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Zakaj? 

   

Poraba javnega sektorja v EU: 14% GDP  

                                                      SI: 9,84% GDP (2016)  

  

 

 

   Največji delež trga:   
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Zakaj? 

  Velik vpliv! 

 

   Priložnost in odgovornost za: 

   - zmanjšanje pritiskov na okolje s 

     strani javne uprave 

  -  prispevek k trajnostnim ciljem 

     in krožnemu gospodarstvu 

   - spodbuda inovacijam 

   - finančni prihranki 

   - osveščanje 
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Pomoč in ideje 

   

 

    

   

                                                                    MJU in mreža strokovnjakov: 

  

Priročnik: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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Ključni okoljski vplivi pri javnem naročanju 

   

 

    

 

 

 

 
Viri: način pridobivanja, nevarne snovi 

Predelava materialov: raba 
energije,  
uporaba primarnih ali 
sekundarnih,  
nevarne snovi 

Proces proizvodnje: raba energije, 
vode, zasnova izdelka,  
nevarne snovi 

Transport: raba goriv, razdalja 

Uporaba: način, pogostost, 
trajnost (garancije), 
popravljivost 

Konec življenjske dobe: 
ravnanje z odpadki, možnost 
ponovne uporabe, 
razgradnje 
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Ključni okoljski vplivi naročil in primeri odziva 

   

 

    

 

Izguba gozdov 
 

nakup izdelkov iz lesa, ki je legalno in trajnostno 
posekan 

Emisije TGP izbira izdelkov in storitev z nižjimi emisijami 

Raba vode izbira naprav z manjšo porabo vode 

Raba energije 
 

izbira izdelkov, ki so energetsko bolj učinkoviti in 
npr. zasnovani po načelu  ‚od zibke do zibke‘ 

Onesnaženje zraka, 
vode in tal 

nadzor kemikalij in omejevanje nevarnih snovi 
 

Nastajanje odpadkov 
 

Povratna, večkratna embalaža, spodbujanje 
ponovne uporabe, reciklaže 

Netrajnostno 

kmetijstvo 
izbira izdelkov iz ekološke pridelave 
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Primer tekstila 

   

 

    

 

Okoljski vpliv 
 

Pristop ZeJN 

Učinek na vode zaradi 

gnojil in pesticidov med 

gojenjem 

Nakup tekstilnih izdelkov iz vlaken, ki so bila 

proizvedena z manj gnojili, nevarnimi pesticidi in 

proizvodnimi kemikalijami. 

Učinek na vode zaradi 

snovi, ki se uporabljajo 

med obdelavo tekstilnih 

izdelkov 

Nakup tekstilnih izdelkov, ki vsebujejo reciklirane 

materiale in vlakna. 

Emisije TGP, zakisljevanje 

in smog zaradi 

energentov, ki se 

uporabljajo za izdelavo 

vlaken ter za pranje, 

sušenje in likanje 

tekstilnih izdelkov 

Nakup izdelkov, za sušenje in likanje katerih je 

potrebne manj energije, ki so bolj obstojni.  

Naročilo storitev, kjer se tekstil ponovno uporabi 

In ki vključujejo možnost ponovne uporabe in 

recikliranja tekstilnih izdelkov ob koncu njihove 

življenjske dobe. 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Kako dela EU in kaj nas čaka 

   

 

    

 

EU GPP merila pripravlja JRC  
                       

OKOLJSKA 
UČINKOVI

TOST 

Naročniki 
izberejo 
obseg 

glede na 
ambicije 

EU merila 
-
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DOKAZILA 
NA VOLJO 
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Razvoj ZeJN na EU ravni 

   

 

      Pristopi:  

    - naročanje z uporabo ‚krožnih‘ meril:  

       reciklabilnost, delež recikliranih materialov,  

       ponovna uporaba, embalaža 

    - naročanje novih izdelkov, ki so pomembno boljši z vidika  

       življenjske dobe, razstavljivosti 

    - naročanje storitev in novi poslovni koncepti:  

       najem namesto nakupa,  deljenje (sharing) uporabe, nakup in  

       odprodaja nazaj 

    - naročanje, ki ustvarja krožne poslovne povezave:  

      razvoj zaprtih zank, nove mreže   

 
Orodje v okviru krožnega gospodarstva  
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Vprašanja? 

                   

 

        Beseda je vaša!  


