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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 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 Predmet javnega naročila 

Primeri okoljskih zahtev se uporabljajo, kadar so predmet javnega naročila 
naslednji izdelki in oprema: 
 
• sredstva za izboljšanje tal, 

• okrasne rastline, 
• invazivne rastline,  
• namakalni sistemi,  
• vrtni stroji (kosilnice, vertikulatorji, žage za dračje, obrezovalniki in škarje 

za živo mejo, pobiralniki listja in pihalniki listja, avtomatske kose, 

avtomatske motike, rotacijski kultivatorji, drobilniki za kompost),  

• mazivna olja in  
• fitofarmacevtska sredstva.  
 
 



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 okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša 

najmanj 70 %, in pri tem ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst 
okrasnih rastlin;  
 
 



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 okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %;  

 



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 namakalnih sistemov, ki niso namenjeni namakanju kmetijskih 

zemljišč in so prilagodljivi glede količine vode, ki se porazdeljuje po 
območjih, znaša najmanj 60 %;  
 



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 namakalnih sistemov, ki niso namenjeni namakanju kmetijskih 

zemljišč in uporabljajo deževnico, znaša najmanj 25 %.  
 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Ključni okoljski vplivi   

   

 

    

 

 
– Podnebne spremembe: poraba vode, emisije zaradi uporabe 
strojev.  
 
– Zdravje ljudi zaradi fitofarmacevtskih sredstev.  
 

– Ekotoksičnost zaradi fitofarmacevtskih sredstev.  
 
– Evtrofikacija.  
 
– Poraba vode za namakanje in nego.  
 
- Nastanek odpadkov. 
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Pristop k ZeJN  

   

 

    

 

  

 Izogibanje/omejevanje nagrajevanje 

Fitofarmacevtska sredstva (uporaba 
pravilnika) 

Uporaba komposta iz ločeno zbranih 
odpadkov. 

Uporaba šote za izboljšanje tal. 

Uporaba pitne vode za 
zalivanje/namakanje 

Usposobljeno osebje.  
 

Neprilagojene rastline Rastline, ki so prilagojene lokalnim 
razmeram. 

Invazivne tujerodne rastline Zagotovite recikliranje uporabljene 
embalaže in uporabo reciklirane 
embalaže.  

Zmanjšajte količino uporabljene 
embalaže 

Uporaba biološko razgradljivih olj in 

maziv. 


