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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Uporaba EU meril 

   

 

    

  

Zbirka meril (alternativ) 
 

                                                      + 
 
Pojasnila o utemeljitvah in pričakovane koristi za okolje (v 
tehničnem poročilu). 
 
 
Naročnik se  odloči: 
- katera od teh meril  
- in s katero stopnjo ambicije  
                                                      vključiti ali ne v svoje ponudbe. 
 
 
Odgovornost za postopek javnega naročanja vedno nosi naročnik. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Uporabe SI smernic 

   

 

    

  

Podoben pristop kot EU. 
 
                                                NE kopirajte brez premisleka. 

 
 
POMEMBNO: 
 
- Doseči cilj iz uredbe ZeJN 

 
- Raziskava trga + dialog s ponudniki 

 
- Merila - odločitev 
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 Predmet javnega naročila 

Primeri okoljskih zahtev se uporabljajo, kadar so predmet javnega naročila: 
 
- stranišča na splakovanje, vključno s straniščnimi kompleti, straniščnimi 

školjkami in splakovalnimi sistemi za stranišča,  

- oprema za pisoarje, vključno s pisoarnimi kompleti, pisoarji, pisoarji brez 

vodnega splakovanja in splakovalnimi sistemi za pisoarje. 

 
 

Okoljske zahteve za zeleno javno naročanje za stranišča na splakovanje in 

pisoarje ne zajemajo:  

– straniščnih desk in pokrovov, če so dani v promet kot samostojni izdelki 

in/ali se prodajajo kot samostojni izdelki;  

– opreme za stranišča, ki ne uporablja vode, uporablja kemikalije in vodo za 

splakovanje, ter stranišč, kjer splakovalni sistemi potrebujejo pomožno 

energijo.  

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 Cilj iz uredbe ZeJN (6. člen)  

   

 

    

 

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 20. točke prvega 
odstavka 4. člena te uredbe, oddati tako, da se v posameznem naročilu 
izpolnijo tisti cilji, ki so v nadaljevanju določeni za ta predmet:  
 
 

delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme 

za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %.  
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Ključni okoljski vplivi   

   

 

    

 

 
• Poraba vode v fazi uporabe.  

 

• Poraba energije v fazi uporabe (zaradi pridobivanja in distribucije vode ter 

zbiranja in čiščenja odpadne vode).  

 

• Pridobivanje surovin/izčrpavanje virov v fazi proizvodnje.  

 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Pristop k ZeJN  

Izogibanje/omejevanje Nagrajevanje 

Visoka poraba vode v fazi uporabe.  

 

Daljša življenjska doba. 

Visoke porabe vode za splakovanje. Možnost popravila. 

Možnost nadgradnje. 
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Pogosta vprašanja   

   

 

    

 

 
• Izpolnjevanje cilja tudi v stanovanjskih stavbah. 

 

• Zahteve je potrebno upoštevati tudi, ko so stranišča del javnega naročila 

projektiranja oz. gradnje stavbe. 

 

• Tudi v primeru manjših količin. 

 

• V primeru neupoštevanja cilja – 100% cilj pri naslednjem istovrstnem 

naročilu. 

 

 

 


