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➢ Doseganje deleža ekoloških živil in živil iz shem kakovosti

➢ Priprava poročil

➢ Preračuni v kilograme

➢ Preverjanje certifikatov shem kakovosti
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➢ Spremljanje cen živil

➢ Priporočila

➢ Količine odpadne hrane



Uredba o zelenem javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21)

6.člen (okoljski vidiki in cilji zelenega javnega naročanja) v drugem 
odstavku določa, da mora naročnik v javnem naročilu živil izpolniti 
cilj:

2. delež ekoloških živil znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v
kilogramih, najmanj 15 % (12% do konca 2023);

3. delež živil iz shem kakovosti znaša glede na celotno predvideno količino živil,
izraženo v kilogramih, najmanj 20 %;



Sheme kakovosti

• V Evropski uniji veljajo evropske

sheme kakovosti, ki so predpisane z

evropskimi uredbami:

• zaščitena označba porekla,

• zaščitena geografska označba,

• zajamčena tradicionalna posebnost 

• ekološka pridelava.

• Nacionalne sheme kakovosti so

predpisane z Zakonom o kmetijstvu

in veljajo samo na območju

Slovenije. Mednje spadajo:

• izbrana kakovost,

• označba višje kakovosti,

• integrirana pridelava.



Zakon o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 

123/21 in 44/22)

• 58.b člen (javno naročanje živil), določa dolžnosti naročnika živil

glede realizacije deleža ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, kot

jih opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju.



1 - Doseganje deleža ekoloških živil in živil 

iz shem kakovosti

1. Ali mora posamezen sklop dosegati predpisane %, ali je to skupno za vse sklope?
Odstotek oz. delež živil mora biti dosežen za celotno predvideno količino živil v vseh
sklopih skupaj (2. in 3. točka drugega odstavka 6.člena UZeJN).

2. Ali je potrebno zagotavljati količine ustreznih živil (15% oz. 12% ter 20%), če ima
ponudnik na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju (4. odstavek 7.člena)
dokazila, da ima vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem tipa I oz. je pridobil znak za
okolje tipa I? Deleže ekoloških živil in živil iz shem kakovosti je treba izpolnjevati vedno,
saj je to pogoj, ki ga naročnik mora vključevati. V 7. členu pa lahko naročnik spodbuja
zmanjšanje okoljskih obremenitev.

3. Ali se oznake: Biodar, Demeter, Ekodar štejejo v % ekoloških živil? Samo, če imajo
hkrati tudi ekološki certifikat in jih lahko najdete na seznamu izdanih certifikatov na
spletni strani MKGP, sicer ne.



2 - Doseganje deleža ekoloških živil in živil 

iz shem kakovosti

4. Kako je pri nadzoru Uredbe, v kolikor javni zavod izvede javno naročilo za pripravo in dostavo šolskih malic.

Naroča storitev. Ali mora javni zavod – srednja šola pri nadzoru dokazovati s poročilom glede realizacije

zelenega naročanja oz. ali je dovolj, da glede na to, da naroči gostinske storitve, odda naročilo zgolj na

podlagi meril »več ekoloških živil« in »več živil iz shem kakovosti ali drugih shem kakovosti«? V skladu z

Uredbo o zelenem javnem naročanju (UZeJN) mora naročnik, če za naročilo posameznega predmeta

zelenega javnega naročanja izvede postopek oddaje javnega naročila, upoštevati okoljske vidike. UZeJN je

potrebno upoštevati tudi pri naročanju živil (blaga) in gostinskih storitev (storitev). Storitve priprave in

dostave hrane (CPV koda 55520000-1) ali storitve priprave in dostave hrane za šole (CPV koda 55524000-

9) ali storitve dobave šolskih obrokov (CPV koda 55523100-3) idr. (celoten seznam na voljo na

https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/koristne-informacije.html#K5) sodijo med socialne in druge

posebne storitve, pri katerih je mejna vrednost za uporabo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) 750.000

EUR na splošnem področju oziroma 1.000.000 EUR za naročila na infrastrukturnem področju (do teh

vrednosti je mogoče JN izvesti po t.im. evidenčnem postopku). Nadzor nad realizacijo, ki je opredeljen v

Zkme, ne zajema gostinskih storitev, ampak samo živila.



3 - Doseganje deleža ekoloških živil in 
živil iz shem kakovosti

5. Ali se ekološka živila štejejo v delež (20%) shem kakovosti? Ekološka živila 

spadajo v sheme kakovosti. V 20% se lahko šteje tisti del ekoloških živil, ki 

predstavljalo delež nad 12%.

6. Ali se % ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, ki se naročajo SŠSZM, šteje v 

% po UZeJN? Samo, če gre za skupno JN (SŠSZM ter ostale obroke).

7. Ali je dovolj slovenskih ekoloških živil? Načeloma bi jih lahko bilo. Za doseganje 

deleža je lažje, če naročite ekološka živila kot npr. krompir, zelje, jabolka, meso, 

mleko…, s katerimi lahko prej dosežete % glede na celotno predvideno količino 

živil, izraženo v kg. 



4 – Priprava poročil

1. Kdaj se pripravi poročila? ZKme določa, da je potrebno pripraviti poročilo v
roku treh mesecev po plačilu zadnjega računa, ki se nanaša na javno naročilo.
To pomeni, da je potrebno pripraviti poročilo po zaključku realizacije naročila,
oziroma po zaključku realizacije okvirnega sporazuma (po npr. dveh letih, ne
po vsakem posameznem povpraševanju/odpiranju konkurence).

2. Kako se poročilo pripravi? Poročilo, ki ni predpisano in ga ni treba nikamor 
pošiljati, mora vsebovati naslednje podatke za vsako leto realizacije JN 
posebej: Vsa prejeta živila v kg; Delež Ekoloških živil od vseh prejetih v kg; 
Delež živil iz shem kakovosti od vseh prejetih v kg. Vzorec/pripomoček za 
poročilo: je na spletni strani: https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html (Koristne 
informacije in priročniki o zelenem javnem naročanju Evropske komisije / 
PRIPOMOČEK ZA PRIPRAVO POROČILA).

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


5 – Priprava poročil

3. Ali mora biti oznaka, da gre za živilo IK (ali VK oz. ekološko živilo, živilo

integrirane pridelave...) navedeno tako na dobavnici kot tudi na računu

dobavitelja ali zadostuje zgolj na enem od teh dokumentov (dobavnice so

skenirane k računu)? Sledljivost mora biti zagotovljena. Priporočljivo je, da je to

navedeno na dobavnici.

4. Za katera javna naročila je treba pripraviti poročilo? Določbe 58.b člena se,

glede na 69. člen Zkme, uporabljajo za tista javna naročila, ki so bila ODDANA

od 11.08.2021 dalje. Torej, če je bilo vaše JN ODDANO od tega datuma naprej,

ste OBVEZANI ZA POROČANJE.



6 - Preračuni

Preračun v kg: Za preračun ekoloških živil in živil iz shem kakovosti lahko uporabite 
sledeče preračune: Pri pretvorbah se upošteva specifične teže kjer je to mogoče. 

o 1 l jogurta je enak 1 kg jogurta, 

o 1 l mleka je 1,03 kg mleka (lahko je tudi 1), 

o 1 l olja je 0,8 kg olja, 

o 1 l kisa je 1 kg kisa, 

o na jogurtih je gramatura in če je znano število se izračuna skupna masa itd. 

o Jajca se kategorije A po masi razvrščajo v štiri razrede, in sicer: XL – zelo velika (73 g in 
več), L – velika (od 63 g do 73 g), M – srednja (od 53 g do 63 g), S – majhna (pod 53 g), 
pri čemer se lahko vzame povprečje. 



7 – Preverjanje certifikatov shem kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svoji spletni strani objavilo spletni
iskalnik certifikatov za kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno
geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo, označbo višje kakovosti in
označbo »izbrana kakovost« ter ekološka živila.

➢ Evidenci shem kakovosti https://storitve-mkgp.gov.si/esk-zunanji/#/dashboard

➢ Seznam certificiranih proizvajalcev zaščitenih kmetijskih proizvajalcev: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-
prehrano/o-ministrstvu/seznami-certificiranih-proizvajalcev/

➢ Ekološki certifikati: https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/informacije.php

➢ Tuje certifikate: na spletu posameznega certifikacijskega organa. Od 2023 na portalu EK.

https://storitve-mkgp.gov.si/esk-zunanji/#/dashboard
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/o-ministrstvu/seznami-certificiranih-proizvajalcev/
https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/informacije.php


8 - Ponudniki lokalnih in certificiranih živil

• Naša super hrana:  https://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-

hrane/?certificates=5815

• Katalog živil za javno naročanje: https://www.katalogzivil.si

• Dobrote slovenskih kmetij: https://www.dobroteslovenskihkmetij.si/

• LAS ponudba: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-lokalnega-

razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020-clld-191204120343

• Zadružni zvezi Slovenije: Zadružno iz Slovenije (se vzpostavlja): https://zzs.si/

https://www.katalogzivil.si/
https://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-hrane/?certificates=5815
https://www.katalogzivil.si/
https://www.dobroteslovenskihkmetij.si/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020-clld-191204120343
https://zzs.si/


9 - Spremljanje cen živil

• Gibanja cen nekaterih kmetijskih pridelkov in živil si lahko pogledate na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/priprava-
trznih-porocil-za-kmetijske-pridelke-in-zivila

• https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/KMETIJSTVO/Kmetijstvo-v-st-/22-12-21-Zeleno-
porocilo/Prva-ocena-stanja-v-kmetijstvu-2021.pdf

• SURS: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/2/35

• Evropska komisija: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/commodity-
price-dashboard_2022-03_en.pdf.

• Prav tako si lahko pomagate z: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/KMETIJSTVO/Kmetijstvo-v-st-
/22-12-21-Zeleno-porocilo/Prva-ocena-stanja-v-kmetijstvu-2021.pdf.

• Na globalni ravni spremlja cene tudi Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri Združenih narodih (FAO): 
https://www.fao.org/prices/en/.

• 15 skupin proizvodov (npr. sektor žit, sektor mesa (meso goveje brez kosti, svinjsko meso brez kosti, piščančje meso 
brez kosti), mleka (tek.jogurt, maslo, sveže polnomastno mleko, sir poltrdi in polmastni), jajc, sadja, zelenjave, olj, 
sladkor) bo objavljeno na spletnih straneh (MKGP/UKOM).

https://www.gov.si/zbirke/storitve/priprava-trznih-porocil-za-kmetijske-pridelke-in-zivila
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/KMETIJSTVO/Kmetijstvo-v-st-/22-12-21-Zeleno-porocilo/Prva-ocena-stanja-v-kmetijstvu-2021.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/2/35
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/commodity-price-dashboard_2022-03_en.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/KMETIJSTVO/Kmetijstvo-v-st-/22-12-21-Zeleno-porocilo/Prva-ocena-stanja-v-kmetijstvu-2021.pdf
https://www.fao.org/prices/en/


10 - Priporočila

• Sezonski jedilniki

• Zaradi lažje dostave se lahko odloči za 2x tedensko dostavo ali pa, da se lokalne 

šole povežejo in uskladijo jedilnike in dostavo

• Naroča se večje embalaže               manj smeti

• JZ lahko naredijo sestanek z lokalnimi ponudniki (obrniti na KGZS in Zadruge, 

LAS, Obrtno zbornico)









HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


