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GRELNIKI VODE, GRELNIKI PROSTOROV IN NJIHOVE KOMBINACIJE TER HRANILNIKI TOPLE VODE
1. Zakaj ni IR ogrevanje z IR sun regulatorjem subvencionirano? Zakaj se glede na to, da je IR
ogrevanje najbolj okolju prijazno, ne uporablja pri javnih naročilih, saj se pri sami izdelavi IR
panelov porabi do 20x manj energije in je 2x daljša življenjska doba. Prihranki so primerljivi s
toplotnimi črpalkami v kombinaciji z IR sun regulatorjem (lot 2). Zakaj v tujini kupujejo IR ogrevanje
za vrtce in šole, pri nas pa so energetski svetovalci proti?
Primarno ogrevanje z električno energijo kot osnovnim virom ogrevanja z IR paneli ni okoljsko
racionalno glede na uporabo ostalih primarnih virov energije, ki so na razpolago, saj drugi
generatorji toplote na električno energijo (npr. toplotne črpalke) delajo z večjim izkoristkom.
Glede na trditev, da se za izdelavo IR panelov porabi do 20x manj energije in da je njihova
življenjska doba 2x daljša ter da so prihranki ogrevanja z IR paneli primerljivi s toplotnimi
črpalkami v kombinaciji z IR sun regulatorjem (lot 2), se ne moremo opredeliti, ker nimamo
študij ali strokovnih podlag, na podlagi katerih so postavljene zgornje trditve.

SANITARNE ARMATURE
1. Pri obnovi zasebnih stanovanj, ki jih občina v okviru svojih pristojnosti odda v najem socialno
ogroženim občanom, torej Uredbe o ZeJN ni potrebno upoštevati?
Da, v primeru vgradnje sanitarne armature v stanovanjsko stavbo, naročniku ni potrebno
upoštevati cilja iz 12. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.

2. Zakaj je potrebno Uredbe o ZeJN uporabljati tudi pri vzdrževanju objekta, glede na to, da je cilj
mogoče doseči le pri gradnji nove stavbe oziroma pri investicijski obnovi?
Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za predmet, za katerega je obvezna
uporaba Uredbe o ZeJN vedno upoštevati določila te uredbe oziroma doseči/izpolniti cilj iz 6.
člena te uredbe. Obvezno izpolnjevanje zahtevanega cilja iz Uredbe o ZeJN načeloma velja tudi
v primeru nakupa manjše količine npr. sanitarnih armatur.
Izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, pa lahko naročnik odda
javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz drugega odstavka tega člena, vendar mora v tem
primeru pri naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da se doseže 100-odstotni cilj, če je cilj
iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja iz drugega odstavka tega člena.
Kot okoliščina, ki omogoča tovrstno izjemo, bi se lahko primeroma opredelila tudi takšna, pri
kateri bi bilo potrebno za nakup enega kosa sanitarne armature zamenjati pripadajočo
napeljavo oziroma infrastrukturo, kar bi iz vidika gospodarnosti predstavljalo nesmotrno
investicijo.

Vsekakor pa je potrebno upoštevati, da se z naročanjem zelenih predmetov javnega naročanja
in upoštevanjem ciljev oziroma določb Uredbe o ZeJN zasleduje več učinkov zelenega javnega
naročanja, med drugim naročanje okoljsko manj obremenjujočih izdelkov, storitev in gradenj
ter ustrezno, to je gospodarno trošenje javnih sredstev, pri čemer se ekonomski učinki lahko
kažejo na daljši rok.
STENSKE PLOŠČE
1. Ali lahko MJU objavi stališče o nedosegljivosti cilja za stenske plošče?
Kljub temeljiti analizi trga in usklajevanju določil Uredbe o ZeJN tudi z večjimi deležniki na trgu,
med pripravo Uredbe o ZeJN in določitvijo ciljev za posamezen predmet zelenega javnega
naročanja, se je pri izvajanju Uredbe o ZeJN pri predmetu Stenske plošče ugotovilo, da na trgu
(v tem trenutku) ni mogoče zagotoviti stenskih plošč, pri katerih bi delež recikliranega mavca v
mavčni plošči znašal najmanj 10 %. Vsled navedenega torej (v tem trenutku) cilja iz 14. točke
drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN v navedenem deležu recikliranega mavca v mavčni
plošči (10%) ni mogoče doseči.

VRTNARSKE STORITVE, KMETIJSKI IN DRUGI PROIZVODI TER OPREMA IN STROJI ZA VRTNARJENJE
1. Ali moraš za košenje trave na javnih površinah uporabljati Uredbe o ZeJN oziroma za vzdrževanje
javne površine?
Uredba ZeJN se pri naročanju storitve košenja oz. nabave strojev za izvajanje del uporablja predvsem
pri upoštevanju okoljskih vidikov pri pripravi naročila (6. člen Uredbe o ZeJN).
Pri oddaji javnih naročil naročnik upošteva zlasti naslednje okoljske vidike:
energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih nizko- ali brezogljičnih
alternativnih virov energije;
učinkovita in ponovna raba vode;
učinkovita raba virov;
preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje, zlasti onesnaževanje zraka, voda in tal
ter zmanjševanje biotske raznovrstnosti;
ponovna raba sekundarnih surovin in izdelkov ter preprečevanje ter zmanjševanje
nastajanja odpadkov, vključno zaradi daljše življenjske dobe blaga ali gradnje, spodbujanje
popravil, priprave in predelave odsluženih izdelkov in odpadkov za ponovno uporabo ter
recikliranje.
Pri pripravi naročila torej pridejo v poštev podčrtani vidiki, za katere primere najdete v objavljenih
Primerih okoljskih zahtev in meril na spletni strani Direktorata za javno naročanje.
Sicer za to storitev Uredba o ZeJN ne predpisuje doseganja posebnega cilja.

