obnovljivih surovin;  

– ločeno zbiranje odpadkov; 

– vozila ponudnika za izvajanje gostinskih storitev – min. standard EURO 5 
 seznam vozil +  tehnična dokumentacija za ta vozila; 

 

• Dodatne okoljske zahteve: 

– višji delež ekoloških živil; 

– embalaža in reciklirani ali trajnostno proizvedeni higienski papirnati 
proizvodi; 

– upoštevanje okoljskih vidikov pri izvajanju gostinskih storitev  EMAS, 
SIST EN ISO 14001, reference, lastna okoljska politika; 



Zeleno javno naročanje… 

• je zahtevno in novo  napake so pričakovane; 
• ključno za doseganje strateških ciljev EU in SI; 

• podpirajo državljani držav članic Evropske unije; 

 

 
 

 

 

Hvala za pozornost! 


