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Uvod 

Zelena javna naročila so pomembno orodje za doseganje ciljev okoljske politike v zvezi s 

podnebnimi spremembami, porabo virov ter trajnostno potrošnjo in proizvodnjo – zlasti ob 

upoštevanju pomena porabe javnega sektorja za blago in storitve v Evropi.  Zelena javna 

naročila so v sporočilu Evropske komisije Javna naročila za boljše okolje opredeljena kot 

„postopek, po katerem javni organi naročajo blago, storitve in dela, ki imajo v svojem 

življenjskem krogu manjši vpliv na okolje kot blago, storitve in dela z isto osnovno funkcijo, 

ki bi jih sicer naročili.“
1
 Ta priročnik navaja možnosti za izvajanje zelenih javnih naročil na 

podlagi direktiv o javnih naročilih iz leta 2014
2
. 

 

Zelena javna naročila se lahko 

uporabljajo za naročila nad in pod 

pragom za izvajanje direktiv EU o 

javnih naročilih. Direktive o javnih 

naročilih iz leta 2014 javnim 

organom omogočajo, da upoštevajo 

okoljske vidike. To velja za obdobje 

pred objavo javnega razpisa, v 

okviru postopka javnega naročanja 

in pri izvajanju naročila. Pravila v 

zvezi z izključitvijo in izborom naj bi zagotovila minimalno raven skladnosti izvajalcev in 

podizvajalcev z okoljskim pravom. Tehnike, kot so izračun stroškov v življenjski dobi, 

specifikacije za trajnostne proizvodne postopke in uporaba okoljskih meril za oddajo 

naročila, lahko naročnikom pomagajo pri opredelitvi okolju prijaznejših ponudb.  

 

Namen tega priročnika je javnim organom pomagati pri uspešnem načrtovanju in izvajanju 

zelenih javnih naročil. Na praktičen način pojasnjuje možnosti, ki so na voljo v okviru prava 

Evropske unije, ter obravnava preproste in učinkovite pristope k oblikovanju okolju prijaznih 

naročil. Priročnik je oblikovan na podlagi logike in strukture postopka oddaje javnega 

naročila. Navaja tudi veliko resničnih primerov zelenega nakupovanja s strani javnih organov 

v EU
3
.  Izdelan je bil za javne organe, vendar so številne zamisli in pristopi prav tako 

primerni za podjetja. Poleg tega bi moral biti v pomoč tudi dobaviteljem in ponudnikom 

                                                 
1
 COM(2008) 400, str. 4. 

2
 Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb (v nadaljnjem 

besedilu: direktiva o koncesijah); Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (v nadaljnjem besedilu: direktiva o javnem sektorju) in 

Direktiva 2014/25/EU o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in 

prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (v nadaljnjem 

besedilu: direktiva o javnih gospodarskih službah). Ta priročnik se sklicuje zlasti na direktivo o javnem sektorju, 

vendar je večina enakih možnosti za izvajanje zelenih javnih naročil zajetih tudi v drugih dveh direktivah.  
3
 Pomembno obvestilo: čeprav so bile informacije iz priročnika natančno preverjene, Evropska komisija ne 

prevzema nobene odgovornosti v zvezi s posameznimi primeri iz priročnika ali povezanimi spletnimi stranmi.  



storitev – zlasti manjšim podjetjem (MSP) – pri boljšem razumevanju okoljskih zahtev, ki se 

vedno pogosteje pojavljajo v javnih razpisih. 

 

Številni javni organi v Evropi pri svojih odločitvah o nakupu ne izvajajo le zelenih javnih 

naročil, ampak tudi trajnostna javna naročila, s čimer združujejo okoljska in socialna merila. 

Ta priročnik obravnava zlasti okoljske vidike razpisnega postopka. Direktive iz leta 2014 

zagotavljajo tudi številne nove možnosti za družbeno odgovorna javna naročila, ki pa tukaj 

niso obravnavana. 

 

Zakaj kupovati zeleno? 

Javni odhodki za dela, blago, storitve znašajo približno 

14 % BDP EU, kar je približno 1,8 bilijona EUR letno
4
. S 

tem, ko na podlagi svoje kupne moči izberejo blago, storitve 

in dela z manjšim vplivom na okolje, lahko pomembno 

prispevajo k uresničevanju lokalnih, regionalnih, nacionalnih 

in mednarodnih ciljev trajnosti. Zelena javna naročila so 

lahko glavno gonilo inovacij na trgu, saj industriji 

zagotavljajo resnične spodbude za razvoj okolju prijaznih 

izdelkov in storitev. To velja zlasti v sektorjih, v katerih 

javni kupci predstavljajo velik delež trga (npr. gradbeništvo, 

zdravstvene službe ali javni prevoz).   

 

Zelena javna naročila lahko javnim organom zagotovijo tudi finančne prihranke – zlasti če se 

upoštevajo stroški v življenjski dobi naročila in ne 

le nakupna cena. Z nakupom izdelkov, ki so energetsko učinkoviti ali varčujejo z vodo, je na 

primer mogoče prispevati k znatnemu zmanjšanju računov gospodarskih javnih služb. Z 

zmanjšanjem nevarnih snovi v izdelkih se lahko zmanjšajo stroški odstranitve. Organi, ki 

izvajajo zelena javna naročila, bodo bolje pripravljeni na soočanje z razvijajočimi se 

                                                 
4
 Evropska komisija (2015), Kazalniki javnega naročanja iz leta 2013. V teh podatkih ni zajeta poraba 

gospodarskih javnih služb; po zgodnjih ocenah (2011), ki so vključevale javno naročanje gospodarskih javnih 

služb, so javni odhodki znašali približno 19 % BDP EU, kar je več kot 2,3 bilijona EUR. 

Primeri zelenih javnih naročil 
• energetsko učinkoviti računalniki; 

• pisarniško pohištvo iz trajnostno 

pridobljenega lesa; 

• stavbe z majhno porabo energije; 

• reciklirani papir; 

• storitve čiščenja z ekološko 

sprejemljivimi izdelki; 

• električna vozila, hibridna vozila ali 

vozila z nizkimi emisijami; 

• električna energija iz obnovljivih 

virov energije. 



okoljskimi izzivi, na primer na zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov ali prehod na bolj 

krožno gospodarstvo. 

 

Pravni okvir 

Pravni okvir za javna naročila določajo 

določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(v nadaljnjem besedilu: Pogodba) in 

direktive EU o javnih naročilih, kot jih razlaga 

Sodišče Evropske unije. Z mednarodnega 

vidika Evropsko unijo zavezujejo pogoji iz 

sporazuma o vladnih naročilih Svetovne 

trgovinske organizacije (STO) in dvostranski 

trgovinski sporazumi. V praksi se skladnost s 

temi instrumenti na splošno doseže z 

razširitvijo enakih pravic, kot jih imajo 

gospodarski subjekti v EU, na gospodarske 

subjekte s sedežem v tretjih državah. 

 

Zgoraj navedeni okvir določa številna pravila in načela, ki jih je treba spoštovati pri oddaji 

javnih naročil. V tem okviru se lahko okoljski cilji izvajajo na različne načine, kot je 

pojasnjeno v tem priročniku.  

 

Sektorska zakonodaja 

Sektorska zakonodaja EU vzpostavlja 

obveznosti v zvezi z naročanjem nekaterega 

blaga in storitev, na primer z določitvijo 

minimalnih standardov energetske učinkovitosti, 

ki jih je treba uporabljati. Te obveznosti se 

trenutno med drugim uporabljajo v naslednjih 

sektorjih: 

 

                                                 
5
 Mapping out good practices for promoting green public procurement (Opredelitev dobrih praks za 

spodbujanje zelenih javnih naročil) (OECD, 2013), str. 4. Na voljo na: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH%282013%293&docL

anguage=En. 
6
 Zelena javna naročila so ključna za zeleno rast (dansko ministrstvo za okolje in prehrano, 2012). Na voljo na: 

http://eng.mim.dk/news-archive/2012/okt/20121009-green-procurement/. 
7
 De impact van het programma duurzaam inkopen anno 2011, str. 4 (nizozemsko ministrstvo za infrastrukturo 

in okolje, 2011). 

Koristi zelenih javnih naročil 

 „Zelena javna naročila so gonilo gospodarske 

rasti: po ocenah bo leta 2020 prodaja ekološke 

industrije dosegla 2,2 bilijona EUR“; 

OECD (2013)
5
. 

 

„Če bi v javnem sektorju bolj kupovali zeleno, bi 

lahko rešili več težav hkrati. Izboljšali bi 

podnebne spremembe in okolje ter obenem 

ustvarjali rast in delovna mesta v podjetjih, ki 

razvijajo zeleno tehnologijo. Povedano drugače, 

zelena javna naročila so eden od ključnih 

dejavnikov za preoblikovanje sveta v zeleno 

gospodarstvo“; danski minister za okolje (2012)
6
. 

 
Mesto Regensburg je uporabljalo zelena javna 

naročila pri javnem naročanju javnih 

gospodarskih služb, s čimer je v 15-letnem 

obdobju prihranilo 10 milijonov EUR pri stroških 

za energijo in vodo. 

 

Samo na Nizozemskem bi bili prihranjeni trije 

milijoni ton CO2, če bi vsi nizozemski javni 

organi uporabljali nacionalna merila za trajnostna 

javna naročila, ki vključujejo zelena merila. 

Poraba energije v javnem sektorju bi se zmanjšala 

za 10 %
7. 



• Pisarniška oprema IT – izdelki IT, ki so jih 

kupili centralni vladni organi, morajo 

izpolnjevati najnovejše minimalne zahteve 

glede energetske učinkovitosti, ki jih določa 

uredba EU o programu Energy Star (Uredba 

št. 106/2008 o programu Skupnosti za 

označevanje energetske učinkovitosti 

pisarniške opreme)
8
. 

 

• Vozila za cestni prevoz – vsi naročniki 

morajo kot del postopka javnega naročanja 

upoštevati porabo energije med vožnjo in 

vplive vozil na okolje. Zagotovljena je skupna 

metodologija za izračun operativnih stroškov v 

življenjski dobi (Direktiva 2009/33/ES o 

spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih 

vozil za cestni prevoz). 

 

• Stavbe – za javne stavbe veljajo minimalne 

zahteve glede energetske učinkovitosti, ki se 

opredelijo na nacionalni ravni na podlagi 

skupne metodologije EU. Od 1. januarja 2019 

morajo biti vse nove stavbe, ki jih uporabljajo 

in imajo v lasti javni organi, „skoraj nič-

energijske stavbe“ (Direktiva 2010/31/EU o 

energetski učinkovitosti stavb (prenovitev)). V 

direktivi o energetski učinkovitosti
9
 so 

določene tudi obvezne zahteve glede obnove 

javnih stavb in nakupnih ali novih najemnih 

pogodb, ki morajo izpolnjevati minimalne 

standarde energetske učinkovitosti. 

 

Poleg tega se v nekaterih državah članicah izvajajo posebna pravila, ki določajo obvezne 

standarde za zelena javna naročila za posamezne sektorje ali vrste naročil. Čeprav je 

obravnavanje teh predpisov zunaj področja uporabe tega priročnika, morajo naročniki slediti 

najnovejšim nacionalnim zahtevam. 

 

Zelena javna naročila v politiki EU 

Zelena javna naročila so bila podprta v številnih politikah in strategijah EU, ki odražajo 

njihovo priznano sposobnost spodbujanja bolj trajnostne uporabe naravnih virov, 

vzpostavljanja vedenjskih sprememb za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter spodbujanja 

                                                 
8
 To velja za javna naročila blaga, katerih vrednost presega prag za izvajanje direktiv o javnih naročilih.  

9
 Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. V prilogi III Direktive so opredeljeni ukrepi, ki jih morajo 

sprejeti organi osrednje vlade in ki jih lahko prostovoljno sprejmejo drugi javni organi.  

Viri zelenih javnih naročil na ravni EU 
• Merila EU za zelena javna naročila 

V pomoč naročnikom pri opredeljevanju in naročanju 

okolju prijaznejših izdelkov, storitev in gradenj so 

bila (v času nastanka tega priročnika) za 21 skupin 

izdelkov in storitev oblikovana okoljska merila za 

javna naročila, ki jih je mogoče vključiti neposredno v 

razpisno dokumentacijo. Ta merila za zelena javna 

naročila se redno pregledujejo in posodabljajo, tako 

da se upoštevajo najnovejši znanstveni podatki o 

izdelkih, nove tehnologije, razvoj trga in spremembe 

v zakonodaji. Večina meril je na voljo v vseh uradnih 

jezikih EU. 

 

• Služba za pomoč uporabnikom 

Evropska komisija je ustanovila službo za pomoč 

uporabnikom za razširjanje informacij o zelenih 

javnih naročilih in zagotavljanje odgovorov na 

poizvedbe zainteresiranih strani. Kontaktni podatki so 

na voljo na spletnem mestu o zelenih javnih naročilih: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm. 

 

• Informacije 

Spletno mesto o zelenih javnih naročilih je glavni vir 

informacij o praktičnih in političnih vidikih izvajanja 

zelenih javnih naročil. Na voljo so povezave do 

številnih virov v zvezi z okoljskimi vprašanji ter 

lokalne, nacionalne in mednarodne informacije o 

zelenih javnih naročilih. To vključuje seznam 

preteklih in tekočih projektov, povezanih z zelenimi 

javnimi naročili, obveščanje o najnovejših novicah in 

dogodkih v zvezi z zelenimi javnimi naročili, seznam 

odgovorov na pogosta vprašanja, slovarček ključnih 

izrazov in pojmov, študije, primere zelenih javnih 

naročil in ta priročnik. 

 

Vse to je mogoče prenesti s spletnega mesta: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp. 



inovacij. V akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, ki je bil sprejet decembra 2015, so 

zelena javna naročila izpostavljena kot eden od ukrepov, ki so potrebni za zagotavljanje bolj 

smotrne in učinkovite uporabe virov. 

 

V okvirčku so opisani posebni materiali, ki so bili 

razviti na ravni EU za podporo zelenim javnim 

naročilom. Podroben seznam politik, strategij in 

zakonodaje EU v zvezi z zelenimi javnimi naročili 

je na voljo v prilogi. 

 

Nacionalni in lokalni ukrepi 

Na nacionalni ravni je večina držav članic EU že 

objavila nacionalne akcijske načrte za zelena ali 

trajnostna javna naročila, ki opredeljujejo različne 

dejavnosti in podporne ukrepe za zelena ali 

trajnostna javna naročila
10

. Številne so določile cilje 

za zelena ali trajnostna javna naročila, bodisi z 

vidika splošnega javnega naročanja bodisi za 

posamezno skupino izdelkov ali storitev. 

 

Veliko držav in regij je pripravilo tudi sklope 

meril za zelena ali trajnostna javna naročila. V 

številnih primerih so ta merila podobna 

merilom EU za zelena javna naročila, pri čemer 

so prilagojena tako, da odražajo posebne 

okoliščine ali prednostne naloge organov, ki so 

jih oblikovali. Večina sklopov meril je 

oblikovanih na podlagi podatkov o oceni stroškov 

v življenjski dobi, če so na voljo, ter znakov za 

okolje in dokazil, na katerih ti znaki temeljijo
11

.  

 

Posamezni naročniki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni so tudi sprejeli prakse 

zelenega in trajnostnega javnega naročanja. V nekaterih primerih so njihova dejanja 

navdihnila nacionalne akcijske načrte ali služila kot zgled v drugih državah članicah. Veliko 

takih primerov je opisanih v tem priročniku, poleg tega pa se po vsej EU stalno sprejema 

še več dobrih praks. Zbirka več kot 100 primerov je na voljo na naslovu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm. 

  

                                                 
10

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm. 
11

 Glej Assessment and Comparison of National Green and Sustainable Public Procurement Criteria and 

Underlying Schemes (2010) (Ocena in primerjava nacionalnih meril za zelena in trajnostna javna naročila ter 

temeljnih shem) avtorjev Evans, Ewing, Mouat in Nuttall, na voljo na 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm. 

Zeleni javni razpisi na Irskem 

Irska je leta 2012 sprejela svoj akcijski 

načrt za zelena javna naročila z 

naslovom Zeleni javni razpisi. V njem je 

bil določen cilj, da mora biti polovica 

vsega javnega naročanja osmih skupin 

izdelkov in storitev zelena. Agencija za 

varovanje okolja je leta 2014 objavila 

celovit sklop meril in smernic za pomoč 

organom pri doseganju tega cilja. Merila 

temeljijo na merilih, določenih na 

ravni EU, vendar upoštevajo posebne 

vzorce nabave in strukturo trga na 

Irskem. Smernice obravnavajo tudi 

evropsko in nacionalno okoljsko 

zakonodajo. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm


Zelena javna naroč ila: osnove 

V tem priročniku je pojasnjeno, kako kupovati zeleno, pri čemer je obravnavana vsaka faza 

postopka javnega naročanja. V nadaljevanju so navedeni osnovni koraki skupaj s povezavo 

do oddelka priročnika, v katerem je več informacij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvod 

• Seznanite se s področjem uporabe in potencialnimi koristmi 

zelenih javnih naročil ter razpoložljivimi viri.  

 

 Zavežite se postopku in zagotovite politično podporo, tako da 

sprejmete politiko zelenih javnih naročil z jasnimi 

opredelitvami in cilji, ki ustrezajo vaši organizaciji.  

• Določite prednostne naloge za skupine izdelkov in storitev, ki 

jih boste obravnavali, ob upoštevanju obstoječih meril za zelena 

javna naročila, znakov za okolje in drugih virov.  

• Vzpostavite dejavnosti obveščanja, usposabljanja, povezovanja 

in spremljanja, da zagotovite doseganje ciljev.  

 

 

 

 

 

 

 

• Proučite, kako bodo okolju prijazne zahteve vplivale na postopek 

javnega naročanja za blago in storitve, ki ste jih izbrali, in kako jih 

boste izvajali v skladu s pravnimi obveznostmi.  

• Ob pomoči dobaviteljev preglejte ponudbo izdelkov in storitev na 

trgu ter pripravite poslovni scenarij za zelena javna naročila na 

podlagi izračuna stroškov v življenjski dobi.  

 

• V razpisnem postopku opredelite predmet in tehnične specifikacije za 

naročila ter pri tem upoštevajte vplive na okolje v celotni življenjski 

dobi blaga, storitev ali gradenj, ki jih kupujete in pri opredelitvi svojih 

zahtev razmislite o uporabi znakov.  

 

 

Poglavje 3 

 

 

 Kjer je ustrezno, uporabite merila za izbor, ki temeljijo na okoljski 

tehnični zmogljivosti ali ukrepih okoljskega upravljanja in 

upravljanja dobavne verige, ter izključite ponudnike, ki ne 

spoštujejo veljavnega okoljskega prava. 

 Opredelite merila za oddajo naročila, ki ponudnike spodbujajo k 

doseganju še višjih ravni okoljske učinkovitosti v primerjavi z ravnmi, 

ki ste jih določili, in ta merila pregledno uporabljajte. Ko primerjate 

ponudbe, ocenite stroške v življenjski dobi in zavrnite neobičajno 

nizke ponudbe, če niso v skladu z okoljskim pravom. 

 

 

 Določite klavzule o izvedbi naročila, ki izpostavljajo okoljske 

obveznosti, ki so se jim zavezali dobavitelji ali ponudniki storitev, in 

zagotovite ustrezna pravna sredstva za primere neizpolnjevanja teh 

obveznosti. Zagotovite sistem spremljanja teh obveznosti in da veljajo 

tudi za podizvajalce. 

 

Poglavje 6 

Opredelite posebne pristope zelenih javnih naročil k razpisnim 

postopkom v sektorjih z velikim učinkom, kot so poslovne in upravne 

stavbe, živila in gostinske storitve, vozila ter izdelki, ki rabijo 

energijo. 

 

Poglavje 7 



 

 



Poglavje 1 – Izvajanje zelenih javnih 
naroč il 

Izvajanje zelenih javnih naročil 

zahteva nekaj načrtovanja: 

določitev področja uporabe za 

zelena javna naročila v vaši 

organizaciji, opredelitev 

prednostnih nalog in ciljev vaših 

dejavnosti, organizacija 

ustreznega usposabljanja osebja 

in spremljanje uspešnosti. Vsi ti 

elementi so lahko del politike 

zelenih javnih naročil. Podpirati bi jih morali tudi operativni postopki in elektronsko javno 

naročanje vaše organizacije. 

 

Navodila v tem poglavju lahko uporabi kateri koli javni organ, ki želi izvajati zelena javna 

naročila. Večina držav EU je oblikovala nacionalne akcijske načrte za zelena javna 

naročila
12

, ki bodo verjetno vplivali na strateški pristop organov iz zadevne države k 

izvajanju, na primer glede določenih ciljev, prednostnih skupin izdelkov in zahtev glede 

spremljanja. 

 

1.1 Politika zelenih javnih naročil 
Številni javni organi v Evropi so se odločili za vzpostavitev politike zelenih javnih naročil ali 

vključitev zavez k izvajanju zelenih javnih naročil v druge politike. Zelena javna naročila 

zahtevajo učinkovito sodelovanje med različnimi oddelki in člani osebja znotraj organizacije. 

Visoka stopnja podpore se na splošno šteje za pomemben dejavnik za uspešnost zelenih 

javnih naročil. 

 

Za čim večjo učinkovitost mora politika zelenih javnih naročil: 

 

• vključevati jasne cilje, prednostne naloge in časovne okvire (glej oddelek 1.2); 

 

• opredeliti obseg zajetih nabavnih dejavnosti (Ali zajema celoten organ ali samo nekatere 

oddelke? Katere skupine izdelkov in storitev zajema?); 

 

• opredeliti, kdo je odgovoren za izvajanje politike; 

 

                                                 
12

 nadaljnje informacije o nacionalnih akcijskih načrtih so na voljo na: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm.  

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm


• vključevati mehanizem za ustrezno spremljanje uspešnosti (glej oddelek 1.5). 

 

Politika zelenih javnih naročil mora biti usklajena z vsemi obstoječimi politikami in 

strategijami v zvezi z javnim naročanjem in trajnostnim delovanjem organizacije. Da se 

omogoči izvajanje politike, je običajno potreben vložek internih uporabnikov, dobaviteljev in 

vodstva. Morda boste želeli pridobiti tudi zunanje svetovanje ali pregled strokovnjaka iz 

drugih organizacij javnega sektorja, ki izvajajo zelena javna naročila, ali mrež iz oddelka 1.7.  

 

Ko se politika začne izvajati, je treba pripraviti nekakšen operativni načrt izvajanja, ki določa 

posebne naloge, odgovornosti in časovni razpored. Politiko in načrt izvajanja je treba potem 

čim širše posredovati, zlasti 

osebju, ki ga najbolj zadeva, in dobaviteljem, ki imajo svojo vlogo pri uresničevanju politike. 

 

1.1.1 Ustanovitev delovne skupine 

Za izvajanje zelenih javnih naročil sta 

potrebna vključenost in sodelovanje 

različnih oddelkov in članov osebja v 

organizaciji. Verjetno bo potrebno 

posvetovanje s finančnimi uradniki, 

okoljskimi uradniki in uradniki za javna 

naročila ter nekaterih specializiranimi 

oddelki, kot so gradbeništvo, energetika 

ali IT. 

 



V številnih organih so nabavne odgovornosti razpršene po celotni upravi. Ustanovitev 

delovne skupine, ki vključuje predstavnike 

različnih oddelkov, lahko pri oblikovanju 

politike zelenih javnih naročil, opredeljevanju 

prednostnih nalog in ciljev ter ocenjevanju 

potreb po usposabljanju prispeva k 

zagotavljanju zavezanosti celotne organizacije 

in zadovoljevanju teh potreb. 

 

1.2 Opredelitev prednostnih nalog in 

ciljev 
Pri uvajanju zelenih javnih naročil v prakse 

javnega naročanja je običajno potreben 

postopen pristop. En način je izbor majhnega 

števila skupin izdelkov in storitev, na katere se 

najprej osredotočite. Pilotne dejavnosti znotraj 

posameznih oddelkov, ki so najbolj 

pripravljeni sodelovati, lahko prispevajo k 

ponazoritvi uspešnega izvajanja in postanejo 

širše sprejete. 

 

1.2.1 Kako določiti prednost 

Pri opredeljevanju prednostnega izdelka, storitve in gradnje je treba najprej upoštevati tri 

glavne dejavnike
14

: 

 

• vpliv na okolje – izberite tiste izdelke (npr. vozni park) ali storitve (npr. storitve čiščenja), 

ki imajo v svoji življenjski dobi velik vpliv na okolje; 

 

• proračunska pomembnost – osredotočite 

prizadevanja na področja velike porabe 

znotraj organa;  

 

 • možnost vpliva na trg – osredotočite se na 

področja, kjer je možnost vpliva na trg 

največja. Razlog za to je lahko velikost ali 

prepoznavnost naročila ali pa pomen, ki ga 

imajo stranke iz javnega sektorja za 

dobavitelje.  

 

Pri končnem izboru sektorjev je treba upoštevati tudi številne druge dejavnike: 
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 Več informacij je na voljo na: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332756/food-plan-july-2014.pdf. 
14

 Te dejavnike je obravnavala Evropska komisija in večina držav članic EU pri izboru skupin izdelkov in 

storitev za razvoj meril za zelena javna naročila. 

Načrtovanje trajnostnih javnih 

naročil za prehrano v Združenem 

kraljestvu 

 

Ministrstvo Združenega kraljestva za 

okolje in podeželje (Defra) je leta 2014 

oblikovalo okvir za trajnostna javna 

naročila za prehrano z naslovom Načrt 

za javno naročanje
13

. Načrt, ki ga je 

podprl britanski ministrski predsednik, 

določa posebno vizijo, cilje in rezultate 

za trajnostna javna naročila za prehrano. 

To vključuje sodelovanje z dobavitelji 

in podpiranje le-teh pri pripravi in 

zagotavljanju trajnostne prehrane in 

gostinskih storitev. Zadevna politika 

vključuje pristop uravnoteženih 

kazalnikov za ekonomsko najugodnejšo 

ponudbo, ki obsega uporabo virov, kot 

so energija, voda in odpadki, vplive na 

okolje, pestrost in sezonskost, dobrobit 

živali ter pošteno in etično trgovino. 



 

• politične prednostne naloge. Ali obstajajo določene lokalne okoljske prednostne naloge, 

kot so kakovost zraka v mestu, poraba energije/vode, ravnanje z odpadki ali prilagajanje 

podnebju, na katere se lahko navežete; 

 

• razpoložljivost okolju prijaznejših nadomestnih 

možnosti na trgu. Tržna analiza 

je lahko v pomoč pri ugotavljanju, ali so na voljo 

ustrezne nadomestne možnosti z manjšim 

vplivom na okolje. Preverite, ali so navedeni ustrezni 

znaki za okolje in certifikati.  

 

• upoštevanje stroškov. Ali je verjetno, da bodo 

okolju prijaznejše nadomestne možnosti stroškovno 

nevtralne ali bodo vplivale na vaš proračun? Pri oceni 

„stroškov“ je treba upoštevati vse stroške v celotni 

življenjski dobi: nakupno ceno, stroške uporabe 

(poraba energije/vode, vzdrževanje) in stroške 

odstranitve (glej oddelek 5.3). V nekaterih primerih so 

na voljo nepovratna sredstva ali subvencije za naložbe 

v okolju prijaznejše možnosti, zato je vredno poiskati ustrezne programe;  

 

• razpoložljivost meril. Za številne skupine izdelkov in storitev so bila oblikovana merila 

zelenega nakupovanja, ki jih lahko vnesete neposredno v svoj razpis, ne da bi bile potrebne 

dolgotrajne raziskave značilnosti okoljske učinkovitosti in tržne analize. Merila EU za zelena 

javna naročila v času nastanka tega priročnika zajemajo 21 skupin izdelkov in storitev ter so 

na voljo v strnjenih in obsežnih različicah (glej oddelek 1.4.1). V številnih državah EU so na 

voljo tudi nacionalna ali regionalna merila; 

 

• razpoznavnost. V kolikšni meri bodo vaše dejavnosti v zvezi z zelenimi javnimi naročili 

razpoznavne za javnost, trg, druge naročnike in vaše osebje? Ali bodo uvideli, da si 

prizadevate za izboljšanje okoljske učinkovitosti? Opazne spremembe, na primer vrsta vozil, 

ki jih uporablja organ, ali prehod na ekološko prehrano v menzi, lahko pripomorejo k večji 

ozaveščenosti o 

vaši politiki zelenih javnih naročil in izboljšanju ugleda vaše organizacije; 

 



• praktični vidiki. Ali morate podaljšati kakšno pomembno naročilo ali pa imate za določene 

skupine izdelkov/storitev sklenjene dolgoročne pogodbe? Kateri časovni in finančni viri so na 

voljo za izvajanje? Ali so kakšne posebne skupine izdelkov/storitev z že obstoječim 

okoljskim strokovnim znanjem in izkušnjami? 

 

1.2.2 Določanje ciljev zelenih javnih naročil 

Jasni cilji so ključni za ocenjevanje napredka ter 

posredovanje vaših namer znotraj organizacije in 

splošni javnosti. 

 

Cilji lahko vključujejo: 

• splošne cilje javnega naročanja – npr. do 

leta 2018 mora 80 % javnih naročil (po vrednosti 

in po številu razpisov) vključevati merila za 

zelena javna naročila. Na nacionalni, regionalni 

in lokalni ravni so cilji lahko različni; 

 

• cilje v zvezi s posameznim izdelkom/storitvijo 

– npr. do leta 2017 mora biti 60 % obrokov v šolskih menzah ekoloških ali do leta 2018 je 

treba pri vseh storitvah čiščenja uporabljati izdelke, ki izpolnjujejo merila EU za znake za 

okolje; 

 

• operativne cilje – npr. vse osebje, ki se ukvarja z javnim naročanjem, se bo do leta 2017 

udeležilo usposabljanja v zvezi z zelenimi javnimi naročili ali pa bodo osebju prek intraneta 

organa na voljo navodila v zvezi z zelenimi javnimi naročili. 

 

Pri obravnavanju ciljev javnih naročil je pomembna jasna, operativna opredelitev zelenih 

javnih naročil. Za številne cilje, ki jih na nacionalni ravni opredelijo države članice, se razpisi 

štejejo za okolju prijazne, če vključujejo nacionalna merila ali merila EU za zelena javna 

naročila.  

 

1.3 Usposabljanje in navodila 
Za uspešno izvajanje zelenih javnih naročil mora osebje imeti ustrezne praktične spretnosti, 

znanje in dostop do informacij. Usposabljanje in navodila so na primer potrebna pri 

naslednjih vprašanjih: 

 

• Kako vključiti okoljske vidike v razpisne postopke (glej poglavja 2–7)? 

 

• Kam se obrniti po pomoč pri oblikovanju okoljskih meril (glej oddelek 1.4 in poglavje 3)? 

 

• Kako oceniti in preveriti okoljske zahteve ponudnikov (glej oddelka 3.6 in 5.2)? 

 

Usmerjenost flamske vlade k 

trajnostnim javnim naročilom 

 

Flamska vlada v Belgiji si je zastavila 

cilj, da bodo do leta 2020 vsi njeni javni 

nakupi izpolnjevali opredeljena merila 

za trajnostna javna naročila. Koraki za 

doseganje tega cilja so ali bodo določeni 

v sklopu akcijskih načrtov za 

obdobja 2009–2011, 2012–2014, 2015–

2017 in 2018–2020. Vsak akcijski načrt 

bo vključeval navodila, merila in 

mehanizme spremljanja za zagotovitev, 

da bodo ta cilj lahko dosegli vsi vladni 

oddelki.  



• Kako v razpisnem postopku oceniti stroške v 

življenjski dobi (glej oddelek 5.3)? 

 

Ta priročnik vključuje uvod v ta vprašanja ter 

navaja vire nadaljnjih informacij in navodil, kjer 

so na voljo. Vendar pa ne nadomešča 

poglobljenega usposabljanja o zelenih javnih 

naročilih. 

 

Številne države in regije v EU izvajajo programe 

usposabljanja o zelenih javnih naročilih – kot 

samostojne module usposabljanja ali kot del 

splošnejšega usposabljanja o javnih naročilih. 

 

Nekateri javni organi so pripravili tudi navodila 

o tem, kako je treba zelena javna naročila izvajati 

v okviru dejavnosti javnega naročanja. Ta 

navodila lahko na primer vključujejo posebna 

merila za zelena javna naročila, ki jih je treba 

uporabiti za določene skupine izdelkov in 

storitev. 

 

Priročniki in orodja so na nacionalni ravni 

pogosto na voljo na spletnih mestih, namenjenih 

zelenim javnim naročilom, v nekaterih primerih 

pa obstajajo nacionalne službe za pomoč 

uporabnikom zelenih javnih naročil. Obstaja tudi 

služba za pomoč uporabnikom na evropski ravni, 

ki jo lahko kontaktirate s pomočjo podrobnosti na 

spletnem mestu o zelenih javnih 

naročilih:http://ec.europa.eu/environment/gpp/hel

pdesk.htm.  

 

1.4 Viri meril za zelena javna naročila 

Izraz „merila za zelena javna naročila“ ne 

vključuje le meril za izbor in oddajo naročila, 

ampak tudi specifikacije in klavzule o izvedbi 

naročila, s katerimi lahko poskrbite za okoljsko prijaznost vašega naročila. Opredelitev virov 

meril za zelena javna naročila je pomemben korak v izvajanju zelenih javnih naročil. 

 

1.4.1 Merila EU za zelena javna naročila 

Kot je navedeno v uvodu, je EU za številne skupine izdelkov in storitev oblikovala merila za 

zelena javna naročila, ki se redno pregledujejo in posodabljajo. Merila so oblikovana tako, da 

Usposabljanje v zvezi z zelenimi 

javnimi naročili na Sardiniji, v Italiji 

 

GPP Ecosportelli, ki je del sardinske 

regionalne mreže za zelena javna 

naročila, podpira pokrajinske vlade, 

občine, druge javne organe in lokalna 

podjetja pri zelenih in trajnostnih javnih 

naročilih. Dejavnosti vključujejo 

„tehnične laboratorije“, tj. delavnice za 

usposabljanje, ki se organizirajo na vseh 

regionalnih ozemljih in udeležencem 

pomagajo pri zasnovi in izvajanju 

konkretnih ukrepov, kot so zeleni 

postopki naročanja, politike, strategije 

ali ravnanje. Usposabljanje je 

pripomoglo k visoki stopnji vključenosti 

naročnikov v zelena javna naročila, tudi 

v majhnih občinah. Analiza je pokazala 

tudi, da se je povečal delež oddaje 

zelenih ponudb lokalnih podjetij.    

Strokovni center za trajnostna javna 

naročila in javno naročanje na 

področju inovacij na Nizozemskem 

Nizozemski strokovni center za javno 

naročanje PIANOo dela z in za mrežo 

približno 3 500 strokovnjakov na 

področju javnega naročanja. Vsi 

nizozemski strokovnjaki za javno 

naročanje lahko najdejo informacije in 

instrumente o trajnostnih javnih 

naročilih in javnem naročanju na 

področju inovacij. Center PIANOo 

zagotavlja orodja in vire, ki vključujejo 

zasebno platformo za razprave, dostop 

do orodij za učenje in dobrih praks, 

izobraževanje v zvezi z izvajanjem, 

delovne skupine in tečaj centra PIANOo 

o pravu na področju javnega naročanja. 

Prispeva k večji strokovnosti na 

področju javnega naročanja na 

Nizozemskem in izboljšanju trajnosti 

javnih naročil ter spodbuja povezovanje 

s trgom.   

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm


jih je mogoče vključiti neposredno v razpisno dokumentacijo, in vsebujejo informacije o 

metodah preverjanja. Večina meril je na voljo v vseh uradnih jezikih EU. 

V času nastanka tega priročnika so zajete naslednje skupine izdelkov in storitev
15

: 

 

 čistila in storitve čiščenja;  

 kopirni in grafični papir; 

 soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE); 

 poslovne in upravne stavbe; 

 električna in elektronska oprema v zdravstvenem sektorju; 

 električna energija;  

 živila in gostinske storitve;  

 pohištvo; 

 vrtnarski proizvodi in storitve; 

 oprema za zajem slik; 

 notranja razsvetljava; 

 pisarniška oprema IT;  

 načrtovanje, gradnja in vzdrževanje cest;   

 sanitarne armature; 

 cestna razsvetljava in prometni signali; 

 tekstil; 

 stranišča in pisoarji; 

 prometni sektor; 

 stenske plošče; 

 infrastruktura za odpadne vode; 

 grelniki vode. 

 

Merila za zelena javna naročila temeljijo na podatkih iz različnih virov, za vsako skupino 

izdelkov pa se pripravijo tehnična poročila o ozadju, v katerih so opredeljeni upoštevani 

vidiki. Baza dokazov uporablja razpoložljive znanstvene informacije in podatke, izvaja 

pristop na podlagi življenjske dobe in vključuje različne zainteresirane strani. Od leta 2011 

pripravo meril za večino skupin izdelkov vodi Skupno raziskovalno središče Komisije v 

Sevilli, Španiji
16

.  

Merila EU za zelena javna naročila za vsak zadevni sektor vključujejo dve „ravni“: 

 

• osnovna merila so zasnovana tako, da omogočajo enostavno uporabo zelenih javnih 

naročil, osredotočajo se na ključna področja okoljske učinkovitosti izdelka ali storitve, njihov 

cilj pa je upravne stroške podjetij omejiti na minimum;  

 

• splošna merila upoštevajo več vidikov ali višje ravni okoljske učinkovitosti, uporabljali pa 

naj bi jih organi, ki želijo storiti korak naprej pri podpiranju ciljev na področjih okolja in 

inovacij. 
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 Za posodobljen seznam meril glej spletno mesto o zelenih javnih naročilih: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
16

 Nadaljnje podrobnosti o merilih v pripravi so na voljo na spletnem mestu: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html.  



Vsa merila EU za zelena javna naročila lahko skupaj s tehničnimi poročili o ozadju, v katerih 

so določeni glavni vidiki za izbiro meril, prenesete s spletnega mesta o zelenih javnih 

naročilih (http://ec.europa.eu/environment/gpp). Služba za pomoč uporabnikom zelenih 

javnih naročil nudi pomoč pri razlagi in uporabi meril. 

 

1.4.2 Drugi viri meril 

Poleg meril EU za zelena javna naročila so številni mednarodni, nacionalni in regionalni 

organi oblikovali sklope meril, ki zajemajo številne skupine izdelkov in storitev. Postopki 

sprejemanja teh meril so različni, vendar jih je veliko podobnih shemi EU zelenih javnih 

naročil. Na spletnem mestu EU o zelenih javnih naročilih so na voljo povezave do nekaterih 

glavnih sklopov meril. 

 

1.4.3 Znaki 

Obstajajo številni znaki za okolje, ki naj bi kupcem pomagali pri opredelitvi trajnostnih 

izdelkov ali storitev. Najpomembnejši znaki z vidika zelenih javnih naročil so tisti, ki 

temeljijo na objektivnih in preglednih merilih, podeljuje pa jih neodvisna tretja oseba. Ti 

znaki imajo lahko posebno vlogo pri razvoju tehničnih specifikacij in merilih za oddajo 

naročila ter preverjanju skladnosti. Posebna pravila, ki veljajo za uporabo znakov na področju 

javnega naročanja, so obravnavana v ustreznih oddelkih tega priročnika
17

.  

 

Različne vrste znakov za okolje so opisane v 

nadaljevanju: 

 

Znaki na podlagi več meril – to je najpogostejša 

vrsta znakov za okolje in tudi najpogosteje 

uporabljena v zelenih javnih naročilih. Znaki na 

podlagi več meril temeljijo na znanstvenih 

informacijah o vplivu izdelka ali storitve na okolje 

v celotni življenjski dobi, od pridobivanja surovin, 

proizvodnje in distribucije do faze uporabe in 

končne odstranitve. Uporabljajo številna merila, 

ki določajo standard za zadevni znak. Za 

posamezno zajeto skupino izdelkov ali storitev se 

oblikujejo različni sklopi meril. Primeri te vrste 

znaka vključujejo znak EU za okolje (roža)
18

, nordijskega 

laboda
19

 in modrega angela
20

. 

 

Specifični znaki – ti temeljijo na enem ali na več merilih za 

sprejetje/zavrnitev v zvezi s specifičnim vprašanjem, npr. 
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 Glej oddelka 3.5 in 5.2.3. 
18

 Več informacij je na voljo na: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel. 
19

 Več informacij je na voljo na: http://www.svanen.se/en.  
20

 Več informacij je na voljo na: http://www.blauer-engel.de/en. 

Znak EU za okolje 

Znak EU za okolje je bil uveden 

leta 1992 za spodbujanje podjetij k 

trženju okolju prijaznejših izdelkov in 

storitev. Izdelki in storitve, ki so 

pridobili znak EU za okolje, so označeni 

z logotipom rože, ki potrošnikom – 

vključno z javnimi in zasebnimi kupci – 

omogoča enostavno prepoznavanje. 

Znak EU za okolje danes zajema 

34 izdelkov in storitev, vključno s 

papirjem, tekstilnimi izdelki, čistili, 

mazivi, napravami, izdelki za dom in vrt 

ter turističnimi nastanitvami.  

Stalno se dodajajo nove skupine izdelkov 

in storitev. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp


energetsko učinkovitostjo. Če izdelek izpolnjuje zadevna merila, 

lahko nosi znak. Primeri te vrste znaka so znak EU za ekološke proizvode ali znak Energy 

Star za pisarniško opremo. 

 

Sektorski znaki – sektorski znaki vključujejo sisteme certificiranja gozdov, ki jih upravljajo 

organizacije, kot sta FSC (Svet za nadzor gozdov)
21

 ali PEFC (Program za potrjevanje 

certifikacijskih shem za gozdove)
22

. 

 

Ocenjevalni znaki – ti znaki namesto uporabe meril za sprejetje/zavrnitev ocenjujejo izdelke 

ali storitve glede na njihovo okoljsko učinkovitost v zvezi z zadevnim vprašanjem. Primeri 

vključujejo energijsko nalepko EU, ki izdelke, povezane s porabo energije, ocenjuje glede 

na njihovo energetsko učinkovitost
23

.  

 

Merila, na katerih temeljijo posamezni zgoraj navedeni znaki, so javno dostopna. Kot je bilo 

obravnavano v oddelku 3.5, direktive o javnih naročilih razlikujejo med znaki, pri katerih so 

vsa merila povezana s predmetom naročila, in znaki, ki zajemajo obširnejša merila, na primer 

povezana s splošnimi praksami upravljanja. 

 

1.5 Uporaba elektronskega javnega naročanja 

Direktive iz leta 2014 zagotavljajo prehod na v celoti elektronski postopek oddaje naročil do 

leta 2018 (leta 2017 za organe za skupno nabavo)
24

. Uporaba sistemov elektronskega javnega 

naročanja dobro napreduje v večini držav članic, ti sistemi pa so lahko pomembno orodje za 

podporo izvajanju zelenih javnih naročil. Z njimi boste lahko zlasti spremljali uporabo meril 

za zelena javna naročila in preverili, ali so dobavitelji predložiti zahtevane informacije, s 

katerimi dokazujejo skladnost. Tako boste lažje potrdili, da je politika zelenih javnih naročil 

učinkovita, in jo vključili v svoje dejavnosti spremljanja in pregleda, kot je opisano v 

nadaljevanju. 
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 Več informacij je na voljo na: http://www.fsc.org. 
22

 Več informacij je na voljo na: http://www.pefc.org. 
23

 Več informacij je na voljo na: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm. 

Komisija je julija 2015 predlagala popravek in spremembo označevanja energetske učinkovitosti, da bi se 

ponovno uvedla lestvica A–G, pri čemer je A najbolj in G najmanj učinkovit razred. Ta predlog je naveden v 

COM(2015) 341 final.  
24

 Člen 22 in člen 90(2) Direktive 2014/24/EU.  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v6.pdf


Pri izbiri sistema elektronskega javnega naročanja ali njegovi prilagoditvi za lažje izvajanje 

zelenih javnih naročil boste morda želeli proučiti naslednje značilnosti: 

 

 Ali se lahko naročila z merili za zelena javna naročila jasno označijo in spremljajo? 

 Ali se lahko sistem poveže z viri meril za zelena javna naročila (npr. iz baze podatkov 

ali oznake), da se bodo lahko zlahka vključila v naročila? 

 Ali sistem omogoča izračun stroškov v življenjski dobi, npr. z vgrajenim orodjem, ki 

je temu namenjeno? 

 Ali sistem novim dobaviteljem omogoča, da se zlahka pozanimajo o vaših zahtevah 

glede zelenih javnih naročil? 

 

Elektronski sistemi vplivajo na postopke javnega naročanja, zato je pomembno, da se ne 

spregleda njihova vloga pri spodbujanju zelenih javnih naročil.  

 

1.6 Spremljanje in pregledovanje zelenih javnih naročil 

Za ocenjevanje napredka pri doseganju ciljev 

je treba vzpostaviti učinkovit sistem 

spremljanja. Na podlagi tega sistema je treba 

voditi evidenco, kateri razpisi in/ali oddana 

naročila so vključevala merila za zelena javna 

naročila. Po možnosti mora sistem 

spremljanja, ki ga vzpostavite, vključevati tudi 

informacije o vplivu sprejetih odločitev o 

nakupu na okolje. 

 

Več držav članic EU je uvedlo ali pravkar 

uvaja sheme za spremljanje izvajanja zelenih 

javnih naročil na nacionalni ravni, v okviru 

česar je mogoče opredeliti posebne postopke, 

ki jih je treba upoštevati pri zbiranju 

informacij. 

 

Poleg količinskega spremljanja napredka je 

priporočljivo tudi redno kvalitativno 

pregledovanje dejavnosti zelenih javnih naročil z osredotočanjem na obstoječe ovire, 

popravljalne ukrepe in nadaljnje potrebne izboljšave, skupaj z oceno prihodnjih ciljev.  

 

1.7 Mreženje 

Številna vprašanja, ki jih je treba obravnavati pri izvajanju zelenih javnih naročil, so skupna 

vsem javnim organom, zato je vključevanje v dejavnosti povezovanja in sodelovanja z 

drugimi zelo koristno. Z izmenjavo informacij o na primer okoljskih merilih, ki so bila 

uporabljena v razpisnem postopku, ali razpoložljivosti okolju prijaznih izdelkov na trgu je 

mogoče prihraniti čas in trud. 

Barcelona uporablja spremljanje za 

razvoj zelenih javnih naročil  
Barcelona je po več kot 15 letih 

zavezanosti zelenim javnim naročilom in 

njihovega izvajanja popravila in 

spremenila ter na zelo vključevalen način 

oblikovala nova pravila, ki urejajo 

vključevanje trajnostnih meril v javna 

naročila. To je sledilo uzakonitvi novega 

občinskega odloka za odgovorno javno 

naročanje leta 2013. Vključevanje okolju 

prijaznih zahtev je zdaj obvezno za vse 

naročnike, ki objavijo razpis za vozila, 

električno energijo, živila in gostinske 

storitve, gradnjo, les in številne druge 

prednostne kategorije javnih naročil. Na 

številnih od teh visoko prednostnih 

področij so bili posodobljeni tudi sistemi 

spremljanja, v razvoju pa je samodejni 

sistem za sledenje. 



 

Na nacionalni ali regionalni ravni je bilo vzpostavljenih več mrež, ki se osredotočajo na 

zelena in trajnostna javna naročila. Na primer, partnerstvo za zelena javna naročila 

(www.groenneindkoeb.dk) na Danskem naročnikom omogoča izmenjavo strokovnega znanja 

(glej okvir), tako kot francoska regionalna mreža za severozahod Francije 

(http://www.reseaugrandouest.fr) in številne regionalne mreže v Italiji. Na evropski ravni 

poteka kampanja Procura+, katere namen je izmenjava izkušenj v zvezi z zelenimi javnimi 

naročili preko meja in podpora posameznikom, ki sodelujejo pri lokalnem izvajanju 

(http://www.procuraplus.org). 

 

Nadaljnje informacije o nacionalnih in mednarodnih mrežah za zelena/trajnostna javna 

naročila so na voljo na spletnem mestu o zelenih javnih naročilih. 

Spodbujanje drugih k zelenim 

javnim naročilom – učinek, dosežen 

na Danskem 

Dansko partnerstvo za zelena javna 

naročila je koalicija vladnih organov, 

ki predstavlja približno 13 % letne 

porabe v javnih naročilih na 

Danskem. Vsi člani partnerstva 

enkrat letno poročajo o stopnji 

napredka v zvezi z njihovimi cilji na 

področju zelenih javnih naročil v 

okviru partnerstva, vključno z 

izvajanjem ciljev in meril na področju 

zelenih javnih naročil v njihovi 

organizaciji. Vsako leto štirje 

partnerji pripravijo študijo primera, iz 

katere so razvidni učinek določenega 

zelenega javnega naročila glede 

energije in vplivov na okolje ter 

finančni prihranki. Te študije se 

uporabijo za spodbujanje drugih, da v 

svojih razpisih izvajajo zelena javna 

naročila. 

http://www.reseaugrandouest.fr./


Poglavje 2 – Postopek javnega 
naroč anja 

Povzetek 
• Za javno naročanje veljajo splošna načela iz Pogodbe EU in posebna pravila iz direktiv. 

Oba pravna vira sta pomembna za zelena javna naročila.  

 

• Ključna je pripravljalna faza. Za doseganje okoljskih ciljev sta pred objavo javnega razpisa 

nujna natančna analiza in načrtovanje. Lahko pomagata tudi pri zagotavljanju, da se postopki 

izvajajo učinkovito in da se pridobi ekonomsko najugodnejša ponudba z vidika celotne 

življenjske dobe. 

 

• Za izvajanje zelenih javnih naročil se lahko uporabijo različni postopki, ki so odvisni od 

predmeta vaše pogodbe in informacij, zbranih v obdobju pred objavo javnega razpisa. 

Postopki, kot sta konkurenčni postopek s 

pogajanji in konkurenčni dialog, so lahko 

primerni, kadar je treba rešitev prilagoditi svojim 

posebnim potrebam.  

 

• Izračun stroškov v življenjski dobi, skupni 

postopek oddaje javnega naročila, okvirni 

sporazumi ali pogodbeno zagotavljanje prihranka 

energije lahko na primer pomagajo pri ponazoritvi 

prihrankov, doseženih z zelenimi javnimi naročili, ali pri zmanjšanju ovir za naložbe.   

 

2.1 Uvod 
Za uspeh zelenih javnih naročil je ključno vedeti, kako čim bolje izkoristiti postopke javnega 

naročanja. Če politike zelenih javnih naročil ne izvajate previdno, boste morda zapravljali čas 

pri praktičnih vprašanjih, kot so: kateri postopek uporabiti, katera merila uporabiti ter kako 

ustrezno oceniti in 

preveriti okoljske zahteve. 

 

2.2. Osnovna načela javnega naročanja 
Pri javnem naročanju gre za usklajevanje ponudbe in povpraševanja, da se dobavijo blago, 

storitve in gradnje, ki jih mora zagotoviti javni sektor. Ekonomsko najugodnejša ponudba je 

očitno ključni vidik, tako kot potreba po zagotavljanju dobre ravni konkurence ter 

spoštovanju pravnega okvira EU in nacionalnega pravnega okvira. Zelena javna naročila se 

lahko združijo s temi cilji in pogosto bodo k njim pozitivno prispevala – na primer z 

znižanjem stroškov v življenjski dobi ali spodbujanjem dobaviteljev, da posodobijo svojo 

ponudbo izdelkov ali storitev.  

 



Ekonomsko najugodnejša ponudba 

Naročniki morajo pri vsem, kar naročijo, čim bolje izkoristiti davkoplačevalski denar. 

Opredelitev ekonomsko najugodnejše ponudbe ne pomeni nujno, da se je treba vedno odločiti 

za najcenejšo ponudbo. Pomeni, da je treba najti rešitev, ki opredeljene zahteve – vključno z 

okoljskimi – izpolnjuje na stroškovno najučinkovitejši način. Najugodnejša ponudba ne 

ocenjuje le stroška blaga in storitev, ampak upošteva tudi dejavnike, kot so kakovost, 

uspešnost, učinkovitost in primernost za namen. Eden od teh dejavnikov je lahko varstvo 

okolja, ki se torej lahko tako kot drugi dejavniki upošteva pri oddaji naročila. 

 

Pravičnost 

– Pošteno ravnanje pomeni spoštovanje načel notranjega trga, ki so osnova direktiv o javnih 

naročilih in nacionalne zakonodaje, ki temelji na teh direktivah. Najpomembnejša načela so: 

 

• nediskriminacija – naročniki morajo gospodarskim subjektom iz vseh držav EU 

in držav z enakovrednimi pravicami zagotoviti enak dostop do naročila
25

; 

 

• enaka obravnava – podobne razmere se ne smejo obravnavati na različne načine in 

različne razmere se ne smejo obravnavati na enak način, razen če je taka obravnava 

objektivno utemeljena. Na primer: za vse ponudnike je treba določiti enake roke in vsem 

zagotoviti enake informacije, ponudbe z različnimi ravnmi okoljske učinkovitosti pa bi bilo 

treba na podlagi okoljskih meril za oddajo naročila oceniti različno; 

 

• preglednost – razpisne priložnosti je treba oglaševati v dovolj velikem obsegu, da se 

zagotovi konkurenca. Pregleden mora biti tudi postopek odločanja v zvezi z javnimi naročili, 

da se prepreči kakršno koli tveganje 

favoriziranja ali arbitrarnih odločitev 

s strani naročnika. Naročniki morajo 

neizbranim ponudnikom sporočiti 

razloge za njihovo zavrnitev
26

; 

 

• sorazmernost – pomeni, da morajo 

ukrepi, sprejeti v postopku javnega 

naročanja, ustrezati zastavljenim 

ciljem in ne smejo preseči okvirov, 

ki so potrebni za doseganje teh 

ciljev.  

 

2.3 Izbira postopka 
V vsakem postopku javnega naročanja je ključna pripravljalna faza. Pri izbiri postopka 

morate upoštevati, v katerih fazah boste lahko uporabili okoljska merila ali vidike. 
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 Obveznost zajema gospodarske subjekte iz držav, ki so pogodbenice Sporazuma STO o vladnih naročilih. 

Seznam teh držav je na voljo na naslovu: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm 
26

 Člen 55(2) Direktive 2014/24/EU.  



Na primer: 

 

• v odprtem postopku lahko ponudbo predloži 

vsak gospodarski subjekt. Vsi ponudniki, ki 

izpolnjujejo pogoje za sprejetje/zavrnitev, ki ste 

jih določili, so upravičeni do ocene ponudbe. 

Tako boste imeli dostop do kar največje izbire 

morebitnih okolju prijaznih rešitev – vendar ne 

boste mogli na primer izbrati, kateri 

gospodarski subjekt boste pozvali k oddaji 

ponudbe glede na njegovo okoljsko tehnično 

zmogljivost;  

 

• v omejenem postopku lahko v predhodni 

fazi ocenite okoljsko tehnično zmogljivost in 

tudi omejite število gospodarskih subjektov, ki 

jih pozovete k oddaji ponudbe. Če je dovolj 

ustreznih kandidatov, je treba k oddaji ponudbe 

pozvati najmanj pet subjektov
27

. Ta večfazni 

postopek vam lahko pomaga pri opredelitvi 

ustrezne ravni okoljske učinkovitosti, za katero 

si prizadevate v okviru svojih specifikacij, 

meril za oddajo naročila in klavzul o izvedbi 

naročila. Vendar lahko z omejevanjem števila 

konkurentov zgrešite ponudbe z visoko 

okoljsko učinkovitostjo; 

 

• javni organi lahko konkurenčni postopek s pogajanji in konkurenčni dialog uporabijo 

pri nakupih, pri katerih je potreben element prilagoditve obstoječih rešitev,  zasnova ali 

inovacija ali v nekaterih drugih okoliščinah
28

. Ta postopka lahko zagotovita nekatere 

prednosti v zvezi z zelenimi javnimi naročili, 

ker uvajata elemente prilagodljivosti, ki v 

odprtem postopku in omejenem postopku niso 

na voljo, in lahko omogočata boljše 

razumevanje in nadzor vpliva okoljskih zahtev 

na stroške. Vendar oba postopka za doseganje 

najboljših rezultatov zahtevata določeno raven 

spretnosti in izkušenj na področju sodelovanja 

z dobavitelji.  
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 Člen 65(2) Direktive 2014/24/EU. 
28

 Pogoji, pod katerimi se ta postopka lahko uporabita, so navedeni v členu 26(4) Direktive 2014/24/ES. 

Naročniki v smislu Direktive 2014/25/EU lahko postopek s pogajanji ali postopek konkurenčnega dialoga 

splošno uporabljajo. 

Konkurenčni dialog za trajekt na 

električno energijo na Norveškem 
Norveški direktorat za javne ceste je želel 

naročiti nov trajekt, ki je za 15–20 % 

energetsko učinkovitejši od trajekta v 

uporabi. V okviru dvostopenjskega javnega 

naročanja je direktorat začel konkurenčni 

dialog, da bi raziskal inovativne rešitve za 

energetsko učinkovite trajekte. 

Ustanovljena je bila svetovalna skupina ter 

pripravljena razpisna dokumentacija in 

merila za ocenjevanje. V razpisu se ni 

zahtevala nobena določena tehnologija.  

Zmagovalna ponudba, ki je bila 

pripravljena v partnerstvu z upravljavci 

trajekta, inženirskimi podjetji in 

ladjedelnicami, je bil trajekt na električni 

pogon. Novi trajekt je začel z delovanjem 

leta 2015, prinesel pa je 70-odstotno 

zmanjšanje stroškov goriva in 89-odstotno 

zmanjšanje emisij CO2 letno.  
 

„Konkurenčni dialog nam je omogočil 

sodelovanje z dobavitelji in oblikovanje 

inovativnih in nizkoogljičnih rešitev v 

partnerstvu“. Edvard Thonstad Sandvik, 

norveški direktorat za javne ceste. 



Kadar želi naročnik kupiti blago ali storitve, ki na trgu trenutno niso na voljo, lahko ustanovi 

partnerstvo za inovacije z enim ali več partnerji. S tem se omogočijo raziskave in razvoj 

(R & R), poskusno izvajanje in naknadni nakup novega izdelka, storitve ali gradnje z 

vzpostavitvijo strukturiranega partnerstva
29

. Partnerstvo za inovacije je lahko zlasti primerno, 

kadar najnovejša tehnologija v sektorju ni dovolj napredna, da bi izpolnila okoljske izzive, ki 

jih je določil javni organ, kot je potreba po prilagoditvi podnebnim spremembam ali ravnanje 

z naravnimi viri.  

 

Vsak od navedenih postopkov omogoča številne 

faze, v katerih se lahko uporabijo okolju 

prijazni vidiki: 

 

• predmet javnega razpisa in tehnične 

specifikacije; 

 

• merila za izbor in izključitev (npr. skladnost z 

okoljskim pravom, tehnična in poklicna 

sposobnost); 

 

• merila za oddajo naročila; 

 

•klavzule o izvedbi naročila. 

 

V nadaljevanju tega priročnika je vsaki fazi 

namenjeno eno poglavje, v katerem so 

obravnavani načini upoštevanja okolja v 

vsakem oddelku ter navedeni praktični primeri 

in priporočila. 

 

2.4 Posvetovanje s trgom 

Pri odločanju, kateri postopek boste uporabili in 

kako v zgoraj navedene oddelke čim bolje 

vključiti okoljska merila, je koristno nekoliko 

poznati trg – npr. razpoložljivost, stroške in 

možne praktične posledice okolju prijaznejših 

nadomestnih možnosti. 

 

S preprosto spletno raziskavo trga si lahko 

zagotovite nekaj osnovnih informacij. Da bi si 

ustvarili podrobnejšo predstavo o trgu, se lahko 
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 Postopek za vzpostavitev partnerstva za inovacije je določen v členu 31 Direktive 2014/24/EU. Če kupujete le 

storitve raziskav in razvoja, boste morda lahko uveljavljali izjemo iz direktiv in uporabili pristop, imenovan 

predkomecialna naročila. Opisan je v dokumentu COM (2007) 799: Predkomercialna naročila: spodbujanje 

inovacij za zagotavljanje visokokakovostnih trajnostnih javnih storitev v Evropi.  

Dialog z dobavitelji pohištva v 

Baskiji 

IHOBE (baskovski organ za okoljsko 

ravnanje) se je leta 2006 vključil v odprti 

dialog s skupino dobaviteljev pohištva, da 

bi pomagal pri razvoju okoljskih meril in 

pripravil trg na prihodnji razpis. IHOBE 

zdaj redno izvaja seminarje za dobavitelje, 

na katerih predstavi okoljska merila, ki 

bodo uporabljena v prihodnjih razpisih, in 

o njih razpravlja z zainteresiranimi 

dobavitelji. 

Predkomercialna javna naročila  

Kadar na trgu ni rešitve, ki izpolnjuje vaše 

zahteve, lahko razmislite tudi o 

neposrednem naročilu raziskovalnih in 

razvojnih storitev, ki vam bodo pomagale 

opredeliti najustreznejšo rešitev. 

Predkomercialno naročanje je pristop, ki ga 

lahko sprejmejo naročniki pri naročanju 

raziskovalnih in razvojnih storitev, če so 

izpolnjeni pogoji iz člena 14 

Direktive 2014/24/EU. Omogoča postopno 

opredelitev najboljših morebitnih rešitev, 

tako da se od številnih podjetij zahtevajo 

študije izvedljivosti, zasnova in izdelava 

prototipov. Naročilo dejansko razvitih 

rešitev je potem treba izvesti na podlagi 

običajnih postopkov javnega naročanja.  

 



pred razpisnim postopkom vključite v dialog z morebitnimi dobavitelji. To je lahko zlasti 

koristno, če želite uporabiti ambiciozne okoljske zahteve ali proučiti inovativne rešitve, ki so 

na trgu razmeroma nove. 

 

Direktive o javnih naročilih izrecno dovoljujejo predhodno posvetovanje z dobavitelji za 

pridobitev nasveta, ki bi ga bilo mogoče uporabiti pri pripravi razpisne dokumentacije
30

. Tak 

postopek mora biti pregleden in nediskriminacijski.   

 

Rezultati posvetovanja ne smejo nobenemu od 

sodelujočih dobaviteljev zagotoviti nepoštene 

prednosti – da bi se temu izognili, morate 

zagotoviti, da so informacije na voljo vsem 

morebitnim kandidatom ali ponudnikom, in 

omogočiti dovolj časa za pripravo ponudb. 

 

Priporočljivo je, da trg dovolj zgodaj obvestite o 

razpisih, ki bodo vključevali okoljska merila. 

Tako bodo imeli dobavitelji dovolj časa, da se 

pripravijo na vaše zahteve. To lahko izvedete na 

primer z objavo predhodnega informativnega 

obvestila. Prav tako lahko objavite informacije 

na svojem spletnem mestu ali organizirate 

informativni dan za zainteresirane dobavitelje. 

 

2.5 Priprava poslovnega scenarija za 

zelena javna naročila 

V zvezi z zelenimi javnimi naročili se lahko 

uporabijo številna orodja za javno naročanje, za 

katera je znano, da prispevajo k finančni 

učinkovitosti, pri čemer pomagajo pri pripravi 

poslovnega scenarija za uporabo višjih okoljskih 

standardov. 

 

Taki pristopi vključujejo: 

 

• izračun stroškov v življenjski dobi – 

odločitve v zvezi z javnimi naročili se pogosto še 

vedno sprejemajo na podlagi nakupne cene. 

Vendar so za številne izdelke in gradnje lahko 

zelo pomembni tudi stroški, ki nastanejo med 

uporabo in pri odstranitvi – npr. poraba energije, 

vzdrževanje in odstranitev nevarnih materialov. 
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Oblikovanje okolju prijaznega 

centraliziranega javnega naročanja 

na Madžarskem 
Madžarski generalni direktorat za javna 

naročila in dobavo je odgovoren za 

sklepanje naročil, ki jih uporablja približno 

1 000 javnih organov iz vse države. V 

obdobju 2010–2011 je bilo izvedenih 

12 postopkov, ki so vključevali zelena 

merila, s skupno vrednostjo naročil 

90 milijard HUF (338,6 milijona EUR). 

Uporabljena merila se nanašajo na primer 

na največje dovoljene ravni porabe energije 

za osebne računalnike in skladnost z merili, 

na katerih temeljijo okolju prijazni sistemi 

certificiranja izdelkov iz papirja 

(npr. FSC). 

Skupno javno naročanje električnih 

vozil na Švedskem 
Leta 2011 se je začel postopek skupnega 

javnega naročanja za električna vozila, pri 

katerem je sodelovalo 296 organizacij, 

vodilo pa jih je mesto Stockholm. Pristop 

skupnega javnega naročanja se je uporabil 

zaradi: 

 zmanjšanja upravnih stroškov za 

sodelujoče organizacije; 

 znižanja cene; 

 pošiljanja močnega signala 

povpraševanja na trg; 

 zagotavljanja, da imajo manjše občine 

dostop do takih vozil.  

 

Partnerji so skupaj pripravili specifikacije 

vozila, vključno z merili za emisije CO2 in 

izračunom stroškov v življenjski dobi. S 

prvim nakupom leta 2012 je bilo 

prihranjenih 34 ton CO2, kar je 95-odstotno 

zmanjšanje v primerjavi z enakovrednimi 

vozili z bencinskim motorjem.  

 

„Izmenjava naših spretnosti in znanj ter 

sporočanje dobaviteljem, da povpraševanje 

obstaja, je ključni dejavnik pri 

zagotavljanju, da so naša vozila čim bolj 

učinkovita.“  

Eva Sunnerstedt, projektni vodja pobude za 

čista vozila v Stockholmu. 



Upoštevanje stroškov v življenjski dobi pri javnem naročanju je z gospodarskega vidika 

popolnoma smiselno. Ker lahko nakupno ceno ter stroške energije in vzdrževanja plačajo 

različni oddelki znotraj enega organa, bo za izračun stroškov v življenjski dobi v okviru 

postopkov javnega naročanja verjetno potrebno sodelovanje med oddelki organa. 

 

Nadaljnje informacije o izračunu stroškov v življenjski dobi so na voljo v Poglavju 5 in na 

spletnem mestu EU o zelenih javnih naročilih 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm). 

 

• Skupno javno naročanje – skupno javno 

naročanje pomeni združitev dejavnosti javnega 

naročanja skupine javnih organov, da bi se z 

nakupom večje količine, zmanjšanjem upravnih 

stroškov ter združevanjem okoljskega, tehničnega in 

tržnega znanja dosegli prihranki. Ta vrsta javnega 

naročanja je morda zlasti koristna za zelena javna 

naročila, da se lahko izmenjajo okoljske spretnosti 

ter poznavanje trga za okolju prijazne izdelke in 

storitve. Skupno javno naročanje lahko vzpostavijo 

na primer organi za skupno nabavo na regionalni ali 

nacionalni ravni za izvajanje javnih naročil v imenu 

javnih organov.  

 

• Pogodbeno zagotavljanje 

prihranka energije – pogodbeni 

dogovor med lastnikom ali 

prebivalcem stavbe (vključno z 

javnimi organi) in podjetjem za 

energetske storitve glede izboljšanja 

energetske učinkovitosti stavbe. 

Naložbene stroške običajno krije podjetje za 

energetske storitve ali tretja oseba, na primer banka, 

zato niso potrebni nobeni finančni izdatki s strani 

javnega organa. Podjetje za energetske storitve 

prejme provizijo, običajno v zvezi z zajamčenim 

prihrankom energije.  

 

Po preteku določenega pogodbenega obdobja se 

prihranki od izboljšav energetske učinkovitosti stavbe 

vrnejo k javnemu organu. Pogodbeno zagotavljanje 

Pogodba o zagotavljanju prihranka 

energije za zmanjšanje porabe 

električne energije v občinskih 

stavbah v mestu Vantaa na Finskem  
Mesto Vantaa je leta 2011 najelo podjetje 

za energetske storitve (ESCO) za 

izboljšanje energetske učinkovitosti 

14 občinskih stavb. S pogodbo o 

zagotavljanju prihranka energije se je 

zagotovila hitrejša realizacija ukrepov za 

prihranek energije in s tem povezanih 

prihrankov, kot bi to bilo mogoče z 

naložbo iz proračuna mesta. Tehnične 

specifikacije so vključevale jamstvo 

podjetja za energetske storitve glede 

prihranka energije in obdobij za izplačilo. 

V osmih letih, kolikor traja pogodba, se 

bodo emisije CO2 skupno zmanjšale za 

7 500 ton, letni prihranek pri stroških 

energije za mesto pa bo znašal 

200 000 EUR. Presežni prihranki se 

razdelijo med mesto in podjetje za 

energetske storitve. 

Rešitve v zvezi z zelenimi javnimi 

naročili s pomočjo okvirnega 

sporazuma v Nemčiji 
Leta 2013 je agencija za javna naročila 

zveznega ministrstva Nemčije za notranje 

zadeve objavila razpis za 

50 000 računalniških sistemov za lahke 

odjemalce v vrednosti 15 milijonov EUR. 

V odprtem razpisnem postopku so bili 

določeni tehnični standardi in klavzule 

naročila, vključno z jamstvom za skladnost 

z okoljskimi vidiki za komponente, hrup in 

ravnanje z odpadki. Okvirni sporazum je 

bil sklenjen za 24 mesecev z možnostjo 

podaljšanja za 12 mesecev. Po izračunih 

naj bi prihranek energije v petih letih 

znašal 58 750 000 kWh električne energije, 

kar je enako 29 000 CO2.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm


prihranka energije se pogosto izvaja v zvezi s skupinami stavb, da bi se povečala privlačnost 

pogodb za morebitne vlagatelje. 

 

2.6 Okvirni sporazumi 

Eden od načinov povečanja učinkovitosti razpisnega postopka med izvajanjem zelenih javnih 

naročil je lahko sklepanje okvirnih sporazumov. Okvirni sporazum se lahko sklene z enim 

gospodarskim subjektom ali več in 

omogoča oddajo več naročil, ne da 

bi bilo treba ponoviti celoten 

postopek javnega naročanja
31

. 

Okvirni sporazumi lahko k zelenim 

javnim naročilom prispevajo z 

omogočanjem večje prilagodljivosti 

pri oddaji naročila, v nekaterih 

primerih pa tudi z združevanjem 

povpraševanja več organov ali v 

daljšem časovnem obdobju. Lahko 

tudi povečajo spodbude za 

dobavitelje, da nudijo izboljšane okoljske rešitve, saj imajo možnost, da dobijo več naročil in 

si s tem povrnejo morebitne stroške, ki bi nastali pri izvajanju teh rešitev. 
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Poglavje 3 – Določ itev zahtev naroč ila 

Povzetek 
 Pri določanju predmeta naročila so naročniki zelo svobodni pri izbiranju, kaj bi radi 

naročili. To omogoča veliko možnosti za vključitev okoljskih vidikov, če se pri tem 

ne izkrivlja trg, tj. omejuje ali ovira dostop do njega. 

 

 Natančna analiza potreb, ki vključuje zadevne 

zainteresirane strani, vam bo pomagala pri 

opredelitvi obsega oblikovanja okolju 

prijaznejšega naročila in preprečevanju 

nepotrebnih nakupov.  

 

 Če je ustrezno, se lahko določijo ravni okoljske 

učinkovitosti ter posebni materiali in metode 

proizvodnje. Specifikacije se lahko nanašajo na 

katero koli fazo življenjske dobe, 

npr. pridobivanje surovin, predelavo, pakiranje, 

dostavo, uporabo ali odstranitev. 

 

 Če se ponudnikom omogoči predložitev različnih 

ponudb, se lahko povečajo možnosti za 

ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki zagotavlja 

tudi visoko okoljsko učinkovitost.  

 

 Tehnični standardi, znaki za okolje ter sklopi meril na ravni EU in nacionalnih meril 

za zelena javna naročila so pomembni viri informacij pri razvoju specifikacij. Če 

želite od ponudnikov zahtevati, da imajo znak, veljajo posebni pogoji, sprejeti pa 

morate tudi enakovredne znake. 

 

3.1 Določitev predmeta 
„Predmet“ naročila pomeni izdelek, storitev ali gradnjo, ki bi jo radi naročili. Ta postopek 

določitve ima običajno obliko opisa izdelka, storitve ali gradnje, lahko pa ima tudi obliko 

funkcionalne opredelitve ali opredelitve na podlagi izvedbe (glej oddelek 3.2.3). Izbira 

predmeta je zlasti pomembna, ker določa dopustno področje uporabe specifikacij in drugih 

meril, ki jih boste morda uporabili. Tako je zaradi zahteve glede „povezave s predmetom“, 

obravnavane v poglavju 5. 

 

3.1.1 Pravica do izbire 

Načeloma lahko predmet naročila določite na kakršen koli način, ki ustreza vašim potrebam. 

Zakonodaja o javnih naročilih se manj nanaša na to, kaj naročniki kupujejo, kot na to, kako to 

kupijo. Zato direktive o javnih naročilih ne omejujejo predmeta naročila kot takega.  

 

Vendar v nekaterih primerih izbira določenega izdelka, storitve ali gradnje izkrivi enake 

konkurenčne pogoje pri javnem naročanju za podjetja v vsej EU. Potrebni so zaščitni ukrepi. 

Ti zaščitni ukrepi temeljijo na dejstvu, da načela Pogodbe glede nediskriminacije, prostega 

pretoka blaga in svobode opravljanja storitev veljajo vedno, kadar za naročilo obstaja 



določeni čezmejni interes, to pa lahko vključuje tudi naročila pod pragi direktiv ali tista, ki 

niso v celoti zajeta v direktivah
32

. 

 

To v praksi pomeni, da morate zagotoviti, da vaša opredelitev naročila drugim gospodarskim 

subjektom EU ali gospodarskim subjektom iz držav z enakovrednimi pravicami ne bo 

preprečevala dostopa do razpisa
33

. Drugi zaščitni ukrep se nanaša na to, da v skladu s pravili 

o javnih naročilih tehnične specifikacije ne smejo neupravičeno ovirati konkurence
34

. Kadar 

je naveden določen standard, to vključuje omogočanje enakovrednih standardov. Nadaljnja 

navodila o izpolnjevanju te obveznosti pri uporabi okoljskih specifikacij so navedena v 

oddelku 3.2.  

 

3.1.2 Ocena vaših dejanskih potreb 

Ključen korak pred začetkom postopka 

javnega naročanja je ocena dejanskih potreb z 

vidika možnega vpliva naročila na okolje. 

Ustrezna posvetovanja z notranjimi ali 

končnimi uporabniki lahko razkrijejo, da so 

manjše količine ali okolju prijaznejše možnosti 

takoj na voljo za uporabo. V nekaterih 

primerih je najboljša odločitev morda ta, da ne 

kupite ničesar. Morda boste lahko na primer 

sredstva ali opremo delili z drugimi organi. 

Nakup ponovno uporabljenih, recikliranih ali 

predelanih izdelkov lahko prispeva tudi k 

zamisli o krožnem gospodarstvu
35

.  

 

Pridobitev soglasja 

glede obsega potreb 

lahko naročnikom 

pomaga pri 

sprejemanju okoljsko 

ozaveščenih odločitev 

v poznejših fazah postopka javnega naročanja. Na primer, izvajanje 

naročil za okolju prijaznejše čiščenje, gostinske storitve ali tiskanje 

bo precej lažje, če uporabniki teh storitev in izdelkov vedo, kaj lahko 

pričakujejo, in razumejo razloge za spremembo.  Podobno lahko 

predhodni dogovor glede sprejemljive temperature v notranjosti 

stavbe pripomore k izvajanju višjih standardov energetske 

učinkovitosti – in s tem k višjim finančnim prihrankom – v okviru 

naročila za naknadno opremljanje ali upravljanje objektov.  
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 Nadaljnje informacije o pravilih in načelih, ki se uporabljajo, so na voljo v Razlagalnem sporočilu Komisije o 

zakonodaji Skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta ali so samo delno zajeta v direktivah o 

javnih naročilih (2006/C 179/02). 
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 Člen 42(2) Direktive 2014/24/EU; člen 60(2) Direktive 2014/25/EU.  
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 Več informacij o krožnem gospodarstvu je na voljo na spletnem mestu: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy. 

Ocena potreb za tiskanje v 

Združenem kraljestvu 

Da bi se izboljšala poraba sredstev pri 

tiskanju, sta mestni svet mesta 

Portsmouth in WRAP leta 2012 izvedla 

oceno potreb in proučila možnosti za 

manjšo porabo in vpliv na okolje. To se 

je izvajalo v okviru strategije za 

popolno odpravo odpadkov za 

odlagališča. Pri pregledu zahtev glede 

tiskanja je bilo ugotovljeno, da bi se z 

večjo učinkovitostjo lahko prihranilo 

pri zasnovi, tiskanju in načrtovanju 

proizvodnje. Dejavniki učinkovitosti so 

bili nato vključeni v povabilo k oddaji 

ponudb, v skladu s katerim so morali 

ponudniki dokazati zmanjšanje količine 

odpadkov. Svet lahko zdaj po potrebi 

objavi razpis za nova naročila za 

storitve tiskanja z dodano vrednostjo v 

finančnem in okoljskem smislu. 



Ker se ocena potreb običajno izvede pred začetkom postopka javnega naročanja, morda ne 

boste imeli na voljo vseh informacij, potrebnih za oceno vpliva naročila na okolje. Da bi si v 

zvezi z nekim izdelkom ali storitvijo zagotovili pregled vpliva na okolje v življenjski dobi, je 

pogosto koristno že zgodaj upoštevati zadevna merila za zelena javna naročila (glej 

oddelek 3.5). Posvetovanje s trgom, izvedeno pred začetkom javnega naročanja, lahko 

pomaga pri opredelitvi možnih rešitev za čim večje zmanjšanje vpliva blaga ali storitev, ki so 

predmet naročila, na okolje (glej oddelek 2.4).  

 

3.1.3 Opredelitev glavnih vplivov na okolje 

Vsako naročilo bo vključevalo drugačen sklop morebitnih vplivov na okolje, ki jih je treba 

obravnavati. Vendar bodo na splošno pri naročilih blaga, storitev in gradenj potrebni nekoliko 

drugačni premisleki: 

naročila blaga: 

 vplivi materialov, uporabljenih za 

izdelavo izdelka, na okolje (npr. ali so 

surovine iz obnovljivih virov?);  

 vpliv uporabljenih proizvodnih 

postopkov; 

 poraba energije in vode pri uporabi 

izdelka; 

 trajnost/življenjska doba izdelka; 

 možnosti recikliranja/ponovne 

uporabe izdelka ob koncu življenjske 

dobe; 

 embalaža in prevoz izdelka; 

 

naročila storitev: 

 strokovne izkušnje in znanje ter 

usposobljenost osebja za izvedbo 

naročila na okolju prijazen način; 

 izdelki/materiali, ki se uporabljajo pri 

izvajanju storitve; 

 postopki upravljanja, vzpostavljeni za 

čim večje zmanjšanje vpliva storitve 

na okolje; 

 poraba energije in vode ter količina 

odpadkov pri izvajanju storitve; 

 

naročila gradenj: 

 poleg vseh navedenih vidikov imajo 

lahko naročila gradenj občuten 

vpliv na okolje, npr. v zvezi z rabo zemljišča ali 

načrtovanjem prometa; 

 za nekatere projekte bo treba izvesti uradno 

presojo vplivov na okolje ter rezultate upoštevati 

pri javnem naročilu; 

 za nadaljnja natančna navodila v zvezi z naročili 

za nepremičnine glej poglavje 7. 

 

Preprečevanje lažnega trženja okolju 

prijaznega ravnanja 

Vedno več podjetij se trži kot okolju 

prijaznih ali trajnostnih, pri čemer ne 

predložijo vedno dokazil za to. 

 

Dobavitelji lahko na primer navajajo 

pretirano stopnjo energetske 

učinkovitosti ali se pri zatrjevanju, da so 

okolju prijazni, osredotočajo na 

razmeroma majhen vpliv na okolje. Zato 

je pomembno, da: 

 

• se seznanite z vplivi nameravanega 

nakupa na okolje, preden objavite svoj 

razpis; 

 

• vaše tehnične specifikacije temeljijo na 

oceni vplivov na okolje v življenjski 

dobi izdelka 

(npr. na podlagi znaka za okolje tretje 

strani); 

• od dobavitelja zahtevate ustrezno 

dokazilo o okoljski učinkovitosti, ki jo 

navaja (glej oddelek 3.6); 



Dober način za pregled vplivov določenega 

naročila na okolje je upoštevanje zadevnih 

meril EU za zelena javna naročila in tehničnih 

poročil o ozadju, v katerih je pojasnjeno, kateri 

so glavni vplivi in kako se lahko upoštevajo pri 

nakupu.  

 

3.1.4 Izbor okolju prijaznega naslova za 

naročilo 

Tak naslov ponudnikom omogoča, da hitro 

ugotovijo potrebe, in posreduje sporočilo, da bo 

okoljska učinkovitost izdelka ali storitve 

pomemben del naročila. Z uporabo okoljskega 

naslova posredujete sporočilo ne le morebitnim 

dobaviteljem, ampak tudi lokalni skupnosti in 

drugim naročnikom. 

 

Ko ocenite svoje dejanske potrebe, opravite 

kakršno koli potrebno posvetovanje s trgom in 

izberete ustrezen naslov za naročilo, lahko 

oblikujete specifikacije za svoje zahteve. 

 

 

3.2 Okoljske tehnične specifikacije 
3.2.1 Tehnične specifikacije 

Po določitvi predmeta naročila ga boste morali navesti v tehničnih specifikacijah, ki so 

vključene v dokumentacijo o javnem naročilu. Ta postopek lahko primerjamo s 

spreminjanjem skice v sliko. Tehnične specifikacije imajo dve funkciji:  

 

 trgu zagotovijo opis naročila, tako da se podjetja lahko odločijo, ali jih naročilo 

zanima. Na ta način pomagajo pri opredelitvi ravni konkurence; 

 

 zagotavljajo merljive zahteve, na podlagi katerih se lahko ocenijo ponudbe. 

Predstavljajo minimalna merila skladnosti. Če niso jasne in pravilne, se ne bo mogoče 

izogniti neustreznim ponudbam. Ponudbe, ki niso v skladu s tehničnimi 

specifikacijami, je treba zavrniti – razen če ste izrecno dovolili variante.  

Okolju prijazni naslovi naročil v 

vsej Evropi 

V javnih razpisih se vse bolj 

uporabljajo okolju prijazni naslovi, 

namenjeni sporočanju, da se v 

naročilu upoštevajo vplivi na okolje. 

V nadaljevanju so navedeni primeri:  

    

 zagotavljanje energetsko 

učinkovite javne razsvetljave v 

grofiji Kerry (svet grofije Kerry 

County, Irska); 

 interna zaključna dela z okolju 

prijaznimi gradbenimi materiali in 

izdelki (univerza na Malti); 

 javno naročilo storitev za 

prihranke energije v 12 šolah 

(katalonsko ministrstvo za 

izobraževanje, Španija); 

 dobava ekološkega in 

recikliranega papirja (SCR 

Piemont, Italija). 



 

Tehnične specifikacije se morajo nanašati na 

značilnosti določene gradnje, blaga ali storitve, 

ki se kupuje, in ne na splošne zmogljivosti ali 

kakovosti gospodarskega subjekta
36

.  

Pomembno je tudi, da so jasne, enako razumljive vsem gospodarskim subjektom in da pri 

ocenjevanju ponudb omogočajo preverjanje skladnosti (glej oddelek 3.6), Obveznost glede 

preglednosti pomeni, da so tehnične specifikacije jasno navedene v sami dokumentaciji o 

javnem naročilu
37

. 

 

Tehnične specifikacije se lahko oblikujejo na podlagi evropskih, mednarodnih ali nacionalnih 

standardov in/ali glede na učinkovitost ali 

funkcionalnost
38

. Lahko se nanašajo tudi na ustrezna 

merila, opredeljena v znakih za okolje
39

. Direktive o javnih 

naročilih omogočajo oblikovanje tehničnih specifikacij 

glede na ravni okoljske učinkovitosti izdelka, storitve ali 

dela
40

. Lahko na primer zahtevate, da računalnik ne porabi 

več kot določeno količino energije na uro ali da vozilo ne 

oddaja več kot določeno količino onesnaževal. Določite 

lahko tudi proizvodne postopke ali metode za blago, 

storitev ali gradnjo – ta možnost je obravnavana v 

oddelku 3.3.  
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 Člen 42(1) in Priloga VII k Direktivi 2014/24/EU;  člen 60 in Priloga VIII k Direktivi 2014/25/EU.  
37

 Glej zadevo 225/98 Komisija proti Franciji, točke 81–83, v kateri je bilo v zvezi s tehničnimi specifikacijami, 

ki so bile opredeljene zgolj s sklicem na razvrstitve v francoski zakonodaji, ugotovljeno, da so posredno 

diskriminacijske. 
38

 Člen 42(3) Direktive 2014/24/EU; člen 60(3) Direktive 2014/25/EU.  
39

 Člen 43(1) Direktive 2014/24/EU; člen 61(1) Direktive 2014/25/EU.  
40

 Priloga VII k Direktivi 2014/24/EU; Priloga VIII k Direktivi 2014/25/EU. 

Luxembourg določi trajnostna 

čistila  

 

Mesto Luxembourg je leta 2013 

izvedlo odprt razpisni postopek za 

zagotavljanje čistil in storitev 

čiščenja. Tehnična specifikacija je 

bila pripravljena v zgodnji fazi 

skupaj z uradom mesta Luxembourg 

za varstvo okolja. Analiza je 

pokazala, da je bilo le 15 % prej 

uporabljanih izdelkov brez škodljivih 

snovi. Tehnične specifikacije za novi 

razpis so vključevale seznam snovi, 

ki so v izdelkih prepovedani, in 

merila za oddajo naročila, da bi se 

zmanjšala uporaba drugih. Trg se je 

hitro prilagodil in ponudbe so 

predložila štiri podjetja. Mesto je 

lahko s tem pristopom vzpostavilo 

bolj zdravo okolje za svoje zaposlene 

in prebivalce. 



3.2.2 Standardi in drugi tehnični referenčni sistemi 

Standardi pomembno vplivajo na zasnovo izdelkov in postopkov, pri čemer številni standardi 

vključujejo okoljske značilnosti, kot so uporaba materialov, trajnost ali poraba energije ali 

vode. Sklicevanja na tehnične standarde, ki vključujejo take okoljske značilnosti, lahko 

vključite neposredno v specifikacije, s čimer boste jasneje določili predmet. Direktive o 

javnih naročilih navajajo evropske, mednarodne ali nacionalne standarde in različne druge 

tehnične referenčne sisteme kot enega od načinov za določitev specifikacij
41

. Vsako 

sklicevanje na standard morata spremljati besedi „ali enakovredni“
42

.  

 

To pomeni, da je treba sprejeti dokazila o skladnosti z enakovrednim standardom. Taka 

dokazila so lahko v obliki poročila o preizkusih ali potrdila organa za ugotavljanje skladnosti. 

Če ponudnik ne more pridobiti dokazila tretje osebe v ustreznem roku iz razlogov, za katere 

ni odgovoren, bo morda želel predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca. Naročnik se 

mora nato odločiti, ali se s tem dokaže skladnost
43

.   

 

3.2.3 Specifikacije na podlagi izvedbe ali 

funkcionalne specifikacije 

Direktive o javnih naročilih naročnikom izrecno 

dovoljujejo, da uporabijo specifikacije, ki 

temeljijo na izvedbenih ali funkcionalnih 

zahtevah
44

. Specifikacija na podlagi 

izvedbe/funkcionalna specifikacija opisuje 

želeni rezultat in pričakovane učinke (na primer 

v zvezi s kakovostjo, količino in zanesljivostjo), 

vključno z načinom njihovega merjenja. Ne 

določa vložkov ali delovne metode ponudnika. 

Ponudnik lahko sam predlaga najustreznejšo 

rešitev.  

 

Pristop na podlagi izvedbe običajno omogoča 

več možnosti za inovacije in v nekaterih 

primerih spodbudi trg k razvoju novih tehničnih 

rešitev. Ko določate specifikacije na podlagi 

izvedbe, morate pozorno razmisliti o tem, kako 

boste pošteno in pregledno ocenili in primerjali 

ponudbe. Od ponudnika lahko zahtevate, da 

navede, kako bo uresničil želeni rezultat in 

dosegel raven kakovosti, določeno v 

dokumentaciji o javnih naročilih.   

 

Če želite na primer v pisarniški stavbi ohranjati določeno temperaturo, lahko to dosežete z 

določitvijo zelo podrobnih specifikacij za ogrevalni sistem. Lahko pa navedete, da mora biti v 

stavbi stalna temperatura 18–20 °C, in ponudnikom prepustite, da sami predlagajo različne 

možnosti. Ponudniki bi se potem lahko odločili za inovativne ogrevalne sisteme in sisteme 

prezračevanja, ki zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv. Od njih lahko zahtevate, naj 

predložijo tehnične podatke in tako potrdijo izvedljivost metod, ki so jih predlagali. Prav tako 
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 Člen 42(3) Direktive 2014/24/EU; člen 60(3) Direktive 2014/25/EU; 
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  člen 42(3)(b) Direktive 2014/24/EU; člen 60(3)(b) Direktive 2014/25/EU. 
43

 Člen 42(5) Direktive 2014/24/EU; člen 60(5) Direktive 2014/25/EU.  
44

 Člen 42(3) Direktive 2014/24/EU; člen 60(3) Direktive 2014/25/EU.  

Nagrajevanje energetske 

učinkovitosti v šolah na Malti  

V Pembroku na Malti je nacionalni 

organ, odgovoren za šole 

(Foundation for Tomorrow’s Schools 

– FTS; fundacija za šole jutrišnjega 

dne), zahteval, da je nova šolska 

stavba energetsko samozadostna, 

tako se uvede proizvodnja energije iz 

obnovljivih virov na kraju samem. 

Ponudniki so lahko predložili 

različne rešitve za doseganje tega 

cilja. V specifikacijo so bile 

vključene tudi nekatere minimalne 

zahteve, na primer v zvezi z 

energetsko učinkovitostjo in 

učinkovito rabo vode. Za še večjo 

učinkovitost v fazi oddaje naročila so 

bile dodeljene dodatne točke. Izbrani 

ponudnik je namestil solarne plošče 

in turbine na veter, s čimer je bilo v 

prvih desetih mesecih naročila 

proizvedenih skupaj 35 000 kWh. 



morate razmisliti, kako boste natančne pogoje ponudbe vključili v svoja pogodbena določila. 

Nadaljnja navodila v zvezi s tem so na voljo v poglavju 6.  

 

3.3 Opredelitev materialov in proizvodnih metod 
Sestava izdelka, način njegove izdelave ali način 

izvedbe storitve ali gradnje lahko predstavlja 

pomemben del vpliva na okolje. V skladu z 

direktivami o javnih naročilih se lahko pri 

določanju tehničnih standardov upoštevajo 

materiali in načini proizvodnje ali zagotavljanja 

– tudi če ti „fizično niso del“ predmeta nakupa, 

na primer električna energija, ki se proizvaja iz 

obnovljivih virov ali hrana iz ekološke 

proizvodnje
45

.  

 

Ker pa bi morale 

biti vse tehnične 

specifikacije 

povezane s 

predmetom 

naročila, lahko 

vključite le tiste 

zahteve, ki so 

povezane s 

proizvodnjo blaga, 

storitve ali 

gradnje, ki se 

kupuje, in ne tistih, 

ki so povezane s splošnimi praksami ali 

politikami gospodarskega subjekta. Kot velja za 

vsa merila, mora naročnik zagotoviti, da se pri 

opredelitvi materialov ali proizvodnih metod 

upoštevajo načela Pogodbe o nediskriminaciji, 

enakem obravnavanju, preglednosti in 

sorazmernosti. 

 

3.3.1 Opredelitev materialov 

Kot naročnik imate pravico zahtevati, da je 

izdelek, ki ga kupujete, izdelan iz določenega 

materiala ali vsebuje določen odstotek recikliranega ali ponovno uporabljenega materiala. 

Lahko določite tudi zahteve glede omejitve nevarnih snovi v izdelku. Za začetek bi morali 

navesti sklicevanje na zakonodajo, ki omejuje nevarne snovi, na primer direktivo o 

omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
46

 ali 

uredbi REACH in CLP
47

.  
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 Člen 42(1) Direktive 2014/24/EU in člen 60(1) Direktive 2014/25/EU.  
46

  Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. 
47

 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, 

evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij in Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. 

Nakup 100-odstotno recikliranega 

papirja v Bolgariji 

Bolgarsko ministrstvo za okolje in 

vodne vire se je pri naročilu papirja 

za pisarniško uporabo odločilo, da 

bo zahtevalo 100-odstotno 

reciklirana vlakna.  Na podlagi tržne 

analize, izvedene pred objavo 

javnega razpisa, je bilo ugotovljeno, 

da je ta prehod na okolju prijaznejši 

papir mogoč brez povišanja cene. Po 

uspešnem javnem naročilu 

ministrstva je bolgarski organ za 

skupno nabavo sklenil tudi okvirni 

sporazum za dobavo 100-odstotno 

recikliranega papirja številnim 

javnim organom. 

Madžarsko mesto izbralo manj 

škodljive kemikalije 

Madžarsko mesto Miskolc si pri 

številnih svojih zahtevah prizadeva 

za nakup okolju prijaznejših 

nadomestnih rešitev. Za namene 

odmrzovanja cest pozimi je mesto na 

primer natrijev klorid nadomestilo s 

kalcij-magnezijevim 

acetatom (CMA), manj jedko 

snovjo, ki ne povečuje ravni natrija v 

pitni vodi. Te zahteve so vključene v 

tehnične specifikacije razpisne 

dokumentacije mesta.  



Običajni pristopi na podlagi zelenih javnih 

naročil bi vključevali omejevanje nevarnih 

snovi v čistilih in tekstilnih izdelkih, ali pa bi 

od gospodarskih subjektov zahtevali, naj 

dokažejo, da je les trajnostno pridobljen. Za 

zagotovitev upoštevanja načela Pogodbe o 

nediskriminaciji morajo take omejitve 

temeljiti na objektivni oceni tveganja. 

Uporabna referenčna točka so znaki in merila 

za zelena javna naročila, ker temeljijo na 

znanstvenih informacijah ter oceni življenjske 

dobe materialov in snovi, ki jih vsebujejo 

zajeti izdelki in storitve. 

 

3.3.2 Proizvodni postopki in metode 

Direktive o javnih naročilih omogočajo 

vključitev zahtev glede postopkov in metod 

proizvodnje ali dobave v tehnične 

specifikacije za naročila blaga, storitev in 

gradenj. Ni pa dovoljeno vztrajati pri 

proizvodnem postopku, ki je lastniški ali kako 

drugače na voljo le enemu dobavitelju ali 

dobaviteljem v eni državi ali regiji, razen če 

je takšna navedba upravičena zaradi izrednih 

okoliščin naročila in jo spremljata besedi „ali 

enakovredni“.  

Zlasti 

pomembno je 

načelo 

sorazmernosti 

– kako lahko 

zagotovite, 

da zahteve, ki 

jih določite v 

zvezi s 

proizvodnimi 

postopki, 

dejansko 

prispevajo k 

okoljskim ciljem, ki si jih prizadevate spodbujati? S 

pomočjo natančne analize življenjske dobe blaga, storitev ali gradenj, ki jih kupujete, boste 

opredelili ustrezne specifikacije za proizvodne postopke in metode. Ocena življenjske dobe 

omogoča analizo vpliva izdelka na okolje v njegovi celotni življenjski dobi. Vključuje torej 

pridobivanje in izboljšavo surovin, izdelavo in druge faze proizvodnje do faze uporabe in 

odstranitve. 

 

Za izvedbo ocene življenjske dobe v zvezi s posameznim naročilom je potreben precejšen 

dodatni napor. Merila, ki so osnova znakov I. vrste (glej oddelek 3.5.1), običajno temeljijo na 

oceni življenjske dobe za zajeto skupino izdelka in storitve ter so lahko v pomoč pri 

opredelitvi veljavnih meril za proizvodne postopke in metode. Merila EU za zelena javna 

Evropska komisija postavlja visoke 

zahteve za dobavitelje pohištva 

Evropska komisija v svojih javnih 

razpisih za dobavo pohištva vključuje 

številne okoljske zahteve, ki 

obravnavajo celotno življenjsko dobo. 

Ponudniki se morajo zavezati skladnosti 

s trajnostnimi merili za vsako fazo v 

življenjski dobi pohištva. Merila 

vključujejo: 

– navedeno mora biti poreklo lesa; 

– vsaj 50 % lesa mora biti trajnostnega 

in certificiranega;  

– sledljivost uporabljenega 

certificiranega in necertificiranega lesa;  

– omejena uporaba nevarnih snovi; 

– najboljše razpoložljive tehnike 

površinske obdelave pohištva;  

– učinkoviti sistemi ravnanja z odpadki 

za zrak in vodo pri proizvodnji usnja;  

– zmanjšanje emisij hlapnih organskih 

spojin in formaldehida (≤ ½ E1).  

 

Druga merila v zvezi z življenjsko dobo 

se nanašajo na embalažne materiale, 

optimizacijo v zvezi z zastoji med 

prevozom in hrambo ter uporabo 

integriranega cestnega in železniškega 

prevoza. Vsak kos pohištva bi moral 

biti opremljen z navodili za vzdrževanje 

in ravnanje z njim na koncu njegove 

življenjske dobe zaradi ločevanja 

predmetov, težjih od 50 gramov, 

označevanja plastičnih delov za 

predelavo ter zbiranja in predelave 

rabljenega pohištva. 

 



naročila upoštevajo te ugotovitve ter določajo 

zadevne proizvodne metode za nekatere 

skupine izdelkov in storitev, vključno z 

električno energijo, tekstilnimi izdelki in 

živili. 

 

3.4 Uporaba variant 
Z variantami lahko zagotovite večjo 

prilagodljivost svojih specifikacij, kar lahko prispeva k temu, da ponudniki predložijo okolju 

prijaznejše rešitve. Pristop na podlagi variant pomeni, da ponudnikom omogočite predložitev 

nadomestne rešitve, ki izpolnjuje nekatere minimalne zahteve, ki ste jih določili, vendar 

morda ne izpolnjuje celotne specifikacije. Lahko na primer določite vozila na konvencionalno 

gorivo (bencin ali dizel), kot varianto pa omogočite vozila na alternativni pogon, električna 

ali hibridna vozila. Ponudbe z varianto in tiste brez nje se potem ocenijo na podlagi istega 

sklopa meril za oddajo naročila, da se opredeli ekonomsko najugodnejša ponudba. 

 

Ta pristop je lahko koristen, če niste prepričani o stroških ali drugih učinkih alternativnega 

izdelka ali storitve – na primer: ali bo zaradi uvedbe višjih standardov za izolacijo v naročilo 

gradnje preložen datum zaključka? Ponudnikom lahko tudi omogočite, da predložijo več kot 

eno ponudbo: standardno in variantno rešitev. Seveda morajo biti tudi variante povezane s 

predmetom naročila, tj. ne morejo se nanašati na zadeve, ki niso povezane z želenim 

nakupom.  

 

Da bi variante lahko sprejeli v postopek javnega naročanja, morate
48

: 

 

 v obvestilu o javnem naročilu navesti, da se bodo sprejemale variante; 

 

 opredeliti minimalne zahteve, ki jih morajo variante izpolnjevati, in 

 

 opredeliti kakršne koli posebne zahteve za predložitev variant v okviru ponudb (na 

primer, da se varianta lahko predloži le skupaj s ponudbo, ki ni variantna). 

 

3.5 Uporaba meril za zelena javna naročila in znakov 
Kot je opisano v oddelku 1.4, so znaki ter sklopi meril EU in nacionalnih meril za zelena 

javna naročila koristni viri informacij pri oblikovanju razpisnih zahtev. Merila EU za zelena 

javna naročila so oblikovana za neposredno vključitev v razpisno dokumentacijo in vsebujejo 

informacije o metodah preverjanja. Večina meril je na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Znaki 

se lahko v zvezi s tehničnimi specifikacijami uporabijo na dva različna načina
49

: 

 

 za pomoč pri pripravi tehničnih specifikacij za opredelitev značilnosti blaga in 

storitev, ki jih kupujete; 

 

 za preverjanje skladnosti s temi 

zahtevami, tako da priznate znak 

kot enega od dokazil skladnosti s 

tehničnimi specifikacijami. 
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 Člen 45 Direktive 2014/24/EU; Člen 64 Direktive 2014/25/EU.  
49

 Možne uporabe znakov za okolje pri ocenjevanju meril za oddajo naročila so obravnavane v poglavju 5. 



Oznake lahko zaradi preverjanja, ki ga opravijo tretje osebe, prihranijo čas in obenem 

zagotovijo, da se v javnem naročanju uporabijo visoki okoljski standardi.  

 

3.5.1 Pogoji za uporabo znakov 

Znaki tretjih strani se lahko na podlagi direktiv iz leta 2014 uporabijo na več načinov, v 

nekaterih primerih pa se lahko znak zahteva v okviru tehničnih specifikacij. Pri takšni 

uporabi znaka je treba preveriti zahteve za 

pridobitev znaka in potrditi, da: 

 

i. se nanašajo le na merila, ki so povezana s 

predmetom naročila; 

ii. temeljijo na objektivno preverljivih in 

nediskriminatornih merilih;  

iii. izdani so z uporabo odprtega in 

transparentnega postopka, v katerem 

lahko sodelujejo vse ustrezne 

zainteresirane strani, vključno z 

državnimi organi, potrošniki, socialnimi 

partnerji, proizvajalci, distributerji in 

nevladnimi organizacijami; 

iv. so na voljo vsem zainteresiranim stranem; 

v. jih je določila tretja oseba, na katero 

gospodarski subjekt, ki zaprosi za 

dodelitev znaka, ne more odločilno 

vplivati
50

. 

Večina znakov, ki so v skladu s klasifikacijo ISO 

I. vrste
51

, bo izpolnjevala te pogoje, čeprav lahko 

vsebujejo tudi merila, ki niso značilna za 

proizvod ali storitev, ki se kupuje, kot so na primer splošne zahteve glede upravljanja. Da bi 

ugotovili, ali to velja tudi v vašem primeru, morate pred navedbo znaka v vaši dokumentaciji 

preveriti vsa merila, na katerih temelji znak – večina jih je na voljo na spletu.  
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 Člen 43(1) Direktive 2014/24/EU; člen 61(1) Direktive 2014/25/EU. 
51

 ISO 14024:1999, Okoljske označbe in deklaracije – Okoljsko označevanje I. vrste – Načela in postopki. 

Odločitev danskega mesta za 

znake za okolje 

Mesto Kolding na Danskem s 

precejšnjim uspehom vključuje 

merila EU za znake za okolje skupaj 

z drugimi znaki za okolje v vsa svoja 

javna naročila za izdelke, ki jih ti 

znaki zajemajo. Veljavna merila 

znakov za okolje se vključijo 

neposredno v tehnične specifikacije 

in/ali merila za oddajo naročila. 

Navedeno je, da se kopija certifikata 

za znak za okolje šteje za popolno 

potrditev, da so merila izpolnjena, 

vendar tudi, da je sprejemljiva tudi 

druga dokumentacija. Najnovejši 

razpisi, ki uporabljajo merila znakov 

za okolje, vključujejo čistila, kopirni 

papir, uniforme, storitve pranja (za 

uporabljeno pralno sredstvo), 

storitve tiskanja (za uporabljeni 

papir), papir za higienske namene in 

upravljanje flot (za uporabljena 

maziva). 



Če ste prepričani, da znak izpolnjuje navedene pogoje, ga lahko vključite v tehnične 

specifikacije. Vendar morate kljub temu sprejeti druge znake z enakovrednimi zahtevami, 

tj. ki dokazujejo, da so izpolnjena enaka 

objektivna merila. Če lahko ponudnik dokaže, da 

znaka ni mogel pridobiti v ustreznem roku
52

 iz 

razlogov, za katere ni odgovoren, morate 

upoštevati druga predložena dokazila, kot je 

tehnična dokumentacija, ki dokazuje, da so 

zahteve glede znaka izpolnjene.  

 

Če znak vključuje nekatere zahteve, ki se 

nanašajo na vaše naročilo, druge pa niso povezane s predmetom, ampak na primer s 

splošnimi praksami upravljanja, lahko navedete le posebna merila v zvezi z znakom, ki so 

povezana s predmetom, in ne smete zahtevati samega znaka
53

. Pravzaprav se lahko šteje za 

dobro prakso, da se vedno navedejo merila, na katerih temelji znak, saj se tako zagotovi, da 

se vsa nanašajo na naročilo in so jasna vsem ponudnikom
54

.  

 

3.6 Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami  
Ne glede na to, ali se pri oblikovanju 

specifikacij opirate na tehnične 

standarde, znake, merila EU ali 

nacionalna merila za zelena javna 

naročila, morate posebno pozornost 

nameniti temu, kako boste preverili 

trditve ponudnikov o skladnosti. 

Priporočljivo je, da v razpisni 

dokumentaciji vnaprej določite vrste 

dokazil o skladnosti, ki jih ponudniki 

lahko predložijo. Za to najlažje 

poskrbite tako, da zagotovite okvirni 

                                                 
52

 Za povečanje možnosti, da bodo gospodarski subjekti lahko pridobili zahtevani znak, je treba to čim prej 

objaviti – če je na primer objavljeno predhodno informativno obvestilo, se v njem lahko navedejo znaki, ki se 

bodo uporabljali. Poleg tega se lahko namera o uporabi znakov poudari v profilu kupca ali na spletnem mestu 

naročnika.  
53

 Člen 43(2) Direktive 2014/24/EU; člen 61(2) Direktive 2014/25/EU.  
54

 Sodišče je v zadevi C-368/10, Komisija proti Kraljevini Nizozemski, očitno menilo, da bi se tehnične 

specifikacije morale vedno nanašati na merila, na katerih temelji znak, ne pa na sam znak, razen če so navedena 

merila določena v zakonodaji (točke 67–70 sodbe).  Opozoriti pa je treba, da je bila ta sodba podana pred 

novimi, strožjimi zahtevami za znake, ki so bile uvedene z direktivami iz leta 2014.  

Češka zelena javna naročila 

vključujejo izdelke z znaki za 

okolje  

V Češki republiki morajo nacionalni 

ministri v razpise vključiti okoljska 

merila. Enaka praksa je priporočena 

drugim državnim organom, 

ministrstvo za okolje pa je 

odgovorno za zbiranje podatkov v 

zvezi s tem. Razviti so bili posebni 

pristopi za nakup izdelkov IT in 

pohištva z manjšim vplivom na 

okolje.  Po najnovejših podatkih 

ministrstva vsako leto porabijo 

približno 20 milijonov EUR za 

izdelke z znaki za okolje, pri čemer 

največji delež nakupov izdelkov z 

znaki za okolje predstavljajo kotli, 

oprema IT ter papir in pisarniški 

material. 



seznam in navedete, da boste sprejeli tudi druge enakovredne oblike dokazil. Okoljske 

zahteve so pogosto zapletene in v nekaterih primerih so za oceno skladnosti morda potrebne 

strokovne izkušnje in znanje. Vendar za številne okoljske specifikacije obstajajo načini 

preverjanja skladnosti, pri katerih niso potrebni tehnični strokovnjaki.  

 

Na primer: 

 

 Najprej navedite zadevno okoljsko zakonodajo, ki jo morajo spoštovati vsi 

gospodarski subjekti v EU, kot je direktiva o odpadni električni in elektronski 

opremi
55

 ali uredba o lesu
56

. Ponudniki običajno dajo na voljo dokazila o skladnosti s 

to zakonodajo ali o nacionalno izvedbeno zakonodajo, saj je to osnovni pogoj za 

poslovanje v EU; 

 

 Znaki se lahko uporabijo za preverjanje skladnosti z dodatnimi okoljskimi zahtevami 

na način, kot je določen zgoraj. 

 

 Po potrebi se lahko zahteva poročilo o preizkusih ali potrdilo organa za ugotavljanje 

skladnosti, pod pogojem, da sprejmete potrdila enakovrednih organov za ugotavljanje 

skladnosti. To je eden od načinov za ugotavljanje, ali izdelek izpolnjuje določeno 

specifikacijo ali raven učinkovitosti. Kot pri znakih morate upoštevati tehnično 

dokumentacijo ali drugo obliko dokazila, če ponudnik nima dostopa do poročila o 

preizkusu ali certifikata v ustreznem roku iz razlogov, za katere ni odgovoren
57

.  

 

 V nekaterih primerih boste morda morali sprejeti lastno izjavo ponudnikov, da so v 

skladu z okoljskimi zahtevami, če med postopkom oddaje javnega naročila ni mogoče 

dokazati skladnosti z dokazili objektivne tretje osebe
58

. Kjer je dovoljeno, morate 

zagotoviti uporabo načel enakovredne obravnave, preglednosti in sorazmernosti ter po 

potrebi od ponudnikov zahtevati pojasnilo, s katerim zagotovite, da ponudbe ne 

sprejmete ali zavrnete neupravičeno.  

 

Nadaljnja obravnava preverjanja v zvezi z merili za izbor in oddajo naročila na podlagi 

ustrezne sodne prakse Sodišča Evropske unije je na voljo v poglavjih 4 in 5.
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 Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).   
56

 Uredba (EU) št. 995/2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 

proizvode (uredba EU o lesu). 
57

 Člen 44 Direktive 2014/24/EU; Člen 62 Direktive 2014/25/EU.  
58

 Na primer kadar ponudnik ni mogel pridobiti znaka ali drugih dokazil v ustreznem roku iz razlogov, za katere 

ni odgovoren.  



Poglavje 4 – Izbor in izključ itev 
ponudnikov  

Povzetek 

 Podjetja, ki so kršila okoljsko pravo ali katerih okoljska učinkovitost je kako drugače 

resno pomanjkljiva, se lahko izključijo, čeprav morajo imeti možnost, da se „same 

očistijo“, na tej podlagi pa jih ni mogoče izključiti za več kot tri leta. 

 

 Pretekle izkušnje podjetja in poklicne kvalifikacije njegovega osebja se lahko ocenijo 

ob upoštevanju okoljskih vidikov. Direktive iz leta 2014 uvajajo tudi novo možnost za 

zahtevanje dokazil o ukrepih za upravljanje dobavne verige, ki jih podjetja lahko 

uporabljajo in so lahko pomembni za zelena javna naročila.  

 

 Da bi naročniki preverili, ali podjetja lahko izvajajo ukrepe okoljskega ravnanja, 

povezane z naročilom, lahko od njih zahtevajo, naj dokažejo, da imajo potrebno 

tehnično zmogljivost. Sistemi za okoljsko ravnanje, kot je EMAS ali ISO 14001, 

so lahko (neizključen) dokaz te tehnične zmogljivosti.  

 

4.1 Uvod 

Merila za izbor se osredotočajo na 

sposobnost gospodarskega subjekta za 

izvedbo naročila, za katero se poteguje. 

Pri oceni sposobnosti za izvedbo naročila 

lahko naročniki upoštevajo posebne 

izkušnje in usposobljenost v zvezi z 

okoljskimi vidiki, ki so pomembni za 

predmet naročila. Od gospodarskih 

subjektov lahko zahtevajo dokaz, da so 

pri izvajanju naročila sposobni uporabljati ukrepe za okoljsko ravnanje in upravljanje 

dobavne verige. Lahko tudi izključijo gospodarske subjekte, ki kršijo okoljsko pravo.  

 

4.2 Merila za izključitev 

Merila za izključitev obravnavajo okoliščine, v katerih se lahko znajde gospodarski subjekt in 

zaradi katerih naročniki običajno ne poslujejo z njim. Primeri, v katerih naročnik lahko 

izključi gospodarski subjekt, so v celoti navedeni v direktivah o javnih naročilih. V nekaterih 

zlasti resnih kazenskih zadevah je izključitev obvezna
59

.  

 

Z vidika zelenih javnih naročil so najpomembnejša merila za izključitev: 

                                                 
59

 Če je bilo podjetje ali eden od njegovih predstavnikov na primer obsojen sodelovanja v kriminalni združbi, 

korupcije, terorističnih kaznivih dejanj, dela otrok, tihotapljenja ljudi, goljufije ali pranja denarja (člen 57(1) 

Direktive 2014/24/EU). 



 neskladnost z veljavnim nacionalnim ali mednarodnim okoljskim pravom ali 

okoljskim pravom EU
60

;  

 hujša kršitev poklicnih pravil, s čimer je omajana integriteta
61

;  

 precejšnje/stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne zahteve pri prejšnji 

pogodbi o izvedbi javnega naročila, posledica pa je bila predčasna odpoved ali 

primerljive sankcije
62

; 

 zavajajoče razlage navedenih točk ali nezmožnost predložitve dokazil
63

. 

Naročniki lahko gospodarski subjekt izključijo, kadar lahko na ustrezen način dokažejo, da je 

kršil veljavne okoljske obveznosti na podlagi prava EU ali nacionalnega prava. Direktive iz 

leta 2014 omogočajo tudi izključitev zaradi kršitve omejenega seznama mednarodnih 

konvencijah o okolju: 

 Dunajske konvencije o ozonskem plašču; 

 Baselske konvencije o nevarnih odpadkih; 

 Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih; 

 Rotterdamske konvencije (nevarni odpadki/pesticidi)
64

. 

Nekatere države članice se lahko odločijo, da je 

izključitev zaradi neskladnosti s tem pravom 

obvezna. Kršitve okoljskega prava so lahko tudi 

razlog za zavrnitev dodelitve naročila 

gospodarskemu subjektu, za zavrnitev 

neobičajno nizke ponudbe ali za zahtevanje 

zamenjave podizvajalca – te možnosti so 

obravnavane v poglavjih 5 in 6.   

Za navedena merila za izključitev velja največ 

triletno obdobje izključitve od datuma 

zadevnega dogodka, razen če je v nacionalni 

zakonodaji določeno krajše obdobje ali pa je 

daljše obdobje določeno v sodbi proti 

gospodarskemu subjektu
65

. Tudi zanje velja, da se gospodarski subjekt lahko „sam očisti“ – 

tj. dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju enega od razlogov za izključitev. Da bi bilo to za 

gospodarski subjekt mogoče, mora dokazati, da je: 

 plačal ali se zavezal k plačilu nadomestila za morebitno škodo, povzročeno s 

kaznivim dejanjem ali kršitvijo; 
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 Člen 57(4)(a) Direktive 2014/24/EU. 
61

 Člen 57(4)(c) Direktive 2014/24/EU. 
62

 Člen 57(4)(g) Direktive 2014/24/EU. 
63

 Člen 57(4)(h) Direktive 2014/24/EU. 
64

 Priloga X k Direktivi 2014/24/EU.  
65

 Člen 57(7) Direktive 2014/24/EU. 

Izključitev iz razpisa zaradi 

kršitev okoljskega prava  
Če je gospodarski subjekt kršil veljavno 

okoljsko pravo, ga morda želi naročnik 

izključiti iz postopka oddaje javnega 

naročila.  Podjetje za odstranjevanje 

odpadkov se lahko na primer zaradi 

nezakonitega odlaganja odpadkov 

izključi iz razpisa za storitve pobiranja 

smeti.  Naročnik lahko takšne kršitve 

dokaže na ustrezen način, vendar pa 

mora imeti gospodarski subjekt 

možnost, da dokaže, da izpolnjuje 

zahteve glede samoočiščevanja iz 

direktiv.  



 celovito pojasnil dejstva in okoliščine z dejavnim sodelovanjem s preiskovalnimi 

organi, in  

 sprejel konkretne tehnične in organizacijske ukrepe ter ukrepe v zvezi z osebjem, s 

katerimi se lahko preprečijo nadaljnja kazniva dejanja ali kršitve
66

. 

Vsak naročnik sam oceni sprejete ukrepe in odloči, ali se lahko na njihovi podlagi 

gospodarskemu subjektu dovoli sodelovanje v postopku, v primeru zavrnitve pa 

gospodarskemu subjektu poda razloge za takšno določitev. 

   

4.3 Merila za izbor 

Z merili za izbor se oceni primernost gospodarskega subjekta za izvedbo naročila. V 

dvostopenjskih postopkih so del prvotne prijave interesa, lahko pa se uporabijo tudi za ožji 

izbor ali zmanjšanje števila kandidatov, pozvanih k oddaji ponudbe. V odprtem postopku se 

lahko ocenijo na podlagi sprejetja/zavrnitve pred oceno ponudb ali po njej. Direktive o javnih 

naročilih določajo izčrpen seznam meril, ki se lahko uporabijo za izbor gospodarskih 

subjektov, in vrste dokazil, ki se lahko od njih zahtevajo
67

. 

Najpomembnejša merila za izbor za namene zelenih javnih naročil so povezana s tehnično in 

strokovno sposobnostjo: 

 človeški in tehnični viri; 

 izkušnje in reference; 

 izobrazba in strokovna usposobljenost osebja (če štejejo kot merilo za oddajo 

naročila)
68

; 

 sistemi in sheme za okoljsko ravnanje (npr. EMAS, ISO 14001); 

 sistemi upravljanja dobavne verige/sistemi za sledenje; 

 vzorci izdelkov; 

 potrdila o skladnosti. 
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 Člen 57(6) Direktive 2014/24/EU.  
67

 Člena 58(1) in 60(1) Direktive 2014/24/EU. Naročniki lahko na podlagi členov 78 in 80 

Direktive 2014/25/EU uporabijo ista merila za izključitev in izbor ali druga objektivna pravila in merila, kot so 

se dala na voljo zainteresiranim gospodarskim subjektom.  
68

 V delu II(f) Priloge XII k Direktivi 2014/24/EU je določeno, da se lahko dokazila o izobrazbi in strokovni 

usposobljenosti v fazi izbora ocenijo le, če ne štejejo kot merilo za oddajo naročila.  



Vsako od teh meril lahko pomaga pri ugotavljanju, ali ima gospodarski subjekt ustrezno 

zmogljivost za izvedbo okoljskih vidikov naročila, kot je obravnavano v nadaljevanju.  

 

Glavna zahteva v zvezi z vsemi merili za izbor 

je, da morajo biti povezana in sorazmerna s 

predmetom javnega naročila. To pomeni, da 

morate svoj pristop prilagoditi posebnih 

zahtevam naročila, vključno z njegovo 

vrednostjo in stopnjo vključenih okoljskih 

tveganj. Razpon okoljskih meril za izbor, 

uporabljen pri naročilu gradnje, bo na primer 

običajno večji kot pri preprostem naročilu blaga, 

razen če blago predstavlja določeno tveganje za 

okolje, npr. kemikalije ali gorivo, ki ga je treba 

varno shraniti. 

 

4.3.1 Okoljska tehnična zmogljivost 

Izpolnjevanje zahtev glede zelenih javnih 

naročil je lahko zapleteno, ne glede na to, 

ali so povezane z zasnovo in gradnjo 

energetsko učinkovitih stavb ali z 

zagotavljanjem storitev tiskanja s čim manj 

odpadki. Da bi potrdili, da so gospodarski 

subjekti sposobni izpolniti takšne zahteve, 

jih je smiselno vprašati o njihovih 

izkušnjah ter človeških in tehničnih virih.  

 

Okoljska tehnična zmogljivost lahko 

vključuje tehnično zmogljivost za 

zmanjšanje nastajanja odpadkov, 

preprečevanje razlitja/uhajanja 

onesnaževal, zmanjšanje porabe goriva ali 

zmanjšanje motenj naravnih habitatov. S 

praktičnega vidika običajno zadeva 

vprašanja, kot so navedena v nadaljevanju. 

 

 Ali ima podjetje izkušnje s 

trajnostnim izvajanjem naročil? 

 

 Ali podjetje zaposluje ali ima dostop do osebja s potrebno izobrazbo ter poklicnimi 

kvalifikacijami in izkušnjami za obravnavanje okoljskih elementov naročila? 

 

Zelena merila za storitve 

vzdrževanja stavb v Španiji 
Pokrajinski svet pokrajine Gipuzkoa je 

oddal naročilo za vzdrževanje dveh 

stavb, v naročilu pa je bilo določeno, da 

se vključi okoljska trajnost storitve, ki 

se zagotavlja. Merila za izbor so 

vključevala zahtevo, da morajo 

ponudniki imenovati inženirja ali 

arhitekta tehnične smeri, odgovornega 

za usklajevanje storitev vzdrževanja. Ta 

oseba je ustrezno usposobljena in ima 

ustrezno znanje v okoljskih zadevah, 

povezanih z vzdrževanjem, vključno z 

energetsko učinkovitostjo in ravnanjem 

z odpadki. 



 Ali podjetje razpolaga s potrebno tehnično opremo ali objekte za okoljsko zaščito 

oziroma ali ima dostop do te opreme ali objektov? 

 

 Ali ima podjetje sredstva za zagotovitev kakovosti okoljskih vidikov naročila (npr. 

dostop do zadevnih tehničnih organov in ukrepov)? 

 

Koristen instrument za vključitev okoljskih meril 

je evidenca izvedenih naročil. Na podlagi tega 

merila lahko vprašate po izkušnjah podjetja z 

izvajanjem naročil s podobnimi okoljskimi 

zahtevami in (le pri naročilih gradenj) potrdilih o 

zadovoljivi izvedbi in rezultatu. Pri tem morate 

jasno opredeliti, katere vrste informacij se štejejo 

za pomembne in kako bodo ocenjene. V skladu z 

direktivami je najdaljše obdobje, za katero se 

predložijo dokazila, pet let za naročilo gradenj in 

tri leta za naročilo blaga ali storitev, razen če je 

daljše obdobje potrebno za zagotavljanje 

ustrezne ravni konkurence
69

. 

 

Za zelena javna naročila so lahko 

pomembne tudi izobrazba, strokovna 

usposobljenost in izkušnje osebja. Če na 

primer kupujete storitve cestnega prevoza, 

boste morda želeli preveriti, ali so vozniki 

usposobljeni za okolju prijazno vožnjo, da 

se zmanjšajo poraba goriva in emisije. 

Osebje, ki izvaja naročilo za gostinske 

storitve, bo moralo biti usposobljeno za 

ustrezno ravnanje s hrano, da se zagotovi 

varnost in omeji količina odpadne hrane. Pri 

tem upoštevajte, da je bolj smiselno, da nekatere okoljske vidike ocenite v okviru svojih meril 

za oddajo naročila, vendar jih v tem primeru ne smete vključiti v merila za izbor
70

. V fazi 

oddaje naročila ste lahko bolj prilagodljivi glede določanja meril in vrst dokazil, ki jih 

zahtevate (glej poglavje 5).  

 

4.3.2 Sistemi za okoljsko ravnanje 

Vsaka organizacija (javna ali zasebna), ki želi izboljšati svojo splošno okoljsko učinkovitost, 

se lahko odloči za vodenje sistema okoljskega ravnanja. Sistemi okoljskega ravnanja so z 

organizacijo povezana orodja, osredotočena na izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti 

organizacije, ki izvaja sistem. Organizacijam omogočajo jasno predstavo o njihovih vplivih 
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Zagotovitev strokovne 

usposobljenosti odstranjevalcev 

azbesta  
Številne stavbe v Evropi imajo še vedno 

azbestno izolacijo. Ko se v teh stavbah 

izvajajo vzdrževalna dela, je 

pomembno, da usposobljeni izvajalci 

varno odstranijo azbest. Da bi se 

zagotovilo dokazilo o usposobljenosti, 

nekatere države članice vodijo sisteme 

za izdajanje dovoljenj za izvajalce, 

specializirane za to področje dela. Da bi 

se čim bolj zmanjšala zdravstvena, 

varnostna in okoljska tveganja v zvezi s 

takim delom, je treba v merilih za izbor 

zahtevati, da so izvajalci usposobljeni za 

tako delo in to dokažejo z dovoljenjem, 

ki ga izda ustrezni organ, ali z 

enakovrednim dokazilom.  



na okolje, jim pomagajo, da se osredotočijo na tiste, ki so pomembni, in z njimi dobro 

upravljajo, tako da stalno izboljšujejo okoljsko učinkovitost organizacij. Ustrezna področja za 

izboljšavo so lahko uporaba naravnih virov, kot sta voda in energija; usposabljanje 

zaposlenih; uporaba okolju prijaznih proizvodnih metod in nakup okolju prijaznejšega 

pisarniškega materiala.  

 

Organizacija, ki vodi sistem okoljskega ravnanja, lahko zahteva certifikacijo v okviru enega 

od dveh glavnih sistemov okoljskega ravnanja, ki se uporabljata v EU: Sistem Skupnosti za 

okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)
71

 ali evropski/mednarodni standard za sisteme 

okoljskega ravnanja (EN/ISO 14001)
72

. Sistem EMAS uporabljajo predvsem organizacije z 

obratom v EU ali Evropskem gospodarskem prostoru, lahko pa ga uporabljajo tudi 

organizacije in obrati, ki se nahajajo drugje (preverijo pa se vedno pod nadzorom Evropskega 

akreditacijskega organa). Do sistema ISO lahko dostopajo organizacije z vsega sveta.  

 

Na svetu je približno 250 000 organizacij, ki so certifikat pridobile v okviru standarda 

ISO 14001, ter več kot 4 000 organizacij in 7 500 obratov, ki so registrirani v okviru 

sistema EMAS. Certifikacija na podlagi sistema EMAS poleg zahtev 

standarda EN/ISO 14001 vključuje tudi dodatne elemente, kot so preverjena skladnost z 

okoljsko zakonodajo, zaveza k stalnemu izboljševanju okoljske učinkovitosti, sodelovanje 

zaposlenih in obvezno seznanjanje javnosti z letno uspešnostjo (okoljska izjava), ki jo je 

potrdil organ za preverjanje. Zaradi zadnjega elementa se sistem EMAS močno razlikuje od 

drugih sistemov, saj zagotavlja javni in pregleden vpogled v okoljsko učinkovitost 

registrirane organizacije.  

 

Naročniki lahko v skladu z direktivami iz leta 2014 za vsako naročilo zahtevajo dokazilo o 

sistemu za okoljsko ravnanje, ki ga ima gospodarski subjekt vzpostavljenega, če je to 

sorazmerno in povezano s predmetom
73

. Sprejeti se morajo tudi enakovredna potrdila in tako 

kot pri znakih in poročilih o preizkusu je treba upoštevati druge oblike dokazil (kot je interni 

sistem), kadar gospodarski subjekt ne more pridobiti potrdila tretje osebe v ustreznem roku iz 

razlogov, za katere ni odgovoren (glej oddelek 3.5.1).  

 

Uporaba sistema okoljskega ravnanja ni omejena na zagotavljanje dokazil o tehnični 

zmogljivosti za izvajanje ukrepov okoljskega ravnanja. Če naročnik določi druga okoljska 

merila za izbor, kot je navedeno v oddelku 4.3.1 (na primer zahteve glede tehnične opreme ali 

usposabljanja), se lahko sistem okoljskega ravnanja, če vsebuje ustrezne informacije o 

določenih zahtevah, uporabi pri dokazovanju zmogljivosti. 
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Ponovno je treba izpostaviti, da je pomembno 

upoštevati dejanske elemente tehnične 

zmogljivosti, ki jih zajema sistem okoljskega 

ravnanja in ki se nanašajo na predmet naročila, 

in ne le certifikacijo s strani neodvisne tretje 

strani
74

. Pri določanju zahtev za ukrepe 

okoljskega ravnanja, ki se bodo uporabili, je 

treba upoštevati načelo sorazmernosti – take 

zahteve morda niso primerne za naročilo majhne 

vrednosti in majhnega učinka na okolje. 

 

4.3.3 Ukrepi upravljanja dobavne verige 

Številni vplivi na okolje ne nastanejo pri dobavi 

končnega izdelka ali storitve, ampak precej prej v 

dobavni verigi. Oprema IT ima na primer sestavne 

dele, ki izvirajo iz različnih delov sveta, vključno s 

kovinami in drugimi snovmi, ki pri pridobivanju in 

predelavi predstavljajo veliko tveganje za okoljsko 

škodo. Izvajalec gradbenih del lahko dela s številnimi 

manjšimi podjetji, in vsako od teh podjetij bo moralo 

pri gradbenem projektu izvajati trajnostne prakse.  

 

Pri teh vrstah pogodb je za naročnike smiselno, da ne 

upoštevajo le glavnega ali neposrednega izvajalca ter tako zagotovijo, da so okoljske zahteve 

izpolnjene. Med drugim lahko to storijo tako, da v naročilo vključijo posebne klavzule, ki se 

nanašajo na podizvajalce. Ta pristop je obravnavan v poglavju 6.  

Naročniki lahko v fazi izbora zahtevajo naslednje informacije: 
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 V zadevi T-331/06, Evropaїki Dynamiki proti Evropski agenciji za okolje (točka 76), je Sodišče ugotovilo, da 

je lahko preverjanje s strani neodvisne tretje osebe osnova za dodelitev več točk pri ocenjevanju kakovosti 

sistema okoljskega ravnanja podjetja. Ta zadeva je nadalje obravnavana v poglavju 5. 

 

Litovski organ za ceste išče 

okoljsko zmogljivost 
Pri oddaji naročil za gradnjo cest in 

avtocest litovski organ za ceste zahteva 

dokazila o sposobnosti uporabe ukrepov 

okoljskega ravnanja. Ta se ocenijo v 

okviru meril za tehnično zmogljivost, 

pri čemer je sprejemljiva certifikacija v 

okviru sistema EMAS ali ISO 14001 ali 

druge enakovredne certifikacije ali 

dokazila.  



 navedba deleža naročila, ki ga 

gospodarski subjekt morebiti namerava 

oddati v podizvajanje in 

 navedba sistemov upravljanja dobavne 

verige in sistemov za sledenje, ki jih bo 

gospodarski subjekt lahko uporabljal 

med izvajanjem javnega naročila
75

. 

 

Oboje lahko pomaga pri ugotavljanju, kako se 

bodo vplivi na okolje upravljali v okviru 

določenega naročila in pri izbiri gospodarskih 

subjektov z močnimi vzpostavljenimi sistemi.  

 

4.3.4 Vzorci izdelkov, pregledi in ocena 

skladnosti 

Če naročilo vključuje dobavo izdelkov ali 

materialov, se lahko v fazi izbora zahteva 

vzorec (ali opis ali fotografija). Lahko se 

zahtevajo tudi potrdila o skladnosti ali 

kakovosti
76

. Potrdila so lahko uporabna pri 

preverjanju, ali izdelki izpolnjujejo morebitne 

posebne okoljske zahteve za javno naročilo, na 

primer glede trajnosti ali porabe energije.  

 

Naročnikom je na voljo tudi možnost, da preverijo proizvodne zmogljivosti dobaviteljev ali 

tehnično zmogljivost ponudnikov storitev ter njihove raziskovalne zmogljivosti in ukrepe za 

nadzor kakovosti
77

. To lahko storijo, če so izdelki ali storitve, ki se dobavijo, zapleteni ali, 

izjemoma, potrebni za poseben namen. Preglede lahko izvaja sam naročnik ali pa pristojni 

organ v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.  

 

4.4 Dokazila  

Direktive iz leta 2014 določajo razširjen seznam zadev, ki se lahko preverijo v fazi izbora, 

določajo pa tudi nekatere omejitve glede vrste dokazil, ki se lahko zahtevajo v predhodni fazi 

postopka. Naročniki morajo kot predhodno dokazilo o skladnosti z merili za izključitev in 

izbor sprejeti zlasti enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) 

(http://ec.europa.eu/growth/espd)78
. To je obrazec s posodobljeno lastno izjavo v standardni 

elektronski obliki, ki gospodarskim subjektom omogoča, da potrdijo svojo skladnost z razlogi 

za izključitev in izbor. Vsebuje tudi povezavo na bazo podatkov, kjer se lahko pridobijo 

dokazila, ali pa potrdi, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja lahko predložil 

ta dokazila.  
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Vključevanje dobaviteljev za 

učinkovita zelena javna naročila v 

Italiji 
Mesto Torino je leta 2013 v naročilo 

gostinskih storitev za šole uvedlo ukrepe 

in merila, namenjene zmanjšanju 

povezanega ogljičnega odtisa. 

Dobavitelji so morali predložiti podatke 

o delih dobavne verige, pri katerih bi 

bilo mogoče prihraniti največ CO2. 

Mestni prevoz je na primer predstavljal 

le 1 % skupnega ogljičnega odtisa za pet 

najbolj razširjenih prehrambnih 

izdelkov. Proizvodni postopki so 

predstavljali med 75 % in 95 % 

skupnega ogljičnega odtisa, kar je 

pokazalo, kako pomembni so kmetijski 

postopki pri izvajanju učinkovitih 

ukrepov za zelena javna naročila na 

področju dobave hrane in gostinskih 

storitev.  

 
„Presenečeni smo bili nad rezultati 

spremljanja, ki je pokazalo vrednost 

ukvarjanja z dobavno verigo“. Elena 

Deambrogio, politična svetovalka, mesto 

Torino. 
 

http://ec.europa.eu/growth/espd


 

Namen ESPD kot lastne izjave o upravičenosti je, da zmanjša breme glede predložitve in 

preverjanja dokazil pri vsakem postopku. Če naročniki teh dokumentov še nimajo, lahko še 

vedno zahtevajo originalne dokumente, kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja ustrezne 

izvedbe postopka
79

. E-Certis (http://ec.europa.eu/growth/ecertis) je spletna storitev, ki 

naročnikom in gospodarskim subjektom pomaga pri iskanju različnih potrdil, ki se kot 

dokazilo o upravičenosti pogosto zahtevajo v postopkih javnega naročanja v EU, Turčiji, 

Islandiji, Lihtenštajnu in na Norveškem.  

 

4.5 Ocenjevanje združenj 
Dodaten vidik pri ocenjevanju tehnične 

zmogljivosti gospodarskih subjektov je, da jim je 

treba omogočiti uporabo zmogljivosti drugih 

subjektov. To na primer pomeni, da je treba, 

kadar želita najmanj dve podjetji sodelovati pri 

izvajanju naročila – ne glede na to, ali sta 

oblikovali uradni konzorcij ali sta pravno 

povezani – upoštevati njuno skupno zmogljivost. 

To velja le, če lahko gospodarski subjekt dokaže, 

da bo imel za izvedbo naročila na voljo sredstva 

drugega subjekta, na primer s predložitvijo 

podpisanih zagotovil v ta namen. Kadar se uporabi zmogljivost drugega subjekta (vključno z 

matično ali odvisno družbo), mora ta subjekt prav tako dokazati skladnost z merili za 

izključitev in vsemi zadevnimi merili za izbor, ki veljajo za naročilo
80

. 
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Združenja in okolju prijazna 

naročila 

Podjetja, ki oddajo ponudbe za javna 

naročila, se lahko odločijo, da si bodo 

pri upoštevanju okolju prijaznih zahtev 

pomagale s posebnim strokovnim 

znanjem. Da bi na primer podjetje za 

upravljanje objektov stavbe upravljalo 

bolj trajnostno, lahko sodeluje s 

svetovalcem za okoljske zadeve. V tem 

primeru je treba tehnično zmogljivost in 

izkušnje obeh podjetij oceniti v fazi 

izbora.  

http://ec.europa.eu/growth/ecertis


Poglavje 5 – Oddaja naroč ila 

Povzetek 
 Lahko se uporabijo okoljska merila za oddajo naročila, če: 

 so povezana s predmetom naročila; 

 naročniku ne zagotavljajo brezpogojne svobode izbire; 

 zagotavljajo možnost učinkovite konkurence;  

 so izrecno navedena v obvestilu o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji, 

vključno z njihovimi ponderji in kakršnimi koli veljavnimi podmerili, in 

 so v skladu z načeli Pogodbe.  

 

 V fazi oddaje naročila lahko na podlagi točkovanja opredelite okoljsko učinkovitost, ki 

presega minimalno zahtevo, določeno v specifikacijah. V zvezi z dodelitvijo ponderjev 

okoljskim merilom ni nobene omejitve. 

 

 S sprejetjem pristopa na podlagi izračuna stroškov v življenjski dobi se razkrijejo pravi 

stroški naročila. Upoštevanje stroškov 

porabe energije in vode ter vzdrževanja 

in odstranitve v oceni lahko pomeni, da 

je okolju prijaznejša možnost z vidika 

celotne življenjske dobe tudi cenejša 

možnost. 

 

 Znaki in druge oblike dokazil tretjih 

oseb vam lahko pomagajo pri oceni, v 

kolikšni meri je ponudba v skladu z 

izbranimi merili za oddajo naročila in 

pri preverjanju trditev ponudnikov.   

 

5.1 Splošna pravila za oddajo naročila 

5.1.1 Merila za oddajo naročila 

V fazi oddaje naročila naročnik oceni kakovost ponudb in primerja stroške. Za oceno 

kakovosti ponudb uporabljate že določena, vnaprej objavljen merila za oddajo naročila, na 

podlagi katerih se odločite o najboljši ponudbi. V skladu z direktivami o javnih naročilih iz 

leta 2014 morajo biti vsa naročila oddana na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. V 

okviru tega poglavja so mogoči številni različni pristopi, nekateri od teh pa so lahko posebej 

primerni za zelena javna naročila.  

 

Stroški ali cena bodo del ocene vsakega postopka
81

, izračunajo pa se lahko na podlagi 

stroškov v življenjski dobi, kot je obravnavano v nadaljevanju. S stališča naročnika lahko 
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razen stroškov na vrednost ponudbe vplivajo številni dejavniki, ki niso popolnoma 

gospodarski, vključno z okoljskimi vidiki.  

Vsako posamezno merilo za oddajo naročila naročniku ne zagotavlja nujno ekonomske 

prednosti
82

. Vendar morajo biti merila za oddajo naročila (tako kot merila za izbor, tehnične 

specifikacije in klavzule za izvedbo naročila) povezana s predmetom naročila. V direktivah iz 

leta 2014 je določeno, da se za merila za oddajo javnega naročila šteje, da so povezana s 

predmetom naročanja, če se nanašajo na gradnje, 

blago ali storitve, ki jih je treba zagotoviti v 

skladu z navedenim javnim naročilom, in sicer v 

vseh pogledih in fazah njihove življenjske dobe, 

vključno z dejavniki, povezanimi s:  

(a) posebnim postopkom proizvodnje, 

zagotavljanjem ali trženjem teh gradenj, blaga ali 

storitev; ali  

 

(b) posebnim postopkom, povezanim z drugo 

fazo njihove življenjske dobe
83

.  

 

Ni treba, da so ti dejavniki del „predmeta“ 

izdelka ali storitve, ki se kupuje, tj. ni treba, da so 

v končnem izdelku ali storitvi vidni ali očitni. To 

pomeni, da se lahko merila za oddajo, tako kot 

tehnične specifikacije, nanašajo na trajnostne 

vidike, kot je obnovljiva ali ekološka proizvodnja, ali pa emisije toplogrednih plinov, ki so 

povezani z določenim izdelkom ali storitvijo.  

 

Glavna razlika med tehničnimi 

specifikacijami in merili za oddajo 

naročila je, da se specifikacije ocenijo 

na podlagi sprejetja/zavrnitve, merila pa 

po določitvi ponderjev, tako da lahko 

ponudniki, ki nudijo boljšo okoljsko 

učinkovitost, dobijo boljše ocene.  

 

Vsak naročnik sam določi, katero 

merilo za oddajo naročila bo uporabil in 

kakšen ponder bo dodelil posameznemu 

merilu. V tem poglavju so obravnavani 

nekateri ključni premisleki glede tega, katere vrste okoljskih meril za oddajo naročila naj se 

uporabijo in kako določiti ustrezne ponderje.  

                                                 
82

Glej zadevo C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab proti Helsingin kaupunki, točka 55 (zadeva Concordia 

Bus). 
83

 Člen 67(3) Direktive 2014/24/EU; Člen 82(3) Direktive 2014/25/EU. 

Obstoj ali neobstoj povezave  
Sodišče je v zadevi o nakupu 

avtobusnega javnega prevoza (zadeva 

Concordia Bus) odločilo, da merila za 

oddajo naročila v zvezi z emisijami 

dušikovega oksida in hrupom 

avtobusov, ki naj bi se uporabljali za 

občinski prevoz, izpolnjujejo zahtevo 

glede povezanosti s predmetom 

naročila.
 1
   

 

V zadevi EVN Wienstrom je bilo 

ugotovljeno, da je merilo za oddajo 

naročila v zvezi s količino električne 

energije, proizvedene iz obnovljivih 

virov, ki presega pričakovano porabo 

naročnika, nesprejemljivo, ker ni 

povezano s predmetom naročila.
1
 V tem 

primeru naročnik merila tudi ni mogel 

uspešno preveriti.  



5.1.2 Oblikovanje in oglaševanje meril za oddajo naročila 

Direktive o javnih naročilih določajo nekaj osnovnih pravil glede preglednosti meril za 

oddajo naročila. Ta pravila upoštevajo sodno prakso Sodišča, vključno z zadevami, ki so se 

nanašale na okoljska merila za oddajo in so navedene v nadaljevanju. 

 

1. Merila za oddajo naročila ne smejo zagotoviti brezpogojne svobode izbire 

Merila za oddajo naročila ne smejo naročnikom v nobenem primeru zagotoviti brezpogojne 

svobode izbire
84

. To pomeni, da morajo zagotoviti objektivno podlago za razlikovanje med 

ponudbami in biti ustrezno natančna. Kot je navedlo Sodišče, morajo biti merila za oddajo 

naročila oblikovana tako, da jih vsi „razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki“ 

razlagajo na enak način
85

.  

 

Dodaten element zahteve glede objektivnosti meril za oddajo naročila se nanaša na 

preverljivost. Če se merila za oddajo naročila nanašajo na dejavnike, ki jih naročnik ne more 

preveriti, bo težko dokazati, da so bila uporabljena objektivno. To pomeni, da morate vnaprej 

razmisliti o dokazilih, ki jih lahko ponudniki nudijo v okviru posameznega merila za oddajo 

in kako jih boste ocenili
86

. 

 

V zadevi Concordia Bus je skupnost Helsinki pred ocenjevanjem ponudb opredelila in 

objavila sistem za dodeljevanje dodatnih točk za nižje ravni hrupa in emisij dušikovega 

oksida
87

. Glede na Sodišče je ta sistem dovolj natančen in objektiven. 

 

2. Merila za oddajo naročila bi morala zagotavljati možnost učinkovite konkurence 

Okoljska merila za oddajo naročila ne smejo biti oblikovana tako, da umetno preprečujejo 

dostop do trga. Eden od ciljev meril za oddajo naročila je spodbujanje trga, da razvije in 

zagotovi okolju prijaznejše rešitve, zato bi moralo biti vedno mogoče, da ocene na podlagi 

teh meril dobijo različni gospodarski subjekti. Dober način, da se to zagotovi, je razpravljanje 

o okoljskih merilih za oddajo z morebitnimi ponudniki v okviru posvetovanja pred objavo 

javnega razpisa, kot je navedeno v poglavju 2.  

 

3. Merila za oddajo naročila je treba oglaševati vnaprej 
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 Glej zadevo 31/87, Gebroeders Beentjes BV proti Nizozemski državi, točka 26, in zadevo C-513/99, 

Concordia Bus, točka 69. 
85

 Glej zadevo C-19/2000, SIAC Construction Ltd proti okrožnemu svetu okrožja Mayo, točka 42. 
86

 V direktivah iz leta 2014 je navedeno, da „[j]avni naročniki v primeru dvoma učinkovito preverijo točnost 

informacij in dokazil, ki so jih predložili ponudniki.“ (člen 67(4) Direktive 2014/24/EU; Člen 82(4) Direktive 

2014/25/EU). To pomeni, da ni treba vedno preveriti trditev naročnika, čeprav je to pri zelenih javnih naročilih 

še posebno pomembno zaradi preprečevanja lažnega trženja okolju prijaznega ravnanja in zagotavljanja, da 

bodo obljubljene ravni okoljske učinkovitosti dejansko uresničene.  
87

 V tej zadevi so bile dodatne točke (med drugim) dodeljene za uporabo avtobusov, katerih emisije dušikovega 

oksida so bile nižje od 4 g/kWh (+ 2,5 točke/avtobus) ali nižje od 2 g/kWh (+ 3,5 točke/avtobus), ravni 

zunanjega hrupa pa nižje od 77 dB (+ 1 točka/avtobus). 



Direktive o javnih naročilih zahtevajo, da se 

merila za oddajo naročila in njihovi ponderju 

določijo v obvestilu ali dokumentaciji o javnem 

naročilu
89

. S pomočjo sodne prakse je bila 

opredeljena raven podrobnosti, ki je potrebna 

pri objavi meril za oddajo naročila. V obvestilu 

ali dokumentaciji morate navesti: 

 merila, ki jih boste uporabili za 

opredelitev ekonomsko najugodnejše 

ponudbe; 

 

 relativne ponderje, ki jih boste uporabili 

za merila, in sicer kot natančne številke 

ali razpon z ustrezno največjo razliko
90

, 

in 

 

 vsa podmerila, ki jih boste uporabili, in 

v večini primerov njihove ponderje
91

. 

 

5.2 Uporaba okoljskih meril za 

oddajo naročila 
Pravni okvir omogoča veliko prostora za 

uporabo okoljskih meril za oddajo naročila, 

pri čemer je mogoče uporabiti veliko 

različnih metod in pristopov: 

 

5.2.1 Specifikacije ali merila za oddajo 

naročila?  

Pri odločitvi, ali naj bodo okoljske značilnosti 

minimalna zahteva (specifikacija) ali prednost 

(merilo za oddajo naročila), je treba upoštevati 

številne vidike. Uporaba okoljskih meril za 

oddajo naročila je lahko smiselna, če na 

primer niste prepričani glede stroškov in/ali 

razpoložljivosti izdelkov, gradenj ali storitev, 

ki dosegajo določene okoljske cilje, na trgu. Z 
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 Eno od dejstev v tej zadevi je bilo, da je bil pritožniku oddan drug sklop, v katerem je bila uporabljena enaka 

zahteva glede vozil na zemeljski plin.  
89

 Del C (18) Priloge 5 k Direktivi 2014/24/EU. 
90

 Člen 67(5) Direktive 2014/24/EU; Člen 82(5) Direktive 2014/25/EU. Obstajata dve izjemi od te zahteve: 

i) kadar se naročilo odda samo na podlagi cene ali ii) kadar ponderjev ni mogoče navesti zaradi objektivnih 

razlogov, se merila navedejo v padajočem zaporedju po pomembnosti.  
91

 Sodišče je raven razkritja, zahtevano v zvezi s podmerili, proučilo v več zadevah, vključno z zadevo C-

532/06, Lianakis in drugi, zadevo C-331/04, ATI EAC in Viaggi di Maio proti ACTV Venezia SpA, ter 

zadevo T-70/05, Evropaiki Dynamiki proti Emsa. Ponderjev za podmerila ni treba določiti takoj le, kadar 

ponderji i) ne spremenijo glavnih meril, ii) ne vsebujejo elementov, ki bi lahko vplivali na pripravo ponudb, in 

iii) ne učinkujejo diskriminatorno na enega od ponudnikov (zadeva C-331/04, ATI EAC). 

Razlika med specifičnostjo in 

diskriminacijo v zadevi Concordia 

Bus  
V zadevi Concordia Bus je bilo izrecno 

izpostavljeno vprašanje diskriminacije. 

Eden od ugovorov podjetja Concordia 

Bus je bil, da so bila merila, ki jih je 

določilo mesto Helsinki, 

diskriminacijska, ker je bilo avtobusno 

podjetje HKL, ki je v lasti skupnosti, 

edino podjetje z vozili na zemeljski plin, 

ki bi v skladu s tem merilom lahko 

pridobilo vse točke. Sodišče je odločilo, 

da dejstvo, da je v skladu z enim od 

meril za oddajo naročila, ki ga je določil 

naročnik, vse točke doseglo le eno 

podjetje, samo po sebi ni 

diskriminacijsko. Pri odločanju, ali je 

merilo za oddajo naročila 

diskriminacijsko, je treba upoštevati vsa 

dejstva zadeve
88. 



vključitvijo teh dejavnikov v merila za oddajo naročila jih lahko tehtate glede na druge 

dejavnike, vključno s stroški. 

 

Morda boste v tehničnih specifikacijah želeli določiti tudi minimalno raven uspešnosti in 

potem v fazi oddaje naročila dodeliti dodatne 

točke za še večjo uspešnost. Ta pristop 

uspešno uporabljajo številni naročniki, da bi se 

ohranila prilagodljivost med izvajanjem 

zelenih javnih naročil.   

 

5.2.2 Pristopi na podlagi ponderjev 

Ponder, ki se dodeli posameznemu merilu za 

oddajo naročila, določa vpliv tega merila v 

končni oceni. Ponder, dodeljen okoljskim 

merilom za oddajo naročila
92

, lahko izraža, v 

kolikšni meri specifikacije že obravnavajo 

okoljske vidike. Če specifikacije vključujejo 

stroge okoljske zahteve, se jim v merilih za 

oddajo naročila lahko dodeli manjši ponder in 

obratno. 

 

V zvezi z vrednostjo ponderja, ki se dodeli 

okoljskim merilom, ni nobene omejitve. Za 

določitev ustreznega ponderja morate 

upoštevati: 

 kako pomembni so okoljski cilji za 

naročilo v primerjavi z drugimi vidiki, kot 

so stroški in splošna kakovost; 

 

 v kolikšni meri je te vidike najbolje 

obravnavati v okviru meril za oddajo 

naročila, pri čemer se lahko obravnavajo 

tudi v specifikacijah, merilih za izbor in 

klavzulah o izvedbi naročila ali ne; 

 

 koliko točk si lahko „privoščite“ dodeliti v 

fazi oddaje naročila – to se razlikuje glede 

na izdelek/storitev in tržne pogoje. Če so 

na primer razlike v ceni izdelka majhne, 

okoljska učinkovitost pa se zelo razlikuje, 

je smiselno dodeliti več točk za oceno okoljskih značilnosti. 
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 V zadevi EVN Wienstrom (C-448/01) je bilo ugotovljeno, da je bil ponder, ki je obsegal 45 % skupnih točk, 

ki so bile na voljo za merilo v zvezi s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, sprejemljiv, če so bila 

izpolnjena druga pravila v zvezi z merili za oddajo naročila. 

Merila za oddajo zelenega javnega 

naročila na Nizozemskem  
Mesto Rijkswaterstaat je objavilo razpis 

za obnovo in vzdrževanje odseka 

avtoceste na Nizozemskem. 

Zmagovalna ponudba je bila izbrana na 

podlagi ponujene cene in kakovosti. Eno 

od meril za kakovost ekonomsko 

najugodnejše ponudbe je bila trajnost, 

vključno s „lestvico uspešnosti“ 

delovnih postopkov za CO2 in oceno 

življenjske dobe uporabljenih izdelkov. 

Ti prihranki so bili denarno izraženi in 

odbiti od ponujenih cen. Izbrani 

ponudnik je zagotovil optimizacijo 

celotne zasnove, s katero se bo v 

50 letih prihranilo 8 944 t CO2.  
 

„Ponudniki cenijo svobodo, da se sami 

odločijo glede trajnostne zasnove v 

tehničnem okviru.“ 
Cuno van Geet, višji svetovalec za 

učinkovito rabo virov, Rijkswaterstaat. 

Okolju in zdravju prijazne storitve 

čiščenja v Toskani 
V razpisu za storitve čiščenja je 

toskanska agencija za varstvo okolja 

(ARPAT) ocenila ponudbe glede na 

ekonomsko in okoljsko najugodnejšo 

ponudbo. Za ceno je bilo dodeljenih 

40 točk, za kakovost pa 60. Merila 

kakovosti so vključevala uporabo okolju 

prijaznih tehnik čiščenja, manj 

embalaže, okoljsko učinkovitost izdelka 

(delež izdelkov, ki so v skladu z 

znaki ISO I. vrste ali enakovrednimi 

znaki) in kakovost programov 

okoljskega usposabljanja. 



5.2.3 Uporaba znakov 

Pri oblikovanju in oceni meril za oddajo 

naročila se lahko uporabijo tudi znaki, ki se 

nanašajo na okoljske značilnosti izdelka, 

gradnje ali storitve, ki jih kupujete. Za uporabo 

znakov v merilih za oddajo naročila veljajo 

enaka pravila kot za druge faze postopka 

javnega naročanja, tj. 

 

 znak lahko zahtevate le, če so vse 

njegove zahteve povezane s predmetom 

naročila in znak izpolnjuje določene 

standarde glede objektivnosti, 

preglednosti in dostopnosti na trgu (glej 

oddelek 3.5.1); 

 

 tudi kadar se tak znak zahteva, morate 

kljub temu sprejeti druge znake, ki 

izpolnjujejo enakovredna merila, in 

kadar ponudniki znaka ne morejo pridobiti v ustreznem roku iz razlogov, za katere 

niso odgovorni, tudi druge ustrezne oblike dokazil; 

 

 pri drugih vrstah znakov lahko navedete posamezna merila, ki so povezana s 

predmetom naročila, ne smete pa zahtevati samega znaka.  

 

Znaki za okolje so lahko uporabni pri razlikovanju izdelkov in storitev, ki bodo prihranili 

energijo in vodo ali so bolj trajnostno proizvedeni. Z vključitvijo nekaj ali vseh njihovih 

zahtev v merila za oddajo naročila lahko te vidike pretehtate glede na stroške in druge 

dejavnike, kot je razpoložljivost izdelka ali trajanje dostave.  

 

5.2.4 Uporaba sistemov okoljskega ravnanja   

Uporaba znakov: Zadeva 

„nizozemska kava“ 
V zadevi C-368/10 je nizozemski 

naročnik v razpisni dokumentaciji za 

dobavo prodajnih avtomatov za čaj in 

kavo navedel nekatere socialne znake in 

znake za okolje. Sodišče je menilo, da 

način, na katerega je naročnik navedel te 

znake, ni izpolnjeval zahtev iz direktiv 

iz leta 2004. 

 

Podprlo je tudi načelo, da se lahko znaki 

uporabijo za opredelitev meril za oddajo 

in pomoč pri ocenjevanju učinkovitosti. 

V direktivah iz leta 2014 so pravila 

glede znakov izpopolnjena, tako da se 

lahko zahtevajo določeni znaki, kadar 

izpolnjujejo določene standarde glede 

preglednosti in objektivnosti in so vsa 

merila povezana s predmetom naročila.  



Kot dokazilo pri ocenjevanju meril za oddajo 

naročila se lahko uporabi tudi sistem okoljskega 

ravnanja. V fazi oddaje naročila se osredotočate 

na način izvedbe naročila, zato bi bila lahko 

pomembna ponudba za izvedbo nekaterih 

ukrepov v skladu s sistemom okoljskega 

ravnanja. Vendar pa morate zagotoviti, da ne 

podvajate nobene ocene, ki je bila izvedena že v 

fazi izbora. Glej oddelek 4.3.2 za več informacij 

o sistemih okoljskega ravnanja, kot sta 

sistem EMAS in standard EN/ISO 14001.  

 

 

5.2.5 Uporaba poročil o preizkusu in 

potrdil 

V nekaterih primerih boste morda želeli poročilo o preizkusu ali potrdilo organa za 

ugotavljanje skladnosti, ki bo dokazalo stopnjo okoljske učinkovitosti ponujenih izdelkov. Pri 

naročilu razsvetljave boste na primer morda želeli podeliti boljšo oceno rešitvam za 

razsvetljavo z daljšim časom do zamenjave (kot samostojno merilo ali v okviru izračuna 

stroškov v življenjski dobi). V tem primeru bi lahko od ponudnikov zahtevali, naj predložijo 

poročilo o preizkusu ali potrdilo, ki to dokazuje. Če ponudniki nimajo dostopa do takih 

poročil ali potrdil iz razlogov, za katere niso odgovorni, morate upoštevati tudi druga 

dokazila, kot je tehnična dokumentacija, in odločiti, ali je to zadosten dokaz
94

. 

 

5.3 Izračun stroškov v življenjski dobi 
V fazi oddaje naročila v postopku javnega naročanja so običajno eden od najvplivnejših 

dejavnikov stroški ponudbe. Vendar kako opredeliti stroške? 

 

Ob nakupu izdelka, storitve ali gradnje vedno plačate ceno. Vendar je nakupna cena le eden 

od elementov stroškov v celotnem postopku naročanja, posedovanja in odstranjevanja. 

„Izračun stroškov v življenjski dobi“ pomeni upoštevanje vseh stroškov, ki bodo nastali v 

življenjski dobi izdelka, gradnje ali storitve: 
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 Sodišče je navedlo, da je agencija EEA izvedla „... primerjalno oceno ponudb, pri čemer je ocenila, ali so 

okoljske politike, ki so jih predložili ponudniki, pristne, in ugotovila, da je le eden od ponudnikov že začel 

izvajati to politiko, medtem ko so drugi zgolj navedli dobre namene v zvezi s tem.“ (Zadeva T-331/06, 

Evropaїki Dynamiki proti Evropski agenciji za okolje, točka 76). 
94

 Člen 44 Direktive 2014/24/EU; člen 62(2) Direktive 2014/24/EU.  

Ocena okoljskih zavez   
 V razpisu za storitve svetovanja na 

področju IT je Evropska agencija za 

okolje (EEA) v fazi oddaje naročila 

10 % točk namenila za oceno okoljskih 

politik, ki bi jih ponudniki uporabljali 

med izvajanjem naročila. V skladu s tem 

merilom je več točk dodelila podjetju s 

sistemom okoljskega ravnanja, 

certificiranim s strani neodvisne tretje 

strani, kot podjetjem brez takega 

sistema. Po vložitvi pritožbe je Splošno 

sodišče odločilo, da je bila 

agencija EEA upravičena do takega 

uveljavljanja svoje diskrecijske pravice, 

saj je vsako ponudbo ocenila na podlagi 

njenih lastnosti
93. Direktive o javnih 

naročilih ne veljajo za agencijo EEA, 

vendar je vredno omeniti, da je Sodišče 

potrdilo kvalitativni pristop k oceni 

okoljskih meril za oddajo naročila. 



 nakupna cena in vsi s tem povezani stroški (dostava, namestitev, zavarovanje 

itd.); 

 operativni stroški, vključno z energijo, porabo goriv in vode, nadomestnimi 

deli in vzdrževanjem; 

 stroški ob koncu življenjske dobe, na primer za izločitev iz obratovanja ali 

odstranitev. 

 

Izračun stroškov v življenjski dobi lahko pod 

posebnimi pogoji iz oddelka 5.3.2 vključuje tudi 

stroške iz naslova posledic za okolje (kot so 

emisije toplogrednih plinov). Kadar se uporabi 

pristop na podlagi izračuna stroškov v 

življenjski dobi, je treba v skladu z direktivami 

iz leta 2014 v dokumentaciji o javnem naročilu navesti metodo izračuna in podatke, ki jih 

predložijo ponudniki. Veljajo tudi posebna pravila glede metod za dodeljevanje stroškov 

posledicam za okolje, ki naj bi zagotovila, da so te metode pravične in pregledne.  

 

5.3.1 Izračun stroškov v življenjski dobi in okoljski vidiki 

Izračun stroškov v življenjski dobi je zelo smiseln, ne glede na okoljske cilje javnega organa. 

Z izračunom stroškov v življenjski dobi boste upoštevali stroške porabe virov, vzdrževanja in 

odstranitve, ki se ne upoštevajo v nakupni ceni. 

To pogosto zagotovi koristi z vseh vidikov, pri 

čemer je okolju prijaznejši izdelek, gradnja ali 

storitev tudi na splošno cenejši. Glavne 

možnosti prihrankov v življenjski dobi blaga, 

gradnje ali storitve so opisane v nadaljevanju.  

Okolju prijaznejši avtobusi v 

Romuniji: pristop na podlagi 

izračuna stroškov v življenjski 

dobi 
Mestni svet mesta Baia Mare je 

leta 2012 objavil razpis za zakup 

30 novih (do okolja prijaznejših) 

običajnih avtobusov in 8 trolejbusov. 

Uporabljen je bil model izračuna 

stroškov v življenjski dobi, ki je veljal 

za ceno pridobitve, porabo goriva, 

vzdrževanje in operativne stroške. 

Skupni stroški javnega naročila so višji 

od prejšnjih nakupov, vendar se to delno 

izravna z nižjimi stroški življenjske 

dobe novih vozil. Ti avtobusi so prvi do 

okolja prijaznejši avtobusi, naročeni v 

Romuniji, emisij toplogrednih plinov pa 

izpuščajo precej manj kot prejšnji 

avtobusi na dizelsko gorivo. 

Prihranki pri stroških vzdrževanja 

v življenjski dobi v Nemčiji 
Mesto Detmold je leta 2012 začelo 

postopek za oddajo javnega naročila za 

novo avtobusno postajo. V okviru 

začetne raziskave in posvetovanja s 

trgom se je izvedla analiza trajnosti na 

podlagi pričakovane življenjske dobe 

gradnje, ki naj bi bila vsaj 50 let. Tako 

so se določile najprimernejše tehnike za 

ta projekt. V odprtem postopku se je 

nato izbrala uporaba betona s 

fotokatalitskim učinkom, ki 

onesnaževala iz zraka in na površini 

pretvori v neškodljive soli. S tem se 

zmanjša potreba po vzdrževanju ter 

zmanjšajo stroški in okoljski učinki 

čiščenja.  



 

Prihranki pri porabi energije, vode in goriva 

Stroški porabe energije, vode in goriva med uporabo izdelka, gradnje ali storitve pogosto 

predstavljajo velik del skupnih stroškov posedovanja izdelka, gradnje ali storitve in vplivov 

njihove življenjske dobe na okolje. Zmanjšanje te porabe je torej smiselno s finančnega in 

okoljskega vidika. 

 

Prihranki pri vzdrževanju in zamenjavi 

V nekaterih primerih je okolju najprijaznejša možnost tista, ki je zasnovana tako, da je 

obdobje do zamenjave čim daljše in/ali obseg potrebnih vzdrževalnih del čim manjši. Na 

primer, izbira materiala na zunanjosti stavbe ali mosta lahko ima velik vpliv na pogostost 

vzdrževanja in čiščenja. Najtrajnejša možnost je morda tista, s katero se je mogoče izogniti 

takim stroškom, to pa se lahko oceni v okviru izračuna stroškov v življenjski dobi.  

 

Prihranki stroškov odstranitve 

Pri naročanju izdelka ali razpisnem postopku za 

gradbeni projekt lahko zlahka pozabite na 

stroške odstranitve. Te stroške bo nekoč treba 

plačati, čeprav je lahko to obdobje včasih zelo 

dolgo. Če pri nakupu ne upoštevate teh 

stroškov, se lahko ugodna kupčija spremeni v 

drag nakup. Stroški odstranitve zajemajo vse od 

stroškov fizične odstranitve do plačila za varno 

odstranitev. Odstranitev pogosto urejajo strogi 

predpisi, kot so tisti, ki se izvajajo v okviru 

direktive o odpadni električni in elektronski 

opremi
95

. V nekaterih primerih lahko ima 

lastnik ob koncu življenjske dobe izdelka 

pozitiven donos, kadar se lahko na primer 

vozila ali oprema z donosom proda naprej ali reciklira. 

 

5.3.2 Ocena zunanjih okoljskih stroškov 
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 Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (Direktiva OEEO).   

Pametno načrtovanje faze 

odstranitve v gradbeništvu  
V gradbeništvu se proizvede velika 

količina odpadkov. Rušenje starih stavb 

ne pomeni le odstranitve velike količine 

razbitin, ampak tudi ravnanje z 

nevarnimi materiali, kot je azbest. Tako 

lahko v javnem razpisu gradbenike 

vprašate, kolikšna je pričakovana 

proizvodnja nevarnih odpadkov med 

rušenjem in kolikšni stroški za 

odstranitev teh odpadkov. V nekaterih 

primerih, npr. pri gradnji cest, je 

mogoče tudi izračunati prihranek pri 

uporabi recikliranih odpadnih 

materialov, kot so rabljen asfalt ali 

material iz porušenih stavb.  



Poleg finančnih stroškov, ki jih neposredno 

krije naročnik, lahko upoštevate tudi posledice 

za okolje – stroške družbe zaradi nekaterih 

vplivov na okolje, na primer tiste, povezane s 

podnebnimi spremembami ali zakisljevanjem 

tal ali vode. Če želite posledicam za okolje 

stroške dodeliti v okviru meril za oddajo 

naročila, mora metoda, ki jo uporabite, v skladu 

z direktivami iz leta 2014: 

 temeljiti na objektivno preverljivih in 

nediskriminatornih merilih;  

 biti na voljo vsem zainteresiranim 

stranem ter 

 zahtevane podatke lahko z razumnim 

naporom posredujejo povprečno skrbni 

gospodarski subjekti
97

. 

 

Za izračun stroškov v življenjski dobi se lahko 

razvije prilagojena metoda, primerna za 

določeno naročilo, vendar ta ne sme 

neupravičeno zagotavljati boljše ali slabše 

obravnave nekaterih gospodarskih subjektov. 

Če je v skladu s pravom EU obvezna skupna 

metoda za izračun stroškov v življenjski dobi, 

jo morate uporabiti
98

. To trenutno velja samo 

za vozila za cestni prevoz na podlagi direktive 

o čistih vozilih, v kateri so določeni skupna 

metodologija in minimalni stroški, ki se 

dodelijo nekaterim posledicam za okolje, če so 

te denarno izražene (glej okvir).  

 

5.3.3 Uporaba izračuna stroškov v 

življenjski dobi 
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 Naročniki lahko posameznim emisijam onesnaževal dodelijo tudi višje stroške, če ti stroški ne presegajo 

vrednosti iz direktive, pomnožene s faktorjem 2 (člen 6 Direktive 2009/33/ES). 
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 Člen 68(2) Direktive 2014/24/EU; člen 83(2) Direktive 2014/25/EU. Pojem „povprečno skrbni gospodarski 

subjekti“ tukaj vključuje subjekte iz tretjih držav, podpisnic Sporazuma GPA ali drugih mednarodnih 

sporazumov, ki so zavezujoči za EU.  
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 Člen 68(3) Direktive 2014/24/EU in člen 83(3) Direktive 2014/25/EU. V prilogah k direktivam je navedena 

zadevna zakonodaja v zvezi z metodami izračuna stroškov v življenjski dobi, ki se lahko občasno posodobi.  

Upoštevanje posledic pri izračunu 

stroškov v življenjski dobi: 

direktiva o čistih vozilih 
V skladu z direktivo o čistih vozilih 

morajo naročniki pri nakupu vozil za 

cestni prevoz v specifikacijah ali merilih 

za oddajo naročila upoštevati energetske 

vplive in vplive na okolje. V Direktivi je 

zagotovljena metodologija za izražanje 

teh vplivov v denarni vrednosti, da se 

lahko ocenijo operativni stroški v 

življenjski dobi. S tem modelom se 

določi denarna vrednost za več vrst 

emisij – ogljikovega dioksida (CO2), 

dušikovega oksida (NOx), nemetanskih 

ogljikovodikov (NMHC) in delcev
96.  

Emisijam v življenjski dobi 

posameznega ponujenega vozila se 

potem lahko dodelijo stroški, ki jih je 

treba prišteti k drugim neposrednim 

stroškom, kot so nakupna cena, stroški 

za gorivo in vzdrževanje. 



Vse več javnih organov v Evropi pri oceni 

ponudb uporablja izračun stroškov v življenjski 

dobi, pri čemer so bila razvita številna orodja z 

različno zapletenostjo in področjem uporabe. 

Pregled do nekaterih pomembnih orodij za 

izračun stroškov v življenjski dobi in povezave 

do njih so na voljo na spletnem mestu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm

. 

 

Za ustrezno oceno izračuna stroškov v 

življenjski dobi je treba upoštevati: 

 

življenjsko dobo – pogostost potrebne menjave 

izdelka pomembno vpliva na stroške izdelka, 

zlasti dolgoročno. Poceni izdelek, ki ga je treba 

pogosto menjati, lahko dolgoročno predstavlja 

večji strošek kot dražji izdelek z daljšo 

življenjsko dobo. Ta vidik je treba upoštevati 

pri odločanju, koliko let naj zajema primerjava 

stroškov v življenjski dobi; 

 

diskontno stopnjo – prihodnji stroški niso 

„vredni“ toliko kot stroški, ki nastanejo danes, 

saj družba daje večji poudarek na sedanje kot na prihodnje pozitivne in negativne 

učinke. Znesek v višini 100 EUR, naložen danes s 5-odstotnimi obrestmi, bi bil čez leto dni 

vreden 105 EUR. Zato je znesek v višini 105 EUR, porabljen čez eno leto, „vreden“ le 

100 EUR v sedanjem času – njegova neto sedanja vrednost. Neto sedanja vrednost se lahko 

upošteva pri primerjavi stroškov v 

življenjski dobi z uporabo socialne 

diskontne stopnje za prihodnje 

stroške. Stopnja se med državami razlikuje, 

vendar je običajno med 3 % in 8 % 

(prilagojeno zaradi odprave učinka 

inflacije)
99

. 

 

razpoložljivost in zanesljivost podatkov – 

ocenjevanje stroškov v življenjski dobi 

neizogibno vključuje element nepredvidljivosti v zvezi s stroški, ki bodo nastali v prihodnosti 
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 Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko na splošno priporoča uporabo 5-

odstotne socialne diskontne stopnje kot referenčno merilo v kohezijskih državah članicah (Bolgarija, Hrvaška, 

Ciper, Češka republika, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, 

Slovaška, Slovenija) in 3-odstotne stopnje v drugih državah članicah (Avstrija, Belgija, Danska, Finska, 

Francija, Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo). 

Orodja za izračun stroškov v 

življenjski dobi 
V nadaljevanju je neizčrpen seznam 

orodij, ki so na voljo za izračun stroškov 

v življenjski dobi:  

 

 računalo Evropske komisije za 

izračun stroškov v življenjski dobi 

za naročanje vozil 

http://ec.europa.eu/transport/t

hemes/urban/vehicles/directive/

;  

 skupna metoda Evropske komisije 

za izračun stroškov v življenjski 

dobi v gradbeništvu:  

http://ec.europa.eu/growth/sect

ors/construction/support-tools-

studies/index_en.htm;  
 orodje za izračun stroškov v 

življenjski dobi in oceno emisij CO2 

v javnem naročilu, ki je bilo razvito 

v okviru projekta SMART-SPP 

(pametna trajnostna javna naročila): 

http://www.smart-spp.eu;  

 orodje za izračun stroškov v 

življenjski dobi, ki ga je razvil 

švedski svet za upravljanje z 

okoljem (SEMCo):  

http://www.upphandlingsmyndig

heten.se/omraden/lcc/lcc-

kalkyler/;  

 orodje za izračun stroškov v 

življenjski dobi, ki je bilo razvito v 

okviru projekta BUY SMART 

(kupujte pametno): 

http://www.buy-smart.info. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://www.smart-spp.eu/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.buy-smart.info./


(na primer stroški vzdrževanja, porabe energije in tudi dejanska življenjska doba izdelka). 

Zato je pomembno, da se za ocene stroškov od ponudnikov zahtevajo podrobne podporne 

informacije. V nekaterih primerih, kadar izvajalec nadzira prihodnje stroške (npr. izvajalec je 

odgovoren za vzdrževanje ali odstranitev), lahko v pogoje naročila vključite najvišje 

prihodnje cene, s čimer zagotovite večjo gotovost svojih izračunov stroškov v življenjski 

dobi.  

 

 

5.4 Neobičajno nizke ponudbe 
Ko ocenite stroške za vsako veljavno ponudbo, jih boste primerjali in jim dodelili ocene. V 

nekaterih primerih lahko prejmete ponudbo, ki se zdi neobičajno nizka v primerjavi z drugimi 

ali s pričakovanimi stroški blaga, storitve ali gradnje. Z vidika zelenih javnih naročil lahko 

nizki stroški ponudbe zbujajo pomisleke o skladnosti z okoljskim pravom in/ali zmogljivosti 

ponudbe glede na okoljske zahteve. 

 

V tem primeru morajo naročniki od zadevnega ponudnika ali ponudnikov zahtevati, da 

pojasnijo razlog za njegovo oziroma njihovo neobičajno nizko ceno ali stroške. Zakoniti 

dejavniki, kot je določena proizvodna metoda ali tehnična rešitev, ki jo je uporabil ponudnik, 

ali neobičajno ugodni pogoji, ki so mu na voljo, lahko pojasnijo stroške. V drugih primerih pa 

lahko med poizvedovanjem postane jasno, da so neobičajno nizki stroški posledica 

neskladnosti ponudnika z veljavnim nacionalnim, evropskim ali mednarodnim okoljskim 

pravom – ker so bili na primer nekateri sestavni deli ali materiali pridobljeni nezakonito.  

 

V takih primerih naročniki morajo zavrniti neobičajno nizko ponudbo
100

.  
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 Člen 69(3) Direktive 2014/24/EU; člen 84(3) Direktive 2014/25/EU.  



Poglavje 6 – Klavzule o izvedbi naroč ila 

Povzetek 
 Klavzule naročila lahko obravnavajo vključitev okoljskih vidikov v fazi izvajanja. 

Povezani morajo biti s predmetom naročila in oglaševani vnaprej. 

 

 Lahko določite, da je treba blago dobaviti ali storitve/gradnje izvesti na način, ki kar 

najbolj zmanjša vpliv na okolje, pri čemer se lahko v okviru naročila uvedejo kazni ali 

spodbude za okoljsko učinkovitost.  

 

 Med izvajanjem je treba pozorno spremljati skladnost s klavzulami naročila, pri čemer 

mora biti v naročilu jasno navedena odgovornost za skladnost in poročanje. Da bi se 

preprečile kršitve okoljskih zavez, je treba v okviru naročila zagotoviti primerne 

kazni. 

 

 Tudi podizvajalci bi morali biti odgovorni za 

okoljske vidike dela, ki ga izvajajo. Če velja 

solidarna odgovornost do glavnega izvajalca, bi bilo 

to treba razširiti tudi na skladnost z veljavno 

okoljsko zakonodajo. Lahko zahtevate zamenjavo 

podizvajalca, ki ne upošteva te zakonodaje.  

 

 Klavzule za izvedbo naročila se ne smejo uporabiti 

za uvedbo okoljskih zahtev, ki privedejo do 

bistvene spremembe naročila glede na razpis – tj. 

nezakonite spremembe.   

 

6.1 Pravila o klavzulah naročila 
Klavzule za izvedbo naročila določajo način izvedbe 

naročila. Okoljski vidiki se lahko vključijo v klavzule za izvedbo naročila, če se objavijo v 

javnem razpisu ali dokumentaciji o javnem naročilu in so povezani s predmetom naročila
101

. 

 

Vse posebne okoljske pogoje je treba navesti vnaprej zaradi zagotavljanja, da so podjetja 

seznanjena s temi obveznostmi in jih lahko upoštevajo v ceni svojih ponudb. Naročnik lahko 

določi, da se gospodarski subjekti izključijo iz nadaljnjega sodelovanja, če se ne strinjajo s 

klavzulami naročila. Kadar se taki obvezni pogoji navedejo, jih je treba uporabiti za vse 

ponudnike na način, določen v dokumentaciji o javnem naročilu
102

.  
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 Člen 70 Direktive 2014/24/EU; Člen 87 Direktive 2014/25/EU.  
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 Zadeva C-336/12, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser proti Manova A/S 

(Manova), točka 40, in zadeva C-561/12, Nordecon AS and Ramboll Eesti AS proti Rahandusministeerium 

(Nordecon), točki 37 in 38. 



Spremembe so lahko pomembne za zelena javna naročila, če na primer želite izdelek ali 

storitev zamenjati za bolj trajnostni model sredi izvajanja oddanega naročila ali če obstaja 

določba za dodatna plačila v primeru zmanjšanja odpadkov ali izboljšanja energetske 

učinkovitosti. Upoštevajte, da direktive iz leta 2014 določajo posebna pravila glede 

spremembe naročil po njihovi oddaji, zato morajo naročniki spremembe predvideti vnaprej, 

kjer je to mogoče, in ustrezno pripraviti dokumentacijo
103

. Klavzule naročila lahko 

vključujejo posebne zaveze, dogovorjene v okviru postopka javnega naročanja (npr. 

uveljavljanje skladnosti z ravnmi okoljske učinkovitosti, predlaganimi v ponudbi, ki se 

ocenijo v okviru meril za oddajo naročila).  

 

Eden od načinov za to je, da se zagotovi osnutek 

pogojev naročila s postavkami, ki zajemajo 

različne okoljske vidike, ki naj bi se pojavili med 

izvedbo naročila, in ponudnikom omogoči, da v 

okviru vsake postavke predlagajo določene 

stopnje učinkovitosti. Na primer, pri naročilu 

gostinskih storitev boste morda želeli predvideti 

zagotavljanje trajnostno pridelane in ekološke 

hrane, zmanjšanje količin embalaže in odpadkov, 

uporabo opreme za učinkovito rabo energije in 

vode ter metode priprave hrane. Od ponudnikov 

lahko zahtevate, da se zavežejo k posebnim 

ciljem v okviru vsake od teh postavk, ki se bodo 

ocenile v skladu z vašimi merili za oddajo 

naročila in bodo vključene v končno naročilo, 

oddano uspešnemu ponudniku. 

 

6.2 Klavzule za izvedbo naročila za 

dobavo blaga 
Pri naročilih blaga se lahko vključijo okoljske klavzule o dostavi. Enostavni načini za 

izboljšanje vpliva naročila na okolje vključujejo: 

 

 dobavo izdelka v ustrezni količini. To 

pogosto pomeni dobavo večje količine, 

ker je to z vidika vpliva enote izdelka na 

promet okoljsko učinkoviteje kot 

večkratna dobava manjših količin. 

Določitev največjega dovoljenega števila 

dobav na teden ali mesec je še en način za 

doseganje enakega rezultata; 
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 Člen 72 Direktive 2014/24/EU; Člen 89 Direktive 2014/25/EU. Spremembe naročila so dovoljene, med 

drugim kadar so predvidene v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in 

nedvoumnih določbah o reviziji, ki ne spreminjajo splošne narave javnega naročila ali okvira.  

Trajnostna javna naročila 

pisarniškega materiala v Belgiji 
Mesto Gent je leta 2013 objavilo razpis 

za novo štiriletno okvirno naročilo za 

papir in pisarniški material. Vsi izdelki v 

naročilu so vključevali zelena merila in 

tehnične specifikacije. Klavzule za 

izvedbo naročila so vključevale zahtevo 

za zmanjšanje dobave za 85 % (z dnevne 

na dvakrat mesečno). Dodatne točke so 

se dodelile tudi za okolju prijaznejše 

rešitve, zaradi česar so bile v ponudbah 

predložene možnosti trajnostnega 

pakiranja. Ponudnik je nižje emisije CO2 

dosegel z manjšo pogostostjo dostave in 

novimi možnostmi pakiranja. 

 

„Preprost ukrep lahko ima velik učinek. 

Zdaj uporabljamo zmanjšano pogostost 

dostave sistematično v naših trajnostnih 

javnih naročilih“. Aline De Tremerie, 

direktorica oddelka za trajnostne 

nakupe. 



 zahtevo, da se blago ne dobavi v času prometne konice, da bi dobava čim manj 

prispevala k prometnim zastojem;  

 

 zahtevo, da dobavitelj prevzame (in reciklira ali ponovno uporabi) kakršno koli 

embalažo, ki se dobavi skupaj z izdelkom – tako se zagotovi dvojen ugoden učinek, in 

sicer zbiranje embalaže pred ponovno uporabo ali recikliranjem in spodbujanje 

dobavitelja k zmanjšanju količine nepotrebne embalaže; 

 

 zahtevo, da dobavitelj redno poroča o toplogrednih plinih, ki nastanejo pri dobavi 

izdelka, in navede ukrepe, sprejete za zmanjšanje teh emisij v času trajanja naročila 

(slednje ne velja za naročila z enkratno dobavo). 
 

Če ste v specifikacije vključili posebne materiale ali proizvodne postopke ali metode, jih 

lahko vključite tudi v klavzule naročil blaga. Pri naročilu papirnih izdelkov bi lahko bilo na 

primer v naročilu določeno, da morajo biti „brez vsebnosti elementarnega klora ali brez 

vsebnosti klora“. 

 

Naročila blaga pogosto vključujejo nekatere elemente storitev ali del (npr. izbira lokacije, 

namestitev ali vzdrževanje), za katere so morda ustrezne klavzule, navedene na naslednji 

strani. 

 

6.3 Klavzule za izvedbo naročila za zagotavljanje gradenj ali storitev 
Primeri možnih klavzul za izvedbo naročila gradenj ali storitev so: 

 

Izvedba storitve ali gradnje: 

 uporaba posebnih ukrepov okoljskega 

ravnanja, če je ustrezno, v 

skladu s sistemom, certificiranim s 

strani neodvisne tretje strani, kot sta 

EMAS ali ISO 14001; 

 

 poročanje o okoljskih vprašanjih, ki se 

pojavijo med izvedbo naročila in 

sprejetje ukrepov za njihovo odpravo, 

npr. razlitju ali uporabi nevarnih snovi; 

 

 učinkovita uporaba virov, kot sta 

električna energija in voda na 

gradbiščih; 

 

 uporaba dozirnikov za zagotovitev 

ustrezne količine čistil itd. 

 

Usposabljanje osebja izvajalca: 

 osebje, poučeno o vplivu svojega dela 

na okolje in o okoljski politiki organa, 

v stavbah katerega bo delalo; 

Okoljska učinkovitost v klavzulah 

naročila, Toskana 
Naročilo za storitve čiščenja, ki ga je 

oddala toskanska agencija za varstvo 

okolja (ARPAT), je vključevalo 

klavzulo, ki je od izbranega izvajalca 

zahtevala, da pri zagotavljanju storitev 

izvaja neformalen sistem okoljskega 

ravnanja. Izvajalec je moral izvesti 

naslednje tri korake: 1) začetni okoljski 

pregled storitve; 2) uvedba okoljskega 

programa; 3) zagotovitev ukrepov za 

spremljanje programa. 

 

Poleg tega je moral predložiti podatke o 

uporabljeni količini izdelkov (vsakega 

pol leta) za zagotovitev, da se 

uporabljena količina izdelkov vsako leto 

zmanjša za določen odstotek, medtem 

ko je moral z izvajanjem rednih 

pregledov kakovosti hkrati zagotoviti, da 

kakovost storitve ni ogrožena. Prav tako 

je bilo zahtevano usposabljanje osebja o 

trajnostnih tehnikah čiščenja. 



 

 vozniki, ki so usposobljeni v tehnikah okolju prijazne vožnje, da se prihranijo emisije 

in gorivo.  

 

Prevoz izdelkov in orodij do mesta izvedbe 

naročila: 

 dobava izdelkov do mesta izvedbe naročila v 

koncentrirani obliki in naknadno redčenje na 

kraju samem; 

 

 za prevoz izdelkov se uporabi posoda ali 

embalaža, ki se lahko ponovno uporabi; 

 

 zmanjšanje emisij CO2 ali drugih 

toplogrednih plinov, povezanih s prevozom. 

 

Odstranitev rabljenih izdelkov ali embalaže: 

 izdelki ali embalaža se odstranijo za ponovno uporabo ali recikliranje oziroma 

ustrezno odstranijo; 

 

 cilji za zmanjšanje količine odpadkov, ki konča na odlagališčih.  

 

6.4 Spremljanje skladnosti z naročilom 
Okoljske klavzule naročila so učinkovite le, če 

se ustrezno spremlja skladnost z njimi. Lahko 

se uporabijo različne oblike spremljanja 

skladnosti z naročilom: 

 

 od dobavitelja se lahko zahtevajo 

dokazila o skladnosti; 

 naročnik lahko izvaja preglede na kraju 

samem; 

 lahko se najame tretja oseba za 

spremljanje skladnosti. 

 

V naročilo je treba vključiti ustrezne kazni za 

neskladnost ali bonuse za dobro izvajanje. 

Spremljanje skladnosti z 

zmanjševanjem emisij CO2 v 

Latviji 
Latvijsko ministrstvo za okolje nameni v 

okviru finančnega instrumenta za 

podnebne spremembe (CCFI) približno 

50 milijonov EUR letno za trajnostne 

gradbene projekte.  Sredstva se dodelijo 

na podlagi konkurence, pri čemer lahko 

kandidati s kontrolnega seznama 

izberejo merila za zelena javna naročila 

in si tako v fazi ocene projektne vloge 

zagotovijo dodatne točke. Ta merila 

postanejo nato za upravičenca pravno 

zavezujoča in so pogoj za dodelitev 

sredstev.  Vsi projekti, financirani v 

okviru finančnega instrumenta za 

podnebne spremembe, se spremljajo pet 

let po njihovem zaključku. Če se pri 

spremljanju v prvem in drugem letu 

ugotovi neskladnost pri zmanjšanju 

emisij CO2, upravičenec predloži načrt 

za odpravo pomanjkljivosti, ki ga izvede 

z lastnimi sredstvi. Če neskladnost 

rezultatov projekta ni odpravljena, se 

lahko sredstva, ki so bila za projekt 

dodeljena iz instrumenta CCFI, štejejo 

za neupravičena in se izterjajo. 



Številni naročniki na primer v naročila vključijo ključne kazalnike uspešnosti, ki so lahko 

povezani s pravico izvajalca, da zahteva plačilo. Uspešnost v zvezi z okoljskimi vprašanji 

pripomore tudi k ugledu izvajalca, spodbude pa so lahko v obliki pozitivne publicitete, ki na 

to opozori javne in druge naročnike.  

 

Ključni kazalniki uspešnosti ali druge oblike spremljanja skladnosti z okoljskimi zavezami bi 

morali upoštevati čas in sredstva, potrebna za njihovo izvajanje v praksi. Če spremljanje 

dolgega seznama zavez ni izvedljivo, bo morda bolje, da vključite manjše število takih 

kazalnikov, ki jih lahko smiselno izvajate. Ključni kazalniki uspešnosti bi morali vedno 

presegati osnovno skladnost z okoljskim pravom ali drugimi obveznostmi, ki bi jih moral 

izvajalec v vsakem primeru izpolniti.  

 

6.4.1 Spremljanje podizvajalcev 

Če naročilo vključuje podizvajanje, boste želeli zagotoviti, da se zaveze glede zelenih javnih 

naročil izvajajo v celotni dobavni verigi in da je odgovornost jasno določena. Direktive iz 

leta 2014 zagotavljajo nove priložnosti za nadzor podizvajalskih pogodbenih razmerij, 

vključno z zmožnostjo, da: 

 

 se zahteva solidarna odgovornost glavnega izvajalca in vseh podizvajalcev pri 

skladnosti z okoljskimi obveznostmi, če je to določeno v nacionalni zakonodaji
104

, in  

 

 se zahteva zamenjava podizvajalca, če njegove skladnosti z okoljskimi obveznostmi 

ni mogoče preveriti
105

. 

 

Pri javnih naročilih gradenj in storitev, ki se opravljajo v objektih pod neposrednim nadzorom 

javnega naročnika, mora glavni izvajalec predložiti podrobnosti o vseh podizvajalcih in te 

informacije posodobiti pri vsaki spremembi
106

. 
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Poglavje 7 – Ključ ni sektorji zelenih 
javnih naroč il 

V tem poglavju je ponazorjeno, kako lahko z zelenimi javnimi naročili obravnavate štiri 

pomembne kategorije javnih naročil – poslovne in upravne stavbe, živila in gostinske 

storitve, električna energija ter les. Ti sektorji so bili izbrani v skladu z merili iz poglavja 1 – 

njihov vpliv na okolje, njihov proračunski pomen, možnost vpliva na trg ter razpoložljivost 

okolju prijaznejših nadomestnih možnosti. Opisani pristopi temeljijo zlasti na merilih EU za 

zelena javna naročila
107

. 

 

7.1 Stavbe 
Glede na okoljski, gospodarski in socialni pomen sektorja so številni javni organi zavezani 

prehodu k bolj trajnostni gradnji. Najpomembnejši vplivi na okolje se nanašajo na uporabo 

stavb in zlasti porabo energije. Drugi pomembni dejavniki, ki jih je treba upoštevati, so 

materiali, uporabljeni pri gradnji, kakovost zraka znotraj stavbe, poraba vode, vplivi na 

promet ali rabo zemljišča in nastajanje odpadkov med gradbenimi deli. 

 

Stavbe so zelo zapleteni sistemi iz številnih sestavnih delov, ki vsi vplivajo na splošno 

učinkovitost strukture. Pristopi na podlagi zelenih javnih naročil se običajno osredotočajo na 

splošni učinek stavbe in okoljske značilnosti posameznih sestavnih delov. Za zagotovitev 

celostnega pregleda je lahko zelo koristna uporaba namenskega orodja za okoljsko presojo
108

. 

 

7.1.1 Pristop na podlagi zelenih javnih naročil 

Merila EU za zelena javna naročila se nanašajo 

posebej na poslovne in upravne stavbe (na voljo 

so dodatna merila za sestavne dele stavb, kot so 

izolacija in napeljave) in zajemajo naslednje 

vidike:  

 

 za vodje projektov, arhitekte in inženirje 

vključite merila za izbor v zvezi z 

izkušnjami na področju trajnostne 

zasnove stavb, za izvajalce pa v zvezi z 

izvajanjem izboljšanih zasnov in 

specifikacij; 

 

 določite minimalne standarde energetske učinkovitosti, ki presegajo zahteve direktive 

o energetski učinkovitosti stavb
109

; 
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 http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm. 
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 Primeri takih orodij so LEED, BREEAM in klima:aktiv. Nadaljnje informacije o uporabi orodij okoljske 

presoje v javnih naročilih za obnovitvena gradbena dela so na voljo na: www.sci-network.eu. 
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 Z Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) bodo od leta 2013 določeni minimalni 

standardi energetske učinkovitosti postali obvezni za vse nove gradbene projekte in večje projekte obnove. 

Nova trajnostna bolnišnica na 

Dunaju 
Gradnja nove severne dunajske 

bolnišnice bo potekala v skladu z listino 

o trajnosti, ki se bo uporabljala v vsaki 

fazi postopka javnega naročanja in 

gradnje, po dokončanju pa se bo 

spremljala uspešnost. V listini so 

določeni ambiciozni pogoji, vključno s 

tistimi, ki se nanašajo na splošno 

povpraševanje po energiji, varstvo 

okolja na kraju samem, kakovost zraka 

v zaprtih prostorih, dostopnost, 

prilagodljivost uporabe, uporabo 

obnovljivih virov energije ter odpadke 

in hrup med gradnjo.  



 vključite ukrepe za izboljšanje in zagotavljanje visoke učinkovitosti v vsaki fazi 

postopka javnega naročanja. Proučite možnost, da bi med oddajo naročil za zasnovo 

podelili dodatne točke za učinkovitost, ki presega minimalne zahteve; 

 

 ko določate materiale, vključite merila za zmanjšanje njihovih vplivov na okolje in 

porabo sredstev (lahko temeljijo na oceni življenjske dobe); 

 

 dajte prednost zasnovam, ki vključujejo sisteme obnovljivih virov energije; 

 

 dajte pomen kakovosti zraka v zaprtih prostorih, naravni svetlobi, udobnim delovnim 

temperaturam in ustreznemu prezračevanju; 

 

 zahtevajte uporabo napeljave, ki varčuje z vodo (za sanitarne armature, stranišča in 

pisoarje so na voljo ločena merila za zelena javna naročila); vgradite fizične in 

elektronske sisteme, s katerimi boste podprli zmanjševanje porabe energije, vode in 

odpadkov, ki ga izvajajo upravljavci objektov in imetniki; 

 

 v naročilo vključite klavzule, ki so povezane z vgradnjo in začetkom obratovanja 

energetskih sistemov, ravnanjem z odpadki in materiali ter spremljanjem kakovosti 

zraka v zaprtih prostorih; 

 

 izvajalcem v okviru naročila dodelite odgovornost za izobraževanje uporabnikov 

stavbe o trajnostni rabi energije, kjer imajo stalne odgovornosti, pa za spremljanje in 

upravljanje energetske učinkovitosti več let po izgradnji.  

 

 

7.2 Živila in gostinske storitve 
Naj gre za obroke v šolah, bolnišnicah ali 

zaporih, menze osebja ali gostinske 

storitve na srečanjih in dogodkih, je javni 

sektor vsako leto odgovoren za naročanje 

velikih količin hrane in pijače. Kmetijstvo 

je pomemben del evropskega 

gospodarstva, ima pa tudi velik okoljski 

odtis, kar zadeva emisije toplogrednih 

plinov, degradacijo tal in vode, biotsko 

raznovrstnost in odpadke. Prevoz, 

pakiranje in hramba prehrambnih izdelkov 

precej prispevajo k temu odtisu.  

 



Kadar gre za nakup hrane, številni potrošniki 

vztrajajo pri bolj trajnostnih možnostih in javni 

sektor ni izjema. Ekološka pridelava, izbiranje 

bolj trajnostnih možnosti ter zmanjšanje 

odpadne hrane in embalaže lahko naredijo 

izmerljivo razliko. Odpadna hrana naj bi na 

primer bila vzrok za najmanj 170 milijonov ton 

CO2 vsako leto, kar je enako emisijam države v 

velikosti Romunije ali Nizozemske
110

. 

 

7.2.1 Pristop na podlagi zelenih javnih 

naročil 

 Določite minimalni odstotek hrane, ki 

mora biti ekološko proizveden
111

. V fazi 

oddaje naročila zagotovite dodatne 

točke za odstotke, ki presegajo minimalne zahteve; 

 

 določite minimalne odstotke in/ali 

dodelite točke za uporabo sezonskega 

sadja in zelenjave; 

 

 Vključite klavzule naročila o 

zmanjšanju količine odpadne hrane in 

odpadne embalaže živil; 

 

 za gostince uporabite merila za izbor, ki 

temeljijo na uporabi ustreznih ukrepov 

okoljskega ravnanja, kot je 

usposabljanje osebja. 

 

Opomba: nova merila EU za zelena javna 

naročila za hrano in gostinske storitve bodo objavljena leta 2016. 

 

7.3 Vozilo za cestni prevoz 
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 Vir: Evropska komisija (2010), Pripravljalna študija o živilskih odpadkih v državah EU-27, na voljo na 

spletnem mestu: http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf 
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 Da bi se živilo v EU lahko tržilo kot ekološko, mora izpolnjevati nekatere zahteve in pridobiti potrdilo 

pooblaščenega inšpekcijskega organa. Te zahteve so določene v Uredbi Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki 

pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. 

Trajnostna hrana v mestu Malmö 

na Švedskem 
Cilj mesta Malmö je, da bi se do 

leta 2020 v okviru vseh javnih gostinskih 

storitev stregla 100-odstotno ekološka 

hrana. Pilotno javno naročilo za šolo v 

soseščini Djupadal je določalo številne 

zahteve, na primer, da se v izbor izdelkov 

vključijo ekološki izdelki in da se izdelki 

dobavljajo enkrat na teden, pri čemer 

morajo vozila izpolnjevati merila mesta 

za trajnost prevoza. Do konca pilotnega 

naročila je bilo 97 % hrane, postrežene v 

menzi, organske. Vpliv na proračun se je 

zmanjšal s prehodom z mesnih izdelkov 

na sezonsko zelenjavo. 

Ekološka hrana za šole v Franciji  

Mesto Lens je zahtevalo, da je 20 % 

hrane, ki se dobavlja gostinskim 

storitvam v šolah, ekološko 

pridelane. Dobavljena hrana je 

morala biti potrjeno ekološka. 

Ponudniki storitev morajo zagotoviti 

sledljivost, klavzule za izvedbo 

naročila pa vključujejo kazni, če se 

na zahtevo ne predložijo informacije 

o metodah proizvodnje in 

sledljivosti izdelka. Ta razpis je 

koristil zdravju ljudi in ekološkemu 

zdravju ter pomagal pri spodbujanju 

in povečanju povpraševanja po 

ekološki hrani.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue41_Case_Study87_Lens_catering.pdf


Prometni sektor je odgovoren za približno 25 % 

emisij toplogrednih plinov v EU, in sicer je za 

večino teh emisij odgovoren cestni prevoz
112

. 

Vozila so postala varčnejša pri porabi goriva in 

čistejša, vendar se obseg prometa še naprej 

povečuje, zato so onesnaženost zraka in drugi 

vplivi velika težava v številnih delih Evrope. 

Obstaja veliko načinov za zmanjšanje učinka 

lastništva in vplivov uporabe vozila na okolje, in 

sicer od električnih vozil in vozil na alternativna 

goriva do skupne uporabe vozila in spodbujanja 

drugih načinov prevoza.  

 

Če se sprejmejo te alternative, se lahko z 

učinkovito porabo goriva, davki in celo koristmi 

za zdravje doseže precejšnje zmanjšanje 

stroškov za javni sektor. Javni sektor je poleg 

avtomobilskih voznih parkov odgovoren za 

veliko število avtobusov, vozil za nujno pomoč 

in tovornjakov za pobiranje odpadkov, za ta 

vozila pa so se razvili posebni pristopi na 

podlagi zelenih javnih naročil.  

 

7.3.1 Pristop na podlagi zelenih javnih 

naročil 

 

 preverite potrebe glede vašega voznega 

parka, da vidite, ali je mogoče zmanjšati 

število in/ali obseg vozil, in dajte 

prednost zamenjavi starejših vozil, ki 

močno onesnažujejo;  

 

 določite vozila z najnižjimi mogočimi 

emisijami CO2 za njihov razred in 

velikost
113

, ki izpolnjujejo najnovejše 

standarde EURO za emisije delcev in 

dušikovih oksidov; 

 

 spodbujajte uporabo vozil na alternativni pogon in električnih ali hibridnih vozil; 

 

 zmanjšajte porabo goriva z okolju prijazno vožnjo, sistemi za nadzor tlaka v 

pnevmatikah in kazalniki menjanja prestav ter uporabo maziv z nizko viskoznostjo in 

pnevmatik z nizkim kotalnim uporom;  
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 Vir: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm 
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 Emisije CO2 razpoložljivih modelov vozil lahko preverite na portalu za čista vozila (www.cleanvehicle.eu). 

Okolju prijazna vozila v Sloveniji 
Agencija za javna naročila v Sloveniji je 

objavila razpis za vozila za cestni 

prevoz in določila, da morajo vsa vozila 

izpolnjevati najnovejši standard emisij 

Euro ali enakovredni standard in ne 

smejo preseči določenih najvišjih ravni 

emisij CO2. Merila za oddajo naročila so 

dodelila visoke ponderje izračunu 

stroškov v življenjski dobi. Izvajalci so 

zaradi pristopa na podlagi izračuna 

stroškov v življenjski dobi in 

specifikacij predložili ponudbe za vozila 

z nižjimi emisijami CO2. Zmanjšanje 

emisij CO2 je bilo v razponu 3–45 g/km 

na vozilo, odvisno od sklopa.  
Okolju prijazni avtobusni prevozi 

v Readingu  

Mestni svet mesta Reading je leta 2012 

izvedel razpis za naročilo avtobusnih 

storitev. V pozivu gospodarskih 

družbam, naj oddajo ponudbo za 

naročilo storitev, so bila določena merila 

za točkovanje, ki so spodbujala 

inovativne možnosti, vključno z 

nadstandardnimi sistemi za emisije. 

Merila za oddajo naročila so bila 

ponderirana s 75 % za kakovost in 25 % 

za ceno. Najnovejši standard emisij 

Euro, okoljska vprašanja in inovacije so 

predstavljali 8,6 % vseh točk, dodeljenih 

za kakovost. Izbrani ponudnik izvaja 

storitev, preimenovano v zeleni val, z 

avtobusi s sistemom CNG na biometan 

iz kmetijskih virov. Emisije dušikovih 

oksidov (NOx) avtobusov na biometan 

so 30–50 % nižje od primerljivih 

avtobusov z dizelskimi motorji stopnje 

Euro V z dodatno prednostjo manjšega 

hrupa. 

„Naročilo se je oddalo podjetju, ki je 

predložilo ekonomsko najugodnejšo 

ponudbo, ta pa vključuje opravljanje 

storitve z avtobusi na stisnjen zemeljski 

plin“ Stephen Wise, mestni svet mesta 

Reading. 



 naročite vozila s klimatskimi 

napravami, v katerih se uporabljajo 

sredstva za hlajenje z nižjim 

potencialom globalnega segrevanja;  
 

 naročite okolju prijazne pnevmatike 

in regenerirana maziva ter zagotovite 

ustrezno zbiranje uporabljenih maziv 

in pnevmatik in ravnanje z njimi;  

 

 izračunajte stroške v življenjski dobi, vključno s stroški posledic za okolje, in 

primerjajte dejanske stroške različnih vozil
114

. 

 

7.4 Izdelki, ki rabijo energijo 
Računalnike, tiskalnike, razsvetljavo in druge 

izdelke, ki rabijo energijo, kupuje večina 

javnih organov. Številni so odgovorni tudi za 

nakupe bolj specializiranih naprav, kot je 

medicinska oprema. Elektronske in električne 

naprave imajo velik okoljski odtis zaradi 

uporabljenih surovin in energije, ki jo 

porabijo, pa tudi odstranitve ob koncu 

življenjske dobe. Količina in raznolikost 

naprav se je povečala, zato je nadzorovanje 

stroškov in vpliva na okolje, povezanih s temi 

izdelki, postala prednostna naloga.  

 

Na srečo je to tudi področje, na katerem lahko 

zelena javna naročila prinesejo dejanske 

koristi, na voljo pa so številni okolju 

prijaznejši izdelki. Ti obsegajo vse od izredno 

učinkovite opreme IT do LED ali drugih vrst 

razsvetljave z nizko porabo energije. Te 

možnosti se lahko vse pogosteje sprejmejo, ne 

da bi bila pri tem ogrožena kakovost 

uporabniške izkušnje, v svoji življenjski dobi 

pa bodo prihranile stroške.  

 

Z uvedbo direktive o energetski učinkovitosti leta 2012 so se uvedle številne obvezne 

zahteve, ki jih morajo osrednje vlade upoštevati pri nakupu izdelkov, ki rabijo energijo
115. Te 
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 Direktiva o čistih vozilih (2009/33/ES) določa metodo za dodelitev stroškov posledicam za okolje (emisijam) 

pri nakupu vozil. Naročniki lahko te stroške ali dejavnike uporabijo do dvakrat višje od vrednosti, določenih v 

prilogi k direktivi.  
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 Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. V prilogi III Direktive so opredeljeni ukrepi, ki jih morajo 

sprejeti organi osrednje vlade in ki jih lahko prostovoljno sprejmejo drugi javni organi.  

Energetsko učinkovita električna 

oprema v Avstriji 
Avstrijska zvezna agencija za javna 

naročila je objavila razpis za okvirno 

naročilo bele in rjave tehnike v 

vrednosti 3,75 milijona EUR za obdobje 

24 mesecev in možnostjo podaljšanja za 

12 mesecev. Razpisna merila so 

temeljila na: 

 predpisih EU o ekološkem 

oblikovanju izdelkov in energijski 

nalepki; 

 merilih avstrijskega akcijskega 

načrta za trajnostna javna naročila in 

strogosti znakov za okolje; 

 tržni raziskavi izdelkov. 

 

V primerjavi s prejšnjim razpisom je 

naročilo prineslo 20-odstotno 

zmanjšanje CO2, kar pomeni prihranek 

124 ton, in 20-odstotno zmanjšanje 

porabljene energije.  
 
„Pri oblikovanju meril smo proučili, 

kateri so najboljši standardi, in 

izboljšali svoje prejšnje naročilo za 

nizke emisije CO2 izdelkov.“ Johannes 

Naimer, zvezna agencija za javna 

naročila. 



zahteve se vključijo v merila za zelena javna naročila za zadevne skupine izdelkov ob njihovi 

posodobitvi.  

 

7.4.1 Pristop na podlagi zelenih javnih naročil 

 

Za opremo IT in opremo za zajem slik 

 prepričajte se, da kupujete opremo v najvišjem razredu energetske učinkovitosti, ki je 

na voljo za zadevno kategorijo izdelka
116

; 

 

 kupite izdelke, ki so zasnovani tako, da so gospodarni z viri in ki spodbujajo ponovno 

uporabo in recikliranje (npr. zasnova, ki omogoča razstavljanje); 

 

 določite minimalne zahteve glede življenjske dobe, rezervnih delov in garancije 

izdelka ter/ali dodelite višje ocene izdelkom z daljšo/celovitejšo garancijo; 

 

 omejite količino nevarnih snovi, ki jih lahko vsebujejo elektronski in električni 

izdelki; 

 

 zahtevajte navodila in privzete nastavitve za čim večjo energetsko učinkovitost 

kupljene opreme. 

 

Za razsvetljavo 

 v fazi priprave zagotovite, da ima 

nova razsvetljava nizko spektralno 

gostoto moči, obenem pa izpolnjuje 

zahteve glede vizualnih nalog 

(tj. osvetljenost zadošča za opravljanje 

nalog na območju); 

 

 kupite nadomestne sijalke z visokim 

izkoristkom sijalke; 

 

 uporabite nadzor osvetljave, da se še 

bolj zmanjša poraba energije in 

spodbudi uporaba predstikalnih 

naprav z možnostjo zatemnjevanja, 

kadar to okoliščine omogočajo; 

 

 v fazi namestitve se prepričajte, da sistem deluje, kot je bilo predvideno, na 

energetsko učinkovit način; 

 

 izberite sijalke z nižjo vsebnostjo živega srebra; 

 

 ponovno uporabite ali predelajte odpadke, nastale pri namestitvi. 
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 Za organe osrednje vlade je to pravna zahteva na podlagi direktive o energetski učinkovitosti za naročila v 

vrednosti, ki presega prag za uporabo direktiv o javnih naročilih. To se zahteva, če je v skladu s stroškovno 

učinkovitostjo, gospodarsko izvedljivostjo, širšimi vidiki trajnosti, tehnično primernostjo in zadostno 

konkurenco. 

Energetsko učinkovita 

razsvetljava na Hrvaškem  
Občina Župa Dubrovačka je objavila 

odprt razpisni postopek za novo fiksno 

ulično razsvetljavo, s katero bi 

nadomestila obstoječo, neučinkovito 

napeljavo. V tehničnih specifikacijah 

naročila je bila določena LED 

razsvetljava, merila pa so bila 

oblikovana tako, da so bila v skladu z 

okoljskimi in tehničnimi zahtevami. 

Razpis je prinesel 36-odstotno 

zmanjšanje CO2 letno oziroma 

napovedanih 900 ton CO2 v 25-letni 

življenjski dobi izdelka. 



  



Priloga – Zadevna zakonodaja in 
politika 

Direktive in politike EU 



  

Zakonodaja/politika Relevantnost 

Pogodba o delovanju Evropske unije Zagotavlja podlago za zakonodajo EU na 

področju javnih naročil in določa temeljna 

načela. 

Direktiva 2014/24/EU o javnih naročilih in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES  

Direktiva o javnih naročilih za javni sektor. 

 

Direktiva 2014/25/EU o javnem naročanju 

naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v 

vodnem, energetskem in prometnem sektorju 

ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi 

Direktive 2004/17/ES 

Direktiva o javnih naročilih za sektorje 

gospodarskih javnih služb. 

 

Direktiva 2014/23/EU o podeljevanju 

koncesijskih pogodb 

Direktiva o koncesijah (velja za javni sektor 

in sektorje gospodarskih služb). 

Evropa 2020: Strategija za pametno, 

trajnostno in vključujočo rast“, 

COM(2010) 2020. 

Strategija EU, ki določa posebne cilje, ki jih 

je treba doseči do leta 2020. Zelena javna 

naročila so navedena kot eden od ukrepov za 

doseganje trajnostne rasti, navedena pa so 

tudi v pobudah Unija inovacij, Evropa, 

gospodarna z viri in Energija 2020. 

Javna naročila za boljše okolje 

COM(2008) 400 

 

 

Zagotavlja navodila v zvezi s tem, kako 

zmanjšati vpliv porabe v javnem sektorju na 

okolje ter kako z zelenimi javnimi naročili 

spodbuditi inovacije v okoljskih 

tehnologijah, izdelkih in storitvah. 

Delovni dokument služb Komisije – spremni 

dokument k sporočilu COM(2008) 400 

SEC(2008) 2126 

 

Zagotavlja uporabne smernice za javne 

organe o opredelitvi in preverjanju okoljskih 

meril, orodjih za spodbujanje zelenih javnih 

naročil in primerih za številne skupine 

izdelkov. Zagotavlja tudi pravna in 

operativna navodila. 

Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno 

gospodarstvo, COM(2015) 614 final. 

Načrt zelena javna naročila opredeljuje kot 

ključni sestavni del krožnega gospodarstva, 

določa potrebo po obravnavanju vprašanj, kot 

sta trajnost in popravljivost, v merilih za 

zelena javna naročila in nalaga Komisiji, naj 

podpre izvajanje zelenih javnih naročil. 

Predkomercialna naročila: Spodbujanje 

inovacij za zagotavljanje visokokakovostnih 

trajnostnih javnih storitev v Evropi – 

COM(2007) 799. 

Določa metodologijo za javno naročilo 

raziskovalnih in razvojnih storitev, ki so 

izvzete iz direktiv. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0639


Sektorske zahteve in drugi ustrezni predpisi 

Zakonodaja/politika Relevantnost 

Direktiva 2012/27/EU o energetski 

učinkovitosti  

Direktiva o energetski učinkovitosti od organov 

osrednje vlade zahteva, naj kupujejo le visoko 

energetsko učinkovite izdelke, storitve in stavbe. 

Priloga III k Direktivi določa pristop, ki se 

uporablja za posamezni proizvodni/storitveni 

sektor. 

Direktiva 2009/33/ES o spodbujanju 

čistih in energetsko učinkovitih vozil za 

cestni prevoz 

Direktiva o čistih vozilih določa obvezne zahteve 

glede zelenih javnih naročil za vozila za cestni 

prevoz, ki so povezane z emisijami in porabo 

energije.  

Uredba št. 106/2008 o programu 

Skupnosti za označevanje energetske 

učinkovitosti pisarniške opreme 

Uredba o programu Energy Star določa obvezne 

zahteve glede zelenih javnih naročil za nakupe 

pisarniške opreme. 

Direktiva 2010/31/EU o energetski 

učinkovitosti stavb 

Ta direktiva zagotavlja kazalnike in pragove za 

energetsko učinkovito gradnjo, vključno s 

prihodnjimi obveznimi zahtevami za skoraj nič-

energijske stavbe. 

Direktiva 2010/30/EU o navajanju 

porabe energije in drugih virov izdelkov, 

povezanih z energijo, s pomočjo nalepk 

in standardiziranih podatkov o izdelku 

Direktiva o označevanju z energetskimi 

nalepkami zahteva, da se nekateri izdelki 

(npr. klimatske naprave, pomivalni stroji, luči) 

označijo s standardiziranim energijskim 

razredom. Ti razredi so trenutno v postopku 

pregleda v okviru predloga Komisije.  

Uredba št. 66/2010 o znaku EU za okolje Znak EU za okolje in merila EU za zelena javna 

naročila so kar najbolj usklajeni. 

Direktiva 2009/125/ES o vzpostavitvi 

okvira za določanje zahtev za okoljsko 

primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 

energijo (prenovitev) 

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi zagotavlja 

glavni okvir ES za razvoj okoljskih meril za 

izdelke, povezane z energijo. 

Uredba (ES) št. 1221/2009 o 

prostovoljnem sodelovanju organizacij v 

Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje 

in presojo (EMAS) 

Uredba EMAS vsebuje priporočila, kako se lahko 

sistem EMAS upošteva v javnih naročilih. 

Uredba (EU) št. 995/2010 o določitvi 

obveznosti gospodarskih subjektov, ki 

dajejo na trg les in lesne proizvode 

Uredba o lesu vzpostavlja okvir za zagotovitev 

zakonitosti lesa, ki je na voljo na trgu EU.  

Direktiva 2012/19/EU o odpadni 

električni in elektronski opremi (OEEO).  

Ta direktiva določa ločeno zbiranje, obdelavo in 

predelavo odpadne električne in elektronske 

opreme ter ustrezne zahteve glede zasnove. 

Direktiva 2011/65/EU o omejevanju 

uporabe nekaterih nevarnih snovi v 

električni in elektronski opremi  

Določa zahteve za proizvajalce, uvoznike in 

distributerje električne in elektronske opreme v 

zvezi z nevarnimi snovmi, opredeljenimi v 

Direktivi, in pravila v zvezi z znakom CE.   

Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, 

evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 

kemikalij (REACH) 

Proizvajalci morajo v centralni zbirki podatkov 

registrirati podrobne lastnosti svojih kemičnih 

snovi in informacije o varnosti. 

Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju Določa obvezne nacionalne cilje za delež 



 

 

KJE SO NA VOLJO PUBLIKACIJE EU  
Brezplačne publikacije:  

en izvod: v spletni knjigarni EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu/sl/home);  

več kot en izvod ali plakati/zemljevidi: prek predstavništev Evropske unije 

(http://ec.europa.eu/represent_sl.htm); prek delegacij v državah, ki niso članice EU 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_sl.htm); s kontaktiranjem storitve Europe Direct 

(http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm) ali klicem na 00 800 6 7 8 9 10 11 (brezplačna 

telefonska številka kjer koli v EU) (*).  

 
(*) Podane informacije in večina klicev so brezplačni (vendar lahko nekateri operaterji, telefonske govorilnice 

ali hoteli zaračunajo stroške klica).  

Plačljive publikacije:  

v spletni knjigarni EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu/sl/home).  

 

Plačljive naročnine:  

prek enega od prodajnih agentov Urada za publikacije Evropske unije 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 

 

uporabe energije iz obnovljivih virov električne energije iz obnovljivih virov, pravila o 

jamstvih porekla ter trajnostna merila za 

biogoriva in tekoča biogoriva. 

Direktiva 2008/98/ES o odpadkih 

(okvirna direktiva o odpadkih) 

Določa osnovne pojme in opredelitve v zvezi z 

ravnanjem z odpadki ter načela ravnanja z 

odpadki, kot sta „načelo onesnaževalec plača“ in 

„hierarhija ravnanja z odpadki“. 


