


DODATEN OKOLJSKI VIDIK 

Prvi odstavek 6. člena UZeJN:

Pri oddaji javnih naročil naročnik upošteva zlasti naslednje okoljske vidike:

- energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih alternativnih virov energije;

- učinkovita in ponovna raba vode;

- učinkovita raba virov;

- preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje, zlasti onesnaževanje zraka, voda in tal ter zmanjševanje biotske raznovrstnosti;

- ponovna raba sekundarnih surovin in izdelkov ter preprečevanje ter zmanjševanje nastajanja odpadkov, vključno zaradi daljše življenjske dobe
blaga in gradnje;

- spodbujanje uporabe proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, namesto takih za enkratno uporabo, spodbujanje popravil, priprave in
predelave odsluženih izdelkov in odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje.



SPREMEMBE PRI OBSTOJEČIH PREDMETIH

2. in 3. točka drugega odstavka 6. člena UZeJN

2. delež ekoloških živil znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, najmanj 15 

%;

3. delež živil iz shem kakovosti znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, 

najmanj 20 %

24. točka drugega odstavka 6. člena UZeJN

24. delež univerzalnih čistil, ki ustrezajo zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine glede 
merila strupenosti za vodno okolje ter zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine glede 
merila o izključenih in omejenih snoveh, znaša glede na prostornino vseh artiklov univerzalnih čistil najmanj 30 %



SPREMEMBE PRI OBSTOJEČIH PREDMETIH

54. točka Priloge 1 UZeJN

54. »Stavba« pomeni objekt, ki je v skladu s Prilogo 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega 

pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ) klasificiran kot poslovna in upravna stavba (CC-SI 122), 

stavba splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) ali stanovanjska stavba za posebne družbene 

skupine (CC-SI 113), razen stavbe za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264 oziroma CC-SI 12640).

SPREMEMBE V ZVEZI Z NAROČANJEM VOZIL ZA CESTNI PREVOZ IN STORITVE PREVOZA

znaša glede na prostornino vseh artiklov univerzalnih čistil najmanj 30 %



2 NOVA PREDMETA ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA
PREDMET OPREDELITEV CILJ

STAVBNO POHIŠTVO

»Stavbno pohištvo« pomeni okna in notranja vrata. delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu 
znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih 
materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen 
če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali 
onemogoča

PROTIHRUPNE CESTNE OGRAJE

»Protihrupna cestna ograja« pomeni ograjo, ki se 
postavlja ob cestah za zaščito pred hrupom, ki ga 
povzroča cestni promet.

delež lesa ali lesnih tvoriv v protihrupnih cestnih 
ograjah znaša najmanj 55 % prostornine 
uporabljenih materialov za izdelavo protihrupnih 
cestnih ograj, razen če predpis, namen uporabe, 
krajevna arhitekturna tipologija ali prostorski akt 
to prepoveduje ali onemogoča



UZeJN določa:

• Namen uredbe (zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšati 
okoljske značilnosti obstoječe ponudbe in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo ter dajati zgled zasebnemu sektorju in 
potrošnikom)

• Okoljske vidike (energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih alternativnih virov energije; učinkovita in ponovna raba vode;
učinkovita raba virov; preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje, zlasti onesnaževanje zraka, voda in tal ter zmanjševanje biotske 
raznovrstnosti; ponovna raba sekundarnih surovin in izdelkov ter preprečevanje ter zmanjševanje nastajanja odpadkov, vključno zaradi daljše 
življenjske dobe blaga in gradnje; spodbujanje uporabe proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, namesto takih za enkratno uporabo, 
spodbujanje popravil, priprave in predelave odsluženih izdelkov in odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje)

• Cilje zelenega javnega naročanja (en ali več ciljev za vsakega od 22 predmetov zelenega javnega naročanja)

• Načine vključevanja okoljskih vidikov (tehnične specifikacije, razlog za izključitev, pogoji za sodelovanje, merila za oddajo, pogodbena določila)



- Pripravljeni so primeri okoljskih zahtev in meril za nova predmeta zelenega javnega naročanja in popravljeni 
za nekatere obstoječe

- Primeri so objavljeni na: https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html

- Uporaba primerov s strani naročnikov ni obvezna – naročnik lahko upošteva primere okoljskih zahtev in meril

https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html


- Za zagotovitev enostavnejše in boljše strokovne pomoči pri vprašanjih v zvezi z zelenimi javnimi naročili, so 
vzpostavljene kontaktne točke za posamezne predmete ZeJN (objavljene na https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-
jn.html) in enotni e-naslov na Ministrstvu za okolje in prostor (zejn.mop@gov.si)

https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
mailto:zejn.mop@gov.si

