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Namen

Zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim
naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga,
storitev in gradenj ter dajanje zgleda zasebnemu
sektorju in potrošnikom.



Okoljski vidiki

▪ energijska učinkovitost 

▪ večja raba obnovljivih virov energije

▪ učinkovita in ponovna raba vode

▪ preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje

▪ spodbujanje ponovne rabe sekundarnih surovin in 
proizvodov 

▪ spodbujanje recikliranja



Okoljski vidiki

Okoljske zahteve lahko naročniki v postopek javnega naročila
vključijo na več načinov:

- tehnične specifikacije

- merila za oddajo javnega naročila

- razlog za izključitev

- pogoj za sodelovanje

- posebno pogodbeno določilo

Okoljske zahteve lahko naročniki vključijo na enega ali več
navedenih načinov.



Predmeti javnega naročanja

4. člen Uredbe:

22 predmetov javnega naročanja

POHIŠTVO

STAVBNO POHIŠTVO



Predmeti javnega naročanja (Priloga 1)

POHIŠTVO

Notranje ali zunanje pohištvo in prosto stoječi ali
vgradni pohištveni elementi, ki se uporabljajo za
shranjevanje, obešanje, ležanje, sedenje, delo in
prehranjevanje, vključno z oblazinjenim pohištvom in
vzmetnicami.

Izvzeto: gradbeni proizvodi, sanitarna oprema,
preproge, tkanine, ulične luči, stojala za kolesa,
pisarniški material in drugi proizvodi, ki primarno niso
namenjeni uporabi kot pohištvo.



Predmeti javnega naročanja (Priloga 1)

STAVBNO POHIŠTVO

Okna in notranja vrata

Izvzeto: zunanja vrata



Predmeti javnega naročanja
Drugi odstavek 6. člena Uredbe: OBVEZNI DELEŽI

POHIŠTVO

10. Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih
materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

STAVBNO POHIŠTVO

29. 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.

»Lesno tvorivo« : vsi proizvodi na osnovi lesa.



Primeri okoljskih zahtev in meril

8. člen Uredbe:

MOP, MJU in pristojni resorji za posamezna področja
pripravijo primere okoljskih zahtev in meril, ki jih
naročnik lahko vključi v postopek JN

Posodabljajo se najmanj na vsaki dve leti.

NEOBVEZNA UPORABA !



POHIŠTVO

OKOLJSKI VIDIKI:

Večja raba lesa za proizvodnjo pohištva

Raba lesa iz zakonitih in trajnostno pridelanih virov

Zmanjšanje rabe neobnovljivih virov energije v proizvodnji

Zmanjšanje emisij CO2

Zmanjšanje vsebnosti zdravju nevarnih snovi v materialih

Ponovna (kaskadna) raba lesa

Spodbujanje rabe recikliranih materialov



POHIŠTVO

NOVO POHIŠTVO

OBNOVLJENO POHIŠTVO



POHIŠTVO

NOVO POHIŠTVO – Tehnične specifikacije

Naročnik lahko določi:

1. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov (uredba EU 
995/2010)

2. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov

DOKAZILA: znak za okolje tipa I, potrdilo FSC ali PEFC ali FLEGT

3. Ostale zahteve (zaščitna sredstva za zunanja igrala, aktivne snovi v zaščitnih 
sredstvih, recikliranje plastičnih delov, površinski premazi, emisije formaldehidov 
iz lesnih kompozitov in plošč, adhezivi in lepila, potisni plini, embalaža).



DOKAZILA

Znak za okolje tipa I

Prostovoljna okoljska oznaka, ki označuje okoljsko kakovost določenega blaga, 
storitve ali gradnje. Merila temeljijo na proučitvi vpliva blaga, storitve ali gradnje 
na okolje v njihovi življenjski dobi in na evropskih, mednarodnih in slovenskih 
okoljskih standardih. 

Podeljuje ga državni ali regionalni organ ali akreditirana neodvisna institucija.



DOKAZILA

Certifikat FSC – Forest Stewardship Council

(mednarodna in neprofitna organizacija za promocijo trajnostnega gospodarjenja z gozdom)

Dokazuje, da surovina za proizvod (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi) 
izhaja iz  gozda, ki je trajnostno upravljan.

Podeljujejo ga neodvisne organizacije za certificiranje.

Certifikat je namenjen predvsem večjim lastnikom gozdov in podjetjem.  



DOKAZILA

Certifikat PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification

(Program za potrjevanje certificiranja gozdov)

Certifikat PEFC potrjuje, da izvira les izvira iz trajnostno in zakonito upravljanih
gozdov.

Ena izmed posebnosti PEFC sistema certifikacije gozdov je možnost regijskega
certificiranja gozdov.

Sistem PEFC je najprimernejši za male lastnike gozdov.



DOKAZILA

Dovoljenje FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade

(Akcijski načrt EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov)

Dovoljenje FLEGT zagotavlja, da lahko v EU vstopijo le proizvodi iz lesa, ki je bil
posekan v skladu z zakonodajo države proizvajalke.

Dovoljenje izda država partnerica, ki ima sklenjen sporazum z EU in potrjuje, da
so bili lesni proizvodi izdelani iz domačega, zakonito posekanega lesa ali iz lesa,
zakonito uvoženega v državo partnerico v skladu z nacionalno zakonodajo.



POHIŠTVO

NOVO POHIŠTVO - Merila za oddajo javnega naročila
Naročnik lahko določi:

1. višji utežni delež lesa in/ali lesnih tvoriv

2. delež recikliranih materialov

3. delež recikliranih vlaken v tekstilnih izdelkih

4. delež ekološko pridelanega bombaža v tekstilu

5. vsebnost pesticidov v bombažu

6. barvila, akrilamini, zaviralci gorenja

7. embalaža



POHIŠTVO

OBNOVLJENO POHIŠTVO

Spodbujanje ponovne uporabe starega pohištva 

Razlogi:

- zmanjševanje rabe energije

- zmanjševanje emisij toplogrednih plinov



POHIŠTVO

OBNOVLJENO POHIŠTVO – Tehnične specifikacije

Naročnik lahko določi:

1. Garancija za obnovljeno pohištvo (vsaj dve leti)

2. Penilci (pri polnilnih materialih iz pene se kot penilci ne uporabljajo 

halogenirane organske spojine)



POHIŠTVO

OBNOVLJENO POHIŠTVO – Merila za oddajo javnega naročila 

Naročnik lahko določi:

1. Obdobje podaljšane garancije (1 do 4 ali več let)



STAVBNO POHIŠTVO

OKNA in NOTRANJA VRATA

Tehnične specifikacije

Naročnik lahko določi:

1. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov

2. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati trajnostno pridelanih virov

DOKAZILA: znak za okolje tipa I, potrdilo FSC ali PEFC ali FLEGT

3. Druge zahteve (površinski premazi, adhezivi in lepila)

DODATNO ZA NOTRANJA VRATA: najvišje emisije formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč



STAVBNO POHIŠTVO

Merila za oddajo javnega naročila

Naročnik lahko določi:

1. Višji prostorninski delež lesa in/ali lesnih tvoriv 

2. Nižje emisije CO2 zaradi transporta



ZAKLJUČEK

Povečanje deleža ZeJN v okviru JN

Usposabljanje naročnikov za dosledno uporabo ZeJN in uporabo dodatnih 
zahtev in meril 

Povečanje rabe lesa za proizvodnjo pohištva in stavbnega pohištva



Vprašanja  ? ? ?


