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Kaj je zeleno javno naroKaj je zeleno javno naroččanje?anje?

Zeleno javno naročanje je: »…proces, 
v katerem javna uprava kupuje takšno 
blago ali naroča takšne storitve in dela, 
ki imajo manjši vpliv na okolje v 
celotnem življenjskem krogu, če jih 
primerjamo z blagom in storitvami, ki bi 
jih sicer kupili in ki imajo enake 
funkcije.«



Zakaj potrebujemo zeleno javno Zakaj potrebujemo zeleno javno 

naronaroččanje?anje?

V Sloveniji predstavlja javno naroV Sloveniji predstavlja javno naroččanje okoli 17,3 % BDP, anje okoli 17,3 % BDP, 
na EU ravni pa znana EU ravni pa znašša ta odstotek okoli 19,4.a ta odstotek okoli 19,4.
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� ZeJN omogočajo direktive in ZJN-2 

� K ZeJN se je zavezala Vlada RS � Akcijski naAkcijski na ččrt za ZeJN 2009rt za ZeJN 2009 –– 20122012

� V pripravi je Uredba o zelenem javnem naroUredba o zelenem javnem naro ččanjuanju , ki bo določila, 
kdokdo mora v javno naročanje vključevati okoljske vidike in kakoin kako :
– minimalni okoljski kriteriji in priporočila za višji okoljski standard, 
– način vključevanja okoljskih vidikov v postopke javnega naročanja,
– 10 prioritetnih skupin (elektrika, živila in gostinske storitve, IT oprema, 

papir, bela tehnika, gradnje, zunanja razsvetljava, pohištvo, čistila in 
storitve čiščenja, vozila),

– postopen pristop in dopolnjevanje uredbe z novimi skupinami 
predmetov.

ZZeleno javno naroeleno javno naroččanjeanje v Slovenijiv Sloveniji



Kako vkljuKako vključčimo okoljske zahteve imo okoljske zahteve 

v razpisno dokumentacijov razpisno dokumentacijo
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DoloDoloččanje okoljskih zahtev in preverjanje anje okoljskih zahtev in preverjanje 

njihovega izpolnjevanjanjihovega izpolnjevanja

•• NaroNaroččnik lahko zahteva, da blago izpolnjuje tehninik lahko zahteva, da blago izpolnjuje tehniččne in okoljske zahteve ne in okoljske zahteve 
(standard), vezane na dolo(standard), vezane na določčen okoljski znak, en okoljski znak, ne sme pa zahtevati, da se ne sme pa zahtevati, da se 
izpolnjevanje zahtev dokazuje izpolnjevanje zahtev dokazuje zgoljzgolj s predlos predložžitvijo certifikataitvijo certifikata o podelitvi okoljskega o podelitvi okoljskega 
znaka. Naroznaka. Naroččnik mora sprejeti tudi druge oblike dokazil.nik mora sprejeti tudi druge oblike dokazil.

•• NaroNaroččnik se lahko sklicuje na kriterije za okoljski znaknik se lahko sklicuje na kriterije za okoljski znak , , čče:e:
−− temeljijo ti kriteriji na znanstveni podlagi,temeljijo ti kriteriji na znanstveni podlagi,
−− je naje naččin podelitve okoljskega znaka transparenten in so okoljski kritein podelitve okoljskega znaka transparenten in so okoljski kriteriji riji 

usklajeni z deleusklajeni z deležžniki,niki,
−− je shema podelitve okoljskega znaka dostopna vsem zainteresiranije shema podelitve okoljskega znaka dostopna vsem zainteresiranim.m.

•• Pri preverjanju izpolnjevanja okoljskih zahtev mora naroPri preverjanju izpolnjevanja okoljskih zahtev mora naroččnik uponik upošštevati katerokoli tevati katerokoli 
primerno dokazilo. Naroprimerno dokazilo. Naroččnik sam presodi, ali je s tehninik sam presodi, ali je s tehniččne perspektive v ne perspektive v 
konkretnem primeru dokazilo ustrezno (Sodba ESkonkretnem primeru dokazilo ustrezno (Sodba ES TT--331/06331/06).).



Za uspeZa uspeššno ZeJNno ZeJN……

Pri vkljuPri vključčevanju okoljskih vidikov v javnoevanju okoljskih vidikov v javno naronaroččanje jeanje je

kljuključčno, da so:no, da so:

�vsi okoljski vidiki oz. zahteve eksplicitno navedenieksplicitno navedeni v razpisni 

dokumentaciji;

�okoljske zahteve opredeljene tako, da je zagotovljeno zagotovljeno 

spospošštovanje temeljnih natovanje temeljnih naččelel javnega naročanja, zlasti načela 

transparentnosti, načela nediskriminatornosti in načela 

konkurenčnosti;

��okoljski kriteriji povezani s predmetomokoljski kriteriji povezani s predmetom javnega naročanja. 



Gradnje Gradnje –– 30 %30 %
ŽŽivila in gostinske storitve ivila in gostinske storitve –– 40 %40 %
Vozila Vozila –– 40 %40 %
PohiPohišštvo tvo –– 50 %50 %
ČČistila in storitve istila in storitve ččiiššččenja enja –– 60 %60 %
PisarniPisarnišški papir ki papir –– 70 %70 %
Elektronska pisarniElektronska pisarnišška oprema ka oprema –– 95 %95 %
ElektriElektriččnana energija energija –– 100 %100 %

V prihodnjih letih je predvideno poveV prihodnjih letih je predvideno poveččanje anje 

deledeležža zelenega javnega naroa zelenega javnega naroččanja !anja !

Ciljne vrednosti za posamezne Ciljne vrednosti za posamezne vrste javnega narovrste javnega naro ččanjaanja ::

Skupen ciljSkupen cilj ::
V letu 2012 bo 50V letu 2012 bo 50 % vseh % vseh 
izvedenih naroizvedenih naroččil il ““zelenihzelenih ””..



JutriJutriššnji svet je rezultat dananji svet je rezultat današšnjih njih 

odloodloččitev, zato storimo, kar se ditev, zato storimo, kar se dàà, , 

da lepo in zdravo okolje da lepo in zdravo okolje 

ohranimo tudi za naslednje ohranimo tudi za naslednje 

rodove!rodove!


