
Spoštovani, pred vami je prva izdaja novičnika o 
zelenem javnem naročanju. Njegov glavni namen je 
pomoč predvsem javnim naročnikom za bolj 
kakovostno izvedena javna naročila, s katerimi 
dosegamo skupni cilj – naročanje blaga, storitev in 
gradenj, ki imajo v svoji celotni življenjski dobi manjši 
vpliv na okolje ter zagotavljajo varčevanje z naravnimi 
viri, materiali in energijo, kar pomeni doseganje 
trajnostnega razvoja.

S tem novičnikom vas želimo obveščati o novostih in 
spremembah na področju zelenega javnega naročanja 
tako v Sloveniji kot tudi Evropski skupnosti. Predstavili 
vam bomo dobre prakse, da boste lažje pripravili svoje 
javno naročilo. V letu 2021 smo izvedli več kot deset 
zelo obiskanih in odmevnih spletnih seminarjev in 
predavanj o ZeJN. V novičniku vas bomo obveščali tudi 
o vseh prihodnjih dogodkih, tako da se boste nanje 
lahko pravočasno prijavili.

Obveščali vas bomo tudi o tem, kako smo se z zelenim 
javnim naročanjem približali svojim ciljem trajnostnega 
razvoja, da bo tudi vaš kamenček v mozaiku zelenih 
javnih naročil dobil smisel v celotni sliki varovanja 
okolja. Skratka, želimo vam pokazati, da ZeJN ni le 
dodatna birokratska ovira pri vašem delu, ampak da ima 
smisel in plemenit cilj, katerega del ste tudi vi.

Uvodnik

Kaj je novega?

Ne spreglejte

V poletnih mesecih leta 2021 sta se pri naročanju živil 
uveljavili dve večji spremembi. Prva se nanaša na 
uvedbo nadzora nad realizacijo javnih naročil živil po 
Zakonu o kmetijstvu, druga pa na opredelitev količine 
živil, ki mora biti izražena v kilogramih. Deleži ekoloških 
živil in živil iz shem kakovosti ostajajo enaki. V letu 2022 
je začela veljati novela Zakona o javnem naročanju, po 
kateri naročanje živil po novem sodi med izjeme, za 
katere do določene vrednosti uporaba postopkov 
javnega naročanja ni obvezna. Ta sprememba je 
dobrodošla, saj naročnikom omogoča preprostejšo 
nabavo lokalne hrane.

Omenjene novosti so bile predstavljene tudi na 
spletnem dogodku Predstavitev novosti na področju 
javnega naročanja živil, ki je bil novembra. Gradiva z 
dogodka so na voljo na povezavi.

V JANUARJU BODO NA VOLJO NASLEDNJA IZOBRAŽEVANJA:

Združenje občin Slovenije: Spremembe ZJN-3    
Termin: 11. 1. 2022, 10.00

Uradni list: Kaj bodo javni naročniki v zdravstvu delali drugače 
po 1. januarju 2022? 
Termin: 12. 1. 2022, 9.00–12.00

Upravna akademija: Javno naročanje in obvladovanje 
korupcijskih tveganj
Termin: 13. 1. 2022, 20. 1. 2022
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Pogled naokoli

V prvi izdaji novičnika vam kot dobro prakso 
predstavljamo javno naročilo po odprtem postopku 
naročnika DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj 
infrastrukture, z nazivom Nakup električnih vozil. 
Predmet javnega naročila je bila nabava desetih 
osebnih električnih vozil (kategorija M1). Naročnik je s 
tem bistveno izboljšal minimalne zahteve po deležu 
čistih lahkih vozil (vsaj 3) iz Uredbe o zelenem javnem 
naročanju. Kot merilo je zahteval oceno stroškov v 
življenjski dobi vozila, s čimer je poleg cene vozil 
vključil še preostale vidike metode LCC. Med tehnične 
zahteve je naročnik umestil tudi toplotno črpalko za 
večji doseg vozil pri nizkih zunanjih temperaturah. 
Glede servisiranja si je zagotovil, da so servisna mesta 
od lokacij naročnika oddaljena največ 25 km. Celotna 
razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.

Dobre prakse

Evropska komisija pripravlja neobvezujoča merila za 
zeleno javno naročanje, ki so nam lahko v pomoč pri 
pripravi razpisne dokumentacije, predvsem tehničnih 
specifikacij in meril. V 2021 so bila objavljena nova 
zelena merila za nabavo računalnikov in pametnih 
telefonov ter merila za cestne prevoze, v pripravi pa 
so merila za trajnostne stavbe.

https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/predstavitev-novosti-na-podrocju-javnega-narocanja-zivil
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEMINARJI/11.1.2022_VABILO__SEMINAR_SPREMEMBE_ZJN.pdf
https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dogodek/kaj-bodo-javni-narocniki-v-zdravstvu-delali-drugace-po-1--januarju-2022
https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=bad12bad-77d6-e711-8384-00155d010a0f&Tag=456,459
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=412485
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/210309_EU%20GPP%20criteria%20computers.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/210309_EU%20GPP%20criteria%20computers.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/EU%20GPP%20criteria%20for%20road%20transport.pdf


V okviru ekipe za zeleno javno naročanje smo za 
preprostejšo uporabo Uredbe o zelenem javnem 
naročanju zbrali in uredili najpogosteje zastavljena 
vprašanja s področja zelenega javnega naročanja. Prav 
tako smo kot pripomoček pri javnem naročanju 
predmetov iz uredbe pripravili vzorce razpisnih 
dokumentacij za naslednje predmete: tekstilni izdelki, 
elektronska pisarniška oprema in televizorji, pohištvo, 
projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb, vozila za 
cestni prevoz in storitve prevoza ter pnevmatike. Vsa 
omenjena gradiva so dostopna na povezavi. 

Uporabni nasvet

Kako pristopiti k zelenemu javnemu naročanju?

Morda niste vedeli
V letu 2020 so javna naročila obsegala skoraj polovico 
odhodkov slovenskega proračuna, kar je 5,8 
milijarde €. Zakaj ne bi te mase denarja porabili okolju 
prijazno in tako prispevali k bolj trajnostnemu razvoju? 
Javni naročniki naročamo večje količine izdelkov in 
storitev kot običajni potrošniki, zato nosimo tudi večjo 
odgovornost, za kaj se ta sredstva porabijo. Z odločitvijo 
za okolju prijazne izdelke trgu pokažemo, kaj 
pričakujemo na policah, in obenem z večjo porabo 
znižujemo ceno.
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Kaj potrebujemo?

Kako to vpliva na okolje?

Kaj lahko izboljšamo?

Pridobitev okolju manj 
obremenjujočega blaga, 
storitev in gradenj

ZJN - 3

Uredba o ZeJN

Področna zakonodaja

RAZMISLEK NAMEN OBVEZNOSTI

https://www.care4climate.si/sl/o-projektu/podrocja-aktivnosti-projekta/zeleno-javno-narocanje



