
Kako dobro poznamo ZeJN in kakšna je osnovna 
zakonodaja 

Mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja, Ministrstvo 
za javno upravo 



Kontaktne točke

• objavljene na spletni strani Direktorata za javno naročanje 

https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html

 zejn.mop@gov.si

• naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za 

sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljajo strokovno pomoč 

glede vprašanj o zelenem javnem naročanju, vezanih na področje dela 

posameznega resorja oziroma posamezen predmet zelenega javnega 

naročanja

https://ejn.gov.si/sistem/zeleno-jn.html
mailto:zejn.mop@gov.si


Informacije o zelenem javnem 

naročanju na strani Evropske komisije

• https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

• Povezave do številnih virov

• Primeri dobrih

 praks

• Informacije

https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm


Ureditev zelenega javnega naročanja

• Zeleno javno naročanje je v Sloveniji obvezno

• Uredba o zelenem javnem naročanju – objavljena v Uradnem listu RS, št. 
51/2017 dne 19. 9. 2017 - veljati je začela 1. januarja 2018

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju 
– objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/2019 dne 25.10.2019

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
zelenem javnem naročanju – objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 121/2021 dne 23. 7. 2017 – velja od 9. 
avgusta 2021

• Ureja način vključevanja okoljskih zahtev v postopek javnega naročanja



Namen zelenega javnega naročanja

• zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem  okoljsko manj 

obremenjujočega blaga, storitev in gradenj – povzroči velike neposredne 

okoljske koristi

• spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo – prispeva k 

spodbujanju trga za zelene proizvode in storitve ter razvoju inovativnih 

rešitev

• izboljšati okoljske značilnosti obstoječe ponudbe

• dajati zgled zasebnemu sektorju ter potrošnikom



Predmeti zelenega javnega naročanja
22 predmetov

 1. električna energija,

 2. živila in gostinske storitve,

 3. tekstilni izdelki,

 4. pisarniški papir in higienski papirnati izdelki,

 5. elektronska pisarniška oprema,

 6. televizorji,

 7. hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave,

 8. pohištvo,

 9. grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode,

 10. sanitarne armature,

 11. oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje,

 12. stenske plošče,

 13. projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb,

 14. projektiranje oziroma izvedba gradnje cest,

 15. vozila za cestni prevoz in storitve prevoza,

 16. pnevmatike,

 17. električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,

 18. cestna razsvetljava in prometna signalizacija,

 19. čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,

 20. vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje

 21. stavbno pohištvo

 22. protihrupne cestne ograje



Cilji zelenega javnega naročanja

• uredba določa cilje za posamezne predmete pri vsakokratni oddaji 

naročila - naročnik mora zeleno javno naročilo oddati tako, da izpolni cilj 

oziroma cilje za tisti predmet javnega naročanja

• 30 ciljev za vse predmete javnega naročanja

 (na primer: 15% živil mora biti ekoloških, 20% živil mora biti iz shem 

kakovosti, 50% elektrike mora biti iz obnovljivih virov, 100% računalnikov 

mora biti energetsko najbolj učinkovitih, 90% električnih sijalk mora biti 

uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, 90% pnevmatik 

mora biti uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu…)



HVALA ZA POZORNOST!


