NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
V nadaljevanju pri posameznih predmetih zelenega javnega naročanja podajamo odgovore na
nekatera najpogosteje zastavljena vprašanja.
Ob tem pa v zvezi z vsemi predmeti zelenega javnega naročanja oziroma tolmačenjem Uredbe o
zelenem javnem naročanju (Uradni list RS., št. 51/17; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN) pojasnjujemo
oziroma poudarjamo še sledeče:
• Pripravljeni Primeri okoljskih zahtev in meril, ki so objavljeni na spletni strani Direktorata za javno
naročanje, predstavljajo primere, ki jih naročnik lahko (ni pa obvezan) vključi v postopek javnega
naročanja, da bi dosegel cilj(e) iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN. Naročnik lahko torej
primere, ki so objavljeni na spletni strani Direktorata za javno naročanje, uporabi v posameznem
javnem naročilu za izpolnitev cilja oziroma ciljev iz drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN, pri
tem pa mora vsekakor pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila oziroma priprave
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ustrezno preveriti, na kakšen način in s katerimi
zahtevami bo lahko dosegel obvezen cilj iz Uredbe o ZeJN za posamezen predmet zelenega javnega
naročanja. V vsakem primeru pa dobesedno kopiranje vseh v primerih navedenih okoljskih zahtev
in meril nikakor ni primerno oziroma ustrezno.
• S strani naročnika je v razpisni dokumentaciji tudi popolnoma napačno in neprimerno navajanje
zahteve glede izpolnjevanja tehničnih specifikacij, pogojev za sodelovanje, meril za izbiro oziroma
pogodbenih določil na način, da morajo ponudniki za posamezen predmet zelenega javnega
naročila zadostiti ciljem iz Uredbe o ZeJN, brez podrobnejših konkretnih zahtev v zvezi s
posameznim predmetom zelenega javnega naročanja.
• Uredba o ZeJN v šestem odstavku 6. člena nadalje določa, da lahko naročnik izjemoma, kadar to
zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, 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 (razen če je izjemo iz prejšnjega stavka uporabil
zaradi oddaje javnega naročila v postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke
prvega odstavka 46. člena ZJN-3 ali če zagotovi, da se objekt zgradi z uporabo priznanega sistema
certificiranja trajnostne gradnje ter razen v primeru cilja iz 2., 15. in 16. točke drugega odstavka
tega člena).
• V primeru oddaje t. im. evidenčnih naročil (torej naročil pod pragom za uporabo ZJN-3) praviloma
ni potrebno upoštevati Uredbe o ZeJN, vendar pa je v nekaterih primerih lahko tudi to primerno
oziroma v nekaterih primerih celo obvezno (npr. v primeru storitev projektiranja stavb ali cest, kjer
bo pri sami izvedbi gradnje treba slediti ciljem iz uredbe, kar bi bilo nemogoče, če cilji ne bi bili
upoštevani že pri projektiranju).
• Pri opredeljevanju načinov dokazovanja ustreznosti in navajanju zahtevanih (okoljskih in drugih)
znakov morajo naročniki upoštevati (tudi) določila iz 69. člena ZJN-3, (predvsem) v smislu, da
morajo sprejeti vse znake, ki potrjujejo, da gradnje, blago ali storitve izpolnjujejo enakovredne
zahteve za pridobitev (tega) znaka.
• Šteje, da če naročnik cilj iz drugega odstavka 6. člena upošteva pri oddaji javnega naročila v skladu
s petim odstavkom 73. člena ZJN-3 (t.im. kratke verige), mu tega cilja ni treba upoštevati tudi pri
javnem naročanju po postopku javnega naročanja iz prvega odstavka 39. člena ZJN-3 (cilj pri javnem
naročilu, razdeljenem na sklope, se v tem primeru lahko ugotavlja gledano na vse sklope skupaj,
torej tudi izločene sklope po sistemu kratkih verig).
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ŽIVILA IN GOSTINSKE STORITVE
• Ali je uporaba Kataloga živil za javno naročanje obvezna?
Ne, vendar pa Katalog živil za javno naročanje naročnikom omogoča pravilno poimenovanje živil,
analizo trga, oblikovanje sklopov in pomoč pri oblikovanju meril ter predstavlja uporabno orodje pri
izvajanju analize trga in pridobivanju podatkov o živilih.
• Ali se delež ekoloških živil šteje tudi v kvoto živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz
sheme kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča, kot določa tretji cilj uredbe
o ZeJN?
Ne, ekološka živila se ne upoštevajo v kvoti živil, ki izpolnjujejo posamezno, več ali vse zahteve iz
shem kakovosti, zaradi česar so ta živila okoljsko manj obremenjujoča. V tej kvoti živil se upoštevajo
živila iz vseh ostalih shem, razen ekoloških živil.

TEKSTILNI IZDELKI
• Kako pri naročanju tekstilnih izdelkov zadostiti cilju iz uredbe o ZeJN?
Bombaž ali druga naravna vlakna (npr. volna), ki so vsebovana v tekstilnih izdelkih (oblačilih) morajo
v najmanj 10% vseh izdelkov zajemati bombažna ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki
način.
• Ali je potrebno v primeru naročanja osebne varovalne opreme zadostiti cilju iz Uredbe o ZeJN?
Ne, v primeru naročanja osebne varovalne opreme se lahko upošteva izjema zaradi varnostnih
zahtev iz 5. člena Uredbe o ZeJN.

PISARNIŠKI PAPIR IN HIGIENSKI PAPIRNATI IZDELKI
• Kakšna je definicija primarnih vlaknin?
Primarna vlakna so sveža celulozna vlakna, ki še niso bila predelana in se kot taka prvič uporabijo
za proizvodnjo nekega izdelka iz papirja. Vse ostalo so predelana vlakna. O papirju na osnovi
primarnih vlaken lahko govorimo v primeru, ko je le-ta proizveden iz kombinacije primarnih in
predelanih vlaknin.
• Ali je potrebno pri naročanju pisarniškega papirja vedno izpolniti oba cilja iz Uredbe o ZeJN (cilj iz 5.
in 6. točke drugega odstavka 6. člena)?
Naročnik mora izpolniti tisti cilj (cilj iz 5. in/ali cilj iz 6. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o
ZeJN), glede na to, iz katere vlaknine (primarne in/ali predelane) zahteva pisarniški papir oziroma je
pridobil ponudbe.

GRELNIKI VODE, GRELNIKI PROSTORA IN NJIHOVE KOMBINACIJE TER HRANILNIKI TOPLE VODE
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko
predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali
poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?
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Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali
upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe
o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 11. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri
javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le
majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?
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 grelnikov vode, grelnikov prostora in njihovih kombinacij ter hranilnikov
tople vode.
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 (torej v primeru
nakupa grelnikov vode, grelnikov prostora in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode
zagotoviti, da delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople
vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 100%). Kot okoliščina, ki
omogoča tovrstno izjemo, bi se lahko primeroma opredelila tudi takšna, pri kateri bi bilo potrebno
za nakup npr. enega kosa grelnika vode 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.

SANITARNE ARMATURE
• Ali se izpolnjevanje cilja za sanitarne armature meri samo za nestanovanjske stavbe?
Da.
• Ali mora naročnik upoštevati Uredbo o ZeJN tudi pri naročanju sanitarnih armatur za otroške vrtce?
Da.
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko
predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali
poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?
Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali
upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe
o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 12. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri
javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le
majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?
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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 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 (torej v primeru
nakupa sanitarnih armatur zagotoviti, da delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v
nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa
posamezne uporabe vode, znaša najmanj 100 %). 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.

OPREMA ZA STRANIŠČA NA SPLAKOVANJE IN OPREMA ZA PISOARJE
• Ali se izpolnjevanje cilja za javno naročanje opreme za stranišča na splakovanje in opreme za
pisoarje meri samo za nestanovanjske stavbe?
Ne, okoljske vidike (in cilje) za ta predmet javnega naročanj je potrebno upoštevati tudi pri
stanovanjskih stavbah.
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko
predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali
poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?
Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali
upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe
o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 13. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri
javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le
majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?
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 opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje.
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 (torej v primeru
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nakupa opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje zagotoviti, da delež splakovalnih
sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za
varčevanje z vodo, znaša najmanj 100 %). Kot okoliščina, ki omogoča tovrstno izjemo, bi se lahko
primeroma opredelila tudi takšna, pri kateri bi bilo potrebno za nakup enega kosa opreme za
stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje 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
• Ali je potrebno pri obnovi fasade uporabljati stenske plošče, ki zadostijo ciljem iz Uredbe o ZeJN?
Ne, v skladu z definicijo stenske plošče iz Priloge 1 Uredbe o ZeJN je potrebno cilj za ta predmet
javnega naročanja upoštevati za stenske plošče, ki se namestijo v stavbah.
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko
predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali
poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?
Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali
upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe
o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 14. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN.
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri
javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le
majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?
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 stenskih plošč.
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 (torej v primeru
nakupa stenskih plošč zagotoviti, da delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma delež
recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 20
%).
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.
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PROJEKTIRANJE OZIROMA IZVEDBA GRADNJE STAVB
• Ali službena stanovanja, privatna stanovanja oziroma počitniški objekti sodijo med poslovne in
upravne stavbe v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?
Ne. Med objekte s klasifikacijo CC-SI 122 sodijo npr. stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori
državnih organov, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno.
• Ali je pri rekonstrukciji in vzdrževanju poslovnih in upravnih stavb potrebno upoštevati cilj iz 15.
točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN?
Ne. ZGO-1, ki se še uporablja do 1. 6. 2018, gradnjo definira kot izvedbo gradbenih in drugih del in
obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo in odstranitev (ne pa vzdrževanje).
Vendar pa je potrebno v primeru, če se pri rekonstrukciji oziroma vzdrževanju posega na posamezne
(ostale) predmete zelenega javnega naročanja, ki jih uredba določa ločeno, za ta naročila upoštevati
določila Uredbe o ZeJN.
• Ali je potrebno v primeru, ko je bila projektna dokumentacija pridobljena oziroma izdelana pred
uveljavitvijo nove Uredbe o ZeJN (pred 1. 1. 2018), v postopek javnega naročila gradenj vključiti
temeljne okoljske zahteve oziroma zadostiti cilju iz Uredbe o ZeJN?
V primeru oddaje javnega naročila za izvedbo gradnje stavbe, za katero je naročnik že pred
začetkom veljavnosti Uredbe o ZeJN razpolagal s projektno dokumentacijo, bi lahko bilo primerno,
da v postopek javnega naročila vključi le tiste okoljske zahteve, ki jih je mogoče, ne da bi bilo
potrebno spreminjati predhodno izdelano projektno dokumentacijo, predvsem, če bi sprememba (že
izdelane) projektne dokumentacije predstavljala nesorazmerno velik strošek za naročnika, torej
proračunskega porabnika. Vendar pa je potrebno upoštevati, da Uredba o ZeJN za predmet
naročanja projektiranja in/ali izvedbo gradnje stavbe določa cilj, da delež lesa ali lesnih tvoriv v
stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče
pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali
onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 %
gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III, enak cilju iz predhodne ureditve. Ta cilj pa
je povsem enak temeljni okoljski zahtevi iz v letu 2017 veljavne uredbe o zelenem javnem naročanju
(točka 7.1.3. / 2. priloge 7), zaradi česar bo (oz. bi moral biti) cilj po novi uredbi prav tako dosežen.
Nenazadnje pa tudi Uredba o ZeJN v priporočilih za ta predmet naročanja v točki 6.2.1., tč. 1 določa,
da (lahko) naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet
javnega naročila ali posameznega sklopa, določi, da se morajo pri izvedbi gradnje upoštevati
zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet izvedbe gradnje in jih je naročnik opredelil že v
postopku javnega naročanja za projektiranje.
V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe o ZeJN pa se postopki javnega naročanja, za katere je
bilo obvestilo o javnem naročilu poslano v objavo pred uveljavitvijo te uredbe, izvedejo po
dosedanjih predpisih. Navedeno torej pomeni, da v kolikor je bilo javno naročilo za izvedbo gradnje
stavbe poslano v objavo pred uveljavitvijo Uredbe o ZeJN (torej pred 1. 1. 2018), te uredbe ni
potrebno upoštevati, oziroma pri gradnji te stavbe ni potrebno izpolniti cilja iz 15. točke drugega
odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN. Naročnik namreč to naročilo izvaja v skladu z določili predhodne
Uredbe o ZeJN.
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PROJEKTIRANJE OZIROMA IZVEDBA GRADNJE CEST
• Ali je potrebno cilj iz 16. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN upoštevati tudi pri
novogradnji ceste?
Ne, okoljske zahteve za ta predmet zelenega javnega naročanja je potrebno upoštevati (zgolj) pri
projektiranju oziroma izvedbi obnove cest. Pri novogradnji torej navedena določila niso relevantna,
saj ne gre za obnovo vozišča, pri kateri nastane asfaltni granulat.
• Ali je potrebno Uredbo o ZeJN upoštevati pri gradnji obnove vozišča tudi v primeru, ko je bil projekt
za obnovo vozišča izdelan pred njeno uveljavitvijo?
Da.
• Ali je potrebno Uredbo o ZejN upoštevati tudi pri ureditvi pločnika oziroma kolesarske steze?
Za področje projektiranja oz. izvedbe gradnje cest je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov, pri
čemer mora v skladu s 6. členom Uredbe o ZeJN naročnik naročilo oddati tako, da se v posameznem
naročilu izpolni cilj iz 16. točke tega člena, in sicer:
pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali
je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti
za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami),
posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna;
Iz Pravilnika o projektiranju cest izhaja, da je »vozišče« del cestišča, ki ga sestavljajo en ali več voznih
pasov in posebni pasovi. Kot del vozišča šteje skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1) tudi kolesarski
pas (vzdolžni del vozišča, ki je označen z ločilno črto in je namenjen prometu koles in koles s
pomožnim motorjem), ne šteje pa kot del vozišča kolesarska steza (del cestišča, ki ni v isti ravnini
kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim
motorjem). Enako ne šteje kot del vozišča, pločnik (cestišče, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od
njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem, ali pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim
motorjem, če je na njem označen kolesarski pas ali pa z vertikalno prometno signalizacijo dovoljen
promet kolesarjev).
Kot izhaja iz navedenega, pri gradnji pločnika in kolesarske steze (ki ni v isti ravnini kot vozišče)
naročnik ni zavezan k doseganju cilja, kot je naveden v 16. točki 6. člena Uredbe o ZeJN.

CESTNA VOZILA
• Ali je potrebno pri javnem naročilu cestnih vozil (kumulativno) upoštevati oba cilja iz Uredbe o ZeJN
(cilj iz 17. in 18. točke drugega odstavka 6. člena)?
Da.
• Ali je potrebno pri javnem naročilu samo enega cestnega vozila (tudi) upoštevati oba cilja iz Uredbe
o ZeJN (cilj iz 17. in 18. točke drugega odstavka 6. člena)?
Da. Izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, pa lahko naročnik odda
javno naročilo brez upoštevanja ciljev (ali brez upoštevanja enega izmed obeh ciljev) iz drugega
odstavka tega člena, vendar mora v tem primeru pri naslednjem istovrstnem naročilu zagotoviti, da
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se doseže 100-odstotni cilj, če je cilj iz drugega odstavka tega člena nižji od 50 %, pa dvakratnik cilja
iz drugega odstavka tega člena.

ELEKTRIČNE SIJALKE IN SVETILKE TER RAZSVETLJAVA V NOTRANJIH PROSTORIH
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi, ko
predstavljajo le del javnega naročila projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavbe, ki ni upravna ali
poslovna stavba v skladu s klasifikacijo CC-SI 122?
Da. Pri tovrstnem naročilu (torej ko ne gre za projektiranje oziroma izvedbo gradnje poslovnih ali
upravnih stavb) naročniku ni potrebno upoštevati cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe
o ZeJN, mora pa doseči oziroma izpolniti cilj iz 20., 21. in 22. točke drugega odstavka 6. člena Uredbe
o ZeJN.
• Ali je potrebno zahteve oziroma cilje za ta predmet zelenega javnega naročanja upoštevati tudi pri
javnem naročilu rednega vzdrževanja stavb, kjer nabava tega predmeta javnega naročila znaša le
majhen delež celotnega naročila in se zamenja oziroma nabavi le manjša količina tovrstnih izdelkov?
Naročnik mora pri nakupu oziroma izvedbi javnega naročila za predmet, za katerega je obvezna
uporaba Uredbe o ZeJN vedno upoštevati določila 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 električnih sijalk in svetilk.
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 (torej v primeru
nakupa električnih sijalk in svetilk zagotoviti, da delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji
energijski razred, dostopen na trgu, znaša 100 % oziroma da delež svetilk, ki omogoča uporabo
električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 100 %). Kot
okoliščina, ki omogoča tovrstno izjemo, bi se lahko primeroma opredelila tudi takšna, pri kateri bi
bilo potrebno za nakup enega kosa električne sijalke ali svetilke zamenjati celotno napeljavo
oziroma infrastrukturo.
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.

CESTNA RAZSVETLJAVA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA
• Katere primere okoljskih zahtev in meril lahko naročnik upošteva pri rekonstrukciji obstoječe cestne
razsvetljave, za katero je bil projekt preureditve javne razsvetljave že izveden?
Upošteva lahko točko 6.4 iz Primerov okoljskih zahtev in meril za cestno razsvetljavo in prometno
signalizacijo (P18), dostopne na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javneganarocanja/zeleno-jn.
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• Katere primere okoljskih zahtev in meril lahko naročnik upošteva pri gradnji nove cestne
razsvetljave?
V kolikor naročnik naroča projekt nove cestne razsvetljave ali projekt obnove že obstoječe cestne
razsvetljave, lahko upošteva točko 6.2 iz Primerov okoljskih zahtev in meril za cestno razsvetljavo
in prometno signalizacijo (P18), dostopne na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistemjavnega-narocanja/zeleno-jn.

ČISTILA, STORITVE ČIŠČENJA IN STORITVE PRANJA PERILA
• Kaj pomeni v točki 2 poglavja 5.1 Primerov okoljskih zahtev in meril za področje čistil, da določena
čistila ne smejo imeti več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila oziroma
kaj pomeni funkcionalna enota?
Funkcionalna enota = odmerek v g/kg perila.
• Ali certifikat Okoljske marjetice predstavlja potrdilo, da blago izpolnjuje znak za okolje tipa I?
Da.

VRTNARSKE STORITVE, KMETIJSKI IN DRUGI PROIZVODI TER OPREMA IN STROJI ZA VRTNARJENJE
• Ali je potrebno Uredbo o ZeJN upoštevati tudi za kmetijska zemljišča?
Ne.
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