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Poročilo o izvajanju ukrepov in doseganju ciljev na področju 
zelenega javnega naročanja v obdobju junij 2009–marec 2010 

 
 
Vlada Republike Slovenije je 21. maja 2009 sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za 
obdobje 2009–2012. V njem so določeni cilji in ukrepi za njihovo doseganje. V nadaljevanju je 
poročilo o doseganju rezultatov in izvajanju ukrepov ter predvideni koraki za nadaljnje delo. 
 
Skupni cilj za naslednje vrste javnega naročanja (kategorije blaga, storitev in gradenj):   

• gradbeništvo in stavbe,  
• čistila, 
• elektronska pisarniška oprema, 
• vozila, 
• električna energija, 
• pohištvo,  
• papir, 
• hrana, 

je doseči, da bo v povprečju 50 % javnih naročil takšnih, da je rezultat naročila nakup okoljsko manj 
obremenjujočih izdelkov, storitev oz. gradenj. 
 
 
1. Poročilo o doseganju specifičnih ciljev v obdobju junij 2009 – marec 2010: 

1.1. Cilj, opredeljen v Akcijskem načrtu: pri vseh postopkih javnega naročanja, ki bodo izvedeni v 
skladu z Uredbo o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih 
organov (Uradni list RS, št. 111/03 in 52/05) in bo premet naročila iz kategorij elektronske 
pisarniške opreme, električne energije in vozil, bodo od leta 2009 naprej okoljska merila 
vključena v vse faze razpisnih pogojev.  

 
Indikator: delež razpisov na podlagi Uredbe o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih 
naročil za potrebe upravnih organov, ki vključujejo okoljske vidike. 
 
Rezultati v obdobju junij 2009 – marec 2010 
V letu 2009 je Ministrstvo za javno upravo izvedlo 10 postopkov skupnega javnega naročanja, 
od katerih so okoljske vidike vključevali razpisi za: 

• nabavo pisarniškega materiala: papir za kopiranje in tiskanje formata A4/A3. Izbran je 
bil papir v treh različnih sklopih, vsak med njimi izpolnjuje določene okoljske 
zahteve, in sicer:  

o 1. Sklop – papir iz zakonito in/ali trajnostno upravljanih virov, 
o 2. Sklop – papir iz predelanih papirnih vlaken, 
o 3. Sklop – papir, pri katerem gre za kombinacijo vlaken iz zakonitih in/ali 

trajnostno pridelanih virov in predelanih papirnih vlaken; 
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• dobavo novih osebnih in kombiniranih vozil z izjemo specialnih vozil in vozil po 
posebnem naročilu, vozil za potrebe zaščite in reševanja ter vojaških vozil. Pri tem 
naročilu so bila izbrana osebna vozila, ki so imela v 6 kategorijah povprečne emisije 
124 g CO2/km, pri kombiniranih vozilih pa 144 g CO2/km;  

• dobavo električne energije. S skupnim javnim naročilom v letu 2010, ko bo pogodba 
za dobavo električne energije za državne organe podpisana do leta 2012, je 
Ministrstvo za javno upravo z javnim naročilom v ponudbi pridobilo ponudbo, po 
kateri bo dobavljena elektrika vsaj v 60 % proizvedena na trajnostni način; 

• nakup osebnih računalnikov in zaslonov. V času oddaje poročila skupno javno 
naročilo še ni zaključeno, je pa naročnik v pretežnem delu sklopov vključil zahtevo po 
dobavi le takih izdelkov, ki lahko dosegajo energetsko učinkovitost na ravni Energy 
Star 5.0. Iz tega izhaja, da so bila pri tem javnem naročilu načela zelenega javnega 
naročanja upoštevana le deloma in še to le za vidik rabe energije. 

1.2. Cilj, opredeljen v Akcijskem načrtu: v letu 2009 bomo proučili možnost, da se število skupin 
izdelkov in storitev, ki jih naročamo preko skupnih javnih naročil, razširi; širitev bo temeljila 
na analizi trga in potreb naročnikov.  

 
Indikator: število skupin izdelkov/storitev, ki jih izvajamo preko skupnih javnih naročil.  
 
Rezultati v obdobju junij 2009 – marec 2010: število skupin izdelkov in storitev vključenih 
v sistem skupnega javnega naročanja se v letu 2009 ni povečalo.  

 
1.3. Cilj, opredeljen v Akcijskem načrtu: poleg skupin izdelkov in storitev, ki jih bomo naročali 

preko mehanizma skupnih javnih naročil, bomo v letu 2009 okoljske vidike intenzivneje 
začeli vključevati tudi pri decentraliziranem naročanju.  

 
Indikator: odstotek vseh javnih naročil v izbranih skupinah glede na vključenost okoljskih 
meril v predmet razpisa, izbirna merila, pogodbenih določil.  
 
Rezultati v obdobju junij 2009 – marec 2010 
V letu 2009 so naročniki pri oddaji 415-ih javnih naročil vsaj v enem sklopu upoštevali 
okoljski vidik. Delež teh naročil glede na vse postopke naročil velike vrednosti1

 

 in glede na 
posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, tako znaša 8,89 %. Vrednostno 
je delež naročil, pri katerih so naročniki upoštevali okoljske vidike, znašal 8,71 % ali 246,32 
mio EUR. Vendar na podlagi obstoječih statističnih podatkov ni mogoče oceniti, pri kakšnem 
deležu naročil je resnično šlo za zeleno javno naročanje, kar pomeni, da je bil izveden nakup 
blaga, storitve ali gradnje, ki ima manjši okoljski vpliv od običajnega blaga, storitve ali 
gradnje. 

1.4. Cilj, opredeljen v Akcijskem načrtu: povečanje števila skupin izdelkov oz. storitev na 20 do 
leta 2012 ( za katere so merila EU že izdelana oz. v pripravi). 

 
Indikator: število skupin izdelkov/storitev, ki jih bo treba izvajati v skladu z načeli zelenega 
javnega naročanja. 
 
Rezultati v obdobju junij 2009 – marec 2010 
V predlogu besedila Uredbe o zelenem javnem naročanju smo dodali dve skupini izdelkov, ki 
ju trenutno ni v Priročniku Evropske komisije za zeleno javno naročanje2

                                                 
1 Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčni dialog.  

, in sicer 
gospodinjski aparati in javna razsvetljava. Evropska komisija bo nov set kriterijev za izdelke 
in storitve predvidoma objavila v prvi polovici leta 2010.  

2 Priročnik je dostopen na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm. 
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2. Poročilo o izvajanju ukrepov  
 
 
Naziv ukrepa 2.1. Uredba o zelenem javnem naročanju (ZeJN) 
Namen  S tem ukrepom bo Vlada Republike Slovenije vzpostavila enotni okvir za 

vključevanje okoljskih vidikov v postopke javnega naročanja za določene 
skupine izdelkov in storitev.  

Cilji  Doseči splošno vključevanje okoljskih kriterijev v relevantne postopke 
odločanja in posledično zmanjšanje okoljskega vpliva zaradi inštrumenta 
javnega naročanja. 

Časovni okvir junij 2009 – stalno (zaradi vključevanja novih spoznanj in novih skupin 
izdelkov/storitev). 

Odgovorna nosilca  Ministrstvo za finance in Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. 
Sodelujoči organi Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo 

za gospodarstvo.  
Realizacija Uredbo o zelenem javnem naročanju smo v medresorsko usklajevanje in 

javno obravnavo poslali v drugi polovici januarja 2010. Javna razprava se 
je zaključila 28. februarja 2010. S to uredbo v slovenski pravni red 
prenašamo tudi  

• 5. člen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta, št. 2006/32/ES z 
dne 5. aprila 2006, o učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta, št. 
93/76/EGS (UL L, št. 114 z dne 27. aprila 2006, str. 64); 

• Direktivo 2009/33/ES z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in 
energetski učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L, št. 120 z dne 
15. maj 2009, str. 5). 

 
Uredba določa temeljne in dodatne okoljske zahteve za naslednje predmete 
javnega naročanja: električna energija; živila in gostinske storitve; 
elektronska pisarniška oprema; pisarniški papir; bela tehnika, aparati in 
drugi izdelki, ki so označeni z energijskimi nalepkami, vključno s 
hladilniki, zamrzovalniki in njunimi kombinacijami, pralni stroji, sušilniki 
in njunimi kombinacijami, pomivalni stroji in pečicami; gradnja, prenova 
stavb ter redno in investicijsko vzdrževanje, vključno z idejno 
zasnovo, projektiranjem ter nakupom in vzdrževanjem hladilnih 
naprav, cevi s toplotno izolacijo, naprav za pripravo tople pitne vode, 
prezračevalnih in klimatizacijskih naprav, razsvetljavo notranjih 
prostorov in termostatskih ventilov; gradnja, prenova, redno in 
investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave; pohištvo; čistila in storitve 
čiščenja; vozila. 

Nadaljnji koraki  Čistopis uredbe je še v pripravi, saj je Ministrstvo za finance na predlagan 
osnutek prejelo veliko pripomb. Obstaja pa precej velika verjetnost, da 
bomo morali uredbo notificirati pri Evropski komisiji. 
Ne glede na to bodo ključni nadaljnji koraki povezani z usposabljanjem 
naročnikov, pa tudi ponudnikov.  

 
 
Naziv ukrepa 2.2. Sklep Vlade Republike Slovenije o izvajanju ZeJN  
Namen  Namen tega ukrepa je v največji možni meri pospešiti izvajanje zelenih 

javnih naročil še pred sprejemom sprememb zakonov o javnem naročanju, 
zato bo Vlada RS s tem sklepom zavezance za javno naročanje še dodatno 
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zavezala k naročanju okoljsko manj obremenjujočih izdelkov tudi za tiste 
skupine izdelkov in storitev, za katere v Uredbi o zelenem javnem 
naročanju ne bo mogoče predpisati obveznega javnega naročanja.  

Cilji  Povečati obseg javnih naročil, ki upoštevajo tudi okoljska merila. 
Časovni okvir Junij 2009. 
Odgovorni nosilci  Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. 
Sodelujoči organ Generalni sekretariat Vlade RS, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za 

javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor.  
Realizacija Glede na koncept Uredbe o zelenem javnem naročanju je sklep 

brezpredmeten. Uredba bo namreč določala obvezna ravnanja za naročnike 
po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10; v 
nadaljevanju: ZJN-2) in Zakonu o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni 
list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Pri tem bo 
rok za začetek vključevanja okoljskih vidikov v javno naročanje za organe 
Republike Slovenije in organe samoupravnih lokalnih skupnosti 3 mesece 
od sprejema uredbe, za ostale naročnike pa bo ta rok, upoštevaje kapacitete 
naročnikov, predvsem usposobljenost, daljši. 

Nadaljnji koraki Niso potrebni. 
 
 
Naziv ukrepa 2.3. Sprememba meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe 

državne uprave 3 
Namen  Z dopolnitvijo tega dokumenta bomo vključili ustrezne okoljske vidike v 

sistem javnega naročanja v segmentu urejanja prostorov, saj so tudi podlaga 
za izvedbo postopkov javnega naročanja za izdelavo ponudbe za storitve, 
gradbena, obrtna in instalacijska dela in blago v določenem cenovnem 
razponu, ki omogoča finančni nadzor nad izvedbo investicijskih projektov v 
pripravljalni in izvedbeni fazi.  

Cilji  Cilj je povečati vključenost okoljskih vidikov pri gradnji, prenovi oziroma 
najemu poslovnih prostorov za potrebe državne uprave in pri naročanju ter 
najemu pohištva za notranjo opremo.  

Časovni okvir Julij 2009. 
Odgovorni nosilci  Ministrstvo za okolje in prostor. 
Sodelujoči organ Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Služba Vlade RS za 

razvoj in evropske zadeve, Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij, v 
okviru projekta, ki ga sofinancira Evropska komisija (Intelligent Energy 
Europe Programme - Buy Smart), Zainteresirana združenja. 

Realizacija Ukrep ni izveden. 
Nadaljnji koraki  Upoštevati bo treba določila prenovljene Direktive o energetskih lastnostih 

stavb, ki določa, da mora javna uprava (public authorities) z zgledom voditi 
pri zagotavljanju prostorov oz. stavb, ki so energetsko bolj učinkovite kot 
druge stavbe, in sicer tako, da bodo te institucije poskrbele za namestitev 
energetskih izkaznic na vidno mesto pri vhodu in da bodo po 31. 12. 2018 
zasedale le prostore, ki jih smemo šteti za »skoraj nič energijske« stavbe. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Merila_POSLOVNI_PROSTORI_DUO.pdf 
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Naziv ukrepa 2.4. Sprejem pravilnikov v zvezi s poročanjem o izvajanju javnega 
naročanja na podlagi ZJN - 24 in ZJNVETPS5, vključno s podatki o 
skupnih javnih naročilih  

Namen  Namen tega ukrepa je vzpostaviti boljši pregled nad vključevanjem 
okoljskih meril in pogojev v sistem javnega naročanja ter nad oddajo 
posameznih naročil, ki jih naročniki oddajo na podlagi krovne pogodbe oz. 
okvirnega sporazuma, sklenjenega v postopku skupnega javnega naročanja. 

Cilji  Cilj je boljši pregled nad oddanimi javnimi naročili za določene skupine 
izdelkov in storitev in boljši pregled nad zmanjševanjem okoljskega vpliva 
državne uprave. 

Časovni okvir Januar 2009.  
Odgovorni nosilci  Ministrstvo za finance. 
Sodelujoči organ Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. 
Realizacija Ukrep je izveden. 
Nadaljnji koraki  Niso potrebni. 

 
 
Naziv ukrepa 2.5. Oblikovanje skupine za ZeJN v okviru pristojnih služb 
Namen  Povečati kapacitete za pomoč pri uvajanju okoljskih vidikov v postopke 

javnega naročanja.  
Cilji  Doseganje opredeljenih zavez v tem Akcijskem načrtu.   
Časovni okvir Januar 2010. 
Odgovorna nosilca  Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance. 
Sodelujoča organa Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve ter Ministrstvo za okolje in 

prostor.  
Realizacija V marcu 2010 je Ministrstvo za javno upravo pripravilo predlog zakona o 

ustanovitvi Agencije za javno naročanje. Med predlaganimi nalogami je 
tudi implementacija zelenega javnega naročanja. 

Nadaljnji koraki  Ključni nadaljnji korak je zagotoviti zadostno število usposobljenih kadrov 
na novoustanovljeni agenciji, ki bodo lahko pospeševali zeleno javno 
naročanje, pripravljali tipske razpisne dokumentacije za ZeJN, sodelovali 
pri izvedbi pilotskih projektov z zainteresiranimi naročniki in izvajali 
izobraževanje na tem področju.  
 
Nujno je zagotoviti določena sredstva za (dodatno) usposabljanje 
zaposlenih na tem področju. 

 
 
Naziv ukrepa 2.6. Predstavitev vsebine, ciljev in ukrepov Akcijskega načrta za ZeJN 
Namen  Povečati informiranost in izboljšati izvajanje akcijskega načrta. 
Cilji  Doseči poznavanje vsebine in ukrepov Akcijskega načrta za zeleno javno 

naročanje. 
Časovni okvir Junij 2009. 
Odgovorni nosilci  Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. 
Sodelujoči organ Ministrstvo za finance, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za 

javno upravo (Sektor za usposabljanje in strokovne izpite javnih 
uslužbencev), Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij, v okviru 
projekta, ki ga sofinancira Evropska komisija (Intelligent Energy Europe 
Programme - Buy Smart), Uradni list RS, d.o.o. 

Realizacija Brošure nismo pripravili zaradi racionalizacije finančnih sredstev. Poleg 
tega pa je Evropska komisija pripravila zgibanko, v kateri je predstavljen 

                                                 
4 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200789&stevilka=4387 
5 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200789&stevilka=4387 
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priročnik za zeleno javno naročanje tudi v slovenskem jeziku in je dostopna 
na povezavi: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/gpp_flyer_sl.pdf 
Je pa dokument in kratka obrazložitev vsebine predstavljena na spletni 
strani Ministrstva za finance: 
http://www.mf.gov.si/slov/javnar/zelena_javna_narocila.htm 

Nadaljnji koraki  Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje bo 
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance, Ministrstva za javno 
upravo, Službe Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. 

 
 
Naziv ukrepa 2.7. Usposabljanje izvajalcev usposabljanja 
Namen  S tem ukrepom bomo razširili krog ljudi, ki bodo lahko informirali in 

usposabljali tiste, ki pripravljajo in izvajajo javna naročila. 
Cilji  Cilj je usposobiti do tri osebe, ki bodo v Sloveniji lahko izobraževale osebe, 

odgovorne za javno naročanje,  
Časovni okvir Maj 2009. 
Odgovorni nosilci  Usposabljanje bomo izvedli s pomočjo Evropske komisije. 
Sodelujoči organ Ministrstvo za finance, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za 

javno upravo, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, Evropska 
komisija, ICLEI Europe itd. 

Realizacija V okviru projekta, ki ga finančno podpira Evropska komisija, izvaja pa ga 
Mednarodni center za usposabljanje Mednarodne organizacije za delo, sta v 
letu 2009 dve uslužbenki (MJU, SVREZ) sodelovali v programu 
usposabljanja, ki je vključeval štiritedenski program izobraževanja na 
daljavo in tridnevno delavnico. V letu 2010 se je enakega usposabljanja 
udeležila tudi predstavnica Ministrstva za finance. 

Nadaljnji koraki  Za doseganje ciljev, opredeljenih v Akcijskem načrtu za zeleno javno 
naročanje, bo treba zagotoviti dovolj veliko število usposobljenih kadrov, ki 
bodo lahko pripravljali kakovostne razpisne dokumentacije, ki bo 
vključevala temeljne okoljske zahteve skladno z uredbo o zelenem javnem 
naročanju. Za to bi bilo treba zagotoviti tudi določena finančna sredstva. 

 
 
Naziv ukrepa 2.8. Izobraževanje o ZeJN  
Namen  Namen je izboljšati poznavanje koncepta ZeJN pri zavezancih in povečati 

podporo za njegovo boljše izvajanje. 
Cilji  Cilj je oblikovati podlago za stalno in sprotno izobraževanje o ZeJN na 

splošno, pa tudi o novostih, povezanih s sprejemom novih merili (temeljnih 
in dodatnih) in novih skupin izdelkov/storitev, ki so lahko predmet ZeJN. 

Časovni okvir Maj 2009 – stalno.  
Odgovorni nosilci  Ministrstvo za javno upravo (Sektor za usposabljanje in strokovne izpite 

javnih uslužbencev) in Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. 
Sodelujoči organ Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, Gospodarska 

zbornica Slovenija, Državna revizijska komisija, Evropska komisija, ICLEI 
Europe, inštitucije, ki so na ravni EU vključene v projekte s tega področja.  

Realizacija V obdobju junij 2009 – marec 2010, v sklopu dela Ministrstva za javno 
upravo – Sektorja za usposabljanje in strokovne izpite javnih uslužbencev, 
smo novembra 2009 pripravili predstavitev Akcijskega načrta za zeleno 
javno naročanje za obdobje 2009 – 2012, ki je bilo namenjeno generalnim 
sekretarjem na ministrstvih oziroma drugim odgovornim za javno naročanje 
v vladnih službah. Žal se ga vodilni niso udeležili, številčno je bilo na njem 
40 udeležencev. 
 
Že v času priprave Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, še bolj pa 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/gpp_flyer_sl.pdf�
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po njegovem sprejetju, sta bila vsebina dokumenta in koncept zelenega 
javnega naročanja predstavljena na različnih dogodkih. Po oceni je bilo teh 
dogodkov več kot 10 (Dnevi energetikov, Dnevi javnih naročil, različni 
posveti, seminarji, delavnice). 
 
Najpomembnejši dogodek na temo zelenega javnega naročanja pa je bil 
organiziran 4. februarja 2010. Konferenca, ki se jo je udeležilo več kot 120 
udeležencev in na kateri so nastopali tudi mednarodni strokovnjaki s 
področja zelenega javnega naročanja, je bila organizirana v okviru projekta 
Evropske komisije, skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, 
Mednarodnim centrom za usposabljanje Mednarodne organizacije za delo, 
Veleposlaništvom kraljevine Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske, Veleposlaništvom Švedske in Gospodarsko zbornico 
Slovenije. 

Nadaljnji koraki  Zaradi velikega interesa in potrebe po izobraževanju je nujno, da se za ta 
namen med seboj povežejo zainteresirana ministrstva in vladne službe in 
podprejo organizacijo podobnih dogodkov, ki bi lahko bili tudi 
osredotočeni na posamezne vsebine (npr. gradnje itd.). Zelo pomembna 
vidika, na katera moramo biti porozni, pa sta čim večje število konkretnih 
primerov dobrih praks (iz Slovenije in tujine) in vključevanje podjetij 
oziroma potencialnih ponudnikov na take dogodke (povezano z ukrepom št. 
11). 
 
O oblikovanju izobraževalnega programa se z Upravno akademijo 
dogovarja tudi Služba Vlade RS za podnebne spremembe. Predlog je, da se 
skupaj dogovorimo o oblikovanju t.i. okoljskega paketa za javne 
uslužbence, v okviru katerega bi bil en sklop namenjen tudi zelenemu 
javnemu naročanju. 

 
 
Naziv ukrepa 2.9. Oblikovanje spletne podstrani za ZeJN 
Namen  Izboljšati preglednost nad dostopnimi informacijami in olajšati uporabo 

informacij in orodij vsem zainteresiranim. 
Cilji  Cilj je pripraviti funkcionalno spletno stran, ki bo ponujala čim več 

praktičnih informacij in novic s področja zelenega javnega naročanja.  
Časovni okvir Maj 2009. 
Odgovorni nosilci  Ministrstvo za finance. 
Sodelujoči organ Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor, Služba Vlade 

RS za razvoj in evropske zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Javno podjetje Uradni list RS, d.o.o., inštitucije, ki so na ravni 
EU vključene v projekte s tega področja. 

Realizacija Spletna podstran je postavljena na spletni strani Ministrstva za finance.  
Nadaljnji koraki  Nadgradnja in redno vzdrževanje. Predlog je, da bi na spletni strani 

predstavili tudi razpisne dokumentacije tistih razpisov, ki so bili že izvedeni 
in pri katerih je bil končni rezultat tudi dejanski nakup manj 
obremenjujočih izdelkov oziroma storitev. 
 
Na spletni strani bodo objavljeni tudi kontaktni podatki za t.i. »helpdesk«, 
ki je začel delovati marca 2010v okviru Evropske komisije. 

 
 
Naziv ukrepa 2.10. Izvedba pilotnih projektov  
Namen  Pridobiti realne izkušnje pri izvajanju javnega naročila z vključevanjem 

okoljskih vidikov v razpisno dokumentacijo.  
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Cilji  Doseganje opredeljenih zavez v tem akcijskem načrtu.   
Časovni okvir Maj 2009 – stalno. 
Odgovorni nosilci  Člani Delovne skupine za ZeJN v okviru sekretariata Sveta za trajnostni 

razvoj, inštitucije, ki so na ravni EU vključene v projekte s tega področja; 
drugi zainteresirani deležniki. 

Sodelujoči organ  
Realizacija Pilotnih projektov nam ni uspelo izvesti, predvsem zaradi kadrovske 

podhranjenosti na strani skrbnikov za izvajanje ukrepov iz AN ZeJN. S tem 
povezan razlog je tudi (še vedno) sorazmerno nizka ozaveščenost 
naročnikov o priložnostih in možnostih, ki jih prinaša zeleno javno 
naročanje. Ne glede na navedeno je nekaj naročnikov že izkazalo interes za 
izvedbi pilotskih razpisov za ZeJN, in sicer predvsem na področju prehrane.  

Nadaljnji koraki  Za uspešno izvedbo tega ukrepa bo treba okrepiti kadrovsko zasedbo za 
izvajanje zelenega javnega naročanja, poleg tega pa bo treba intenzivirati 
tudi izvajanje programov usposabljanja naročnikov. 

 
 
Naziv ukrepa 2.11. Vzpostavitev dialoga s poslovnim sektorjem za dvig razvoja 

okoljskih proizvodov in storitev  
Namen  Namen tega ukrepa je izboljšati pretok informacij med naročniki in 

ponudniki zato, da tako povečamo in razvijamo ponudbo na trgu in 
posledično tudi izboljšujemo razvoj gospodarskih panog, ki temeljijo na 
okoljskih tehnologijah in/ali izdelkih/storitvah. Poleg tega je nujna tudi 
komunikacija s ponudniki o pomenu in vrednosti, ki jih ima uporaba 
znakov za okolje za izboljšanje poslovanja podjetij. 

Cilji  Povečati število izdelkov slovenskih proizvajalcev, ki uporabljajo različne 
okoljske oznake. 

Časovni okvir Maj 2010 – stalno. 
Odgovorni nosilci  Ministrstvo za gospodarstvo. 
Sodelujoči organ Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo 

za finance, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, Agencija za 
okolje RS, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, 
predstavniki Evropske komisije, nevladnih organizacij in drugih 
mednarodnih organizacij, ki delujejo na tem področju.  

Realizacija  Realizacija bo potekala v letu 2010. 
Nadaljnji koraki Realizacija bo potekala v letu 2010. 

 
 
Naziv ukrepa 2. 12. Analiza trga okolju prijaznih izdelkov in storitev 
Namen  S poglobljeno analizo trga bomo identificirali ključne vrzeli in tako lahko 

spodbudili dialog s ponudniki. 
Cilji  Boljše poznavanje dogajanja in razvoja trga okoljsko sprejemljivejših 

izdelkov in storitev. 
Časovni okvir Oktober 2011. 
Odgovorni nosilci  Ministrstvo za gospodarstvo. 
Sodelujoči organ Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo 

za finance, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, Agencija za 
okolje RS, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, 
predstavniki Evropske komisije, nevladnih organizacij in drugih 
mednarodnih organizacij, ki delujejo na tem področju. 

Realizacija Realizacija bo potrebna v naslednjem letu. 
Nadaljnji koraki  Realizacija bo potrebna v naslednjem letu. 
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Naziv ukrepa 2.13. Dopolnitev kodeksa za državne uslužbence 
 

Namen  Namen je zmanjšati okoljski vpliv državne uprave z bolj učinkovitim 
vedenjem in posledično tudi zmanjšati porabo javnih financ.  

Cilji  Manjša količina porabljenih izdelkov, manjše količine ustvarjenih 
odpadkov itd. in odločanje organov za pridobivanje certifikatov za sisteme 
ravnanja z okoljem. 

Časovni okvir Junij 2009. 
Odgovorni nosilci  Ministrstvo za javno upravo. 
Sodelujoči organ Ministrstvo za finance, Ministrstvo za okolje in prostor, Služba Vlade RS 

za razvoj in evropske zadeve, Generalni sekretariat Vlade RS. 
Realizacija Ukrep ni izveden. 
Nadaljnji koraki  Ukrep bo izveden v letu 2010. 

 
 
Naziv ukrepa 2.14. Vpeljevanje sistemov upravljanja z okoljem v javni sektor 

 
Namen  Namen je zmanjšati okoljski vpliv in povečati/izboljšati učinkovitost 

porabe javnih financ. 
Cilji  Povečati število državnih institucij, ki bodo pridobili certifikat za ravnanje z 

okoljem. 
Časovni okvir Neprestano. 
Odgovorni nosilci  Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. 
Sodelujoči organ Generalni sekretariat Vlade RS, Ministrstvo za javno upravo, vsa resorna 

ministrstva, vladne službe in organi v sestavi, Kabinet predsednika Vlade 
RS. Ukrep je relevanten tudi za drugi veji oblasti: sodstvo in zakonodajno 
vejo oblasti. 

Realizacija • Generalni sekretariat Vlade RS: je naročil razširjeni energetski 
pregled stavbe na Gregorčičevi 25a. Vozni park za protokolarne 
namene je prirejen na avtoplin. Prav tako je bil v letu 2009 izveden 
razpis za nakup čistil (eden od sklopov), na podlagi katerega je bil 
izbran ponudnik s čistili, ki imajo evropski znak za okolje in ga 
bodo uporabljali v prostorih na Gregorčičevi 25, 20, 27. 

• Ministrstvo za javno upravo: na ministrstvu deluje eko skupina. 
• Ministrstvo za zunanje zadeve: je naročilo izračun ogljičnega 

odtisa; ustanovljena EKO delovna skupina ministrstva, ki je 
pripravila akcijski načrt za zmanjševanje negativnega vpliva na 
okolje; vključeni so v projekt izdelave mobilnostnega načrta za 
njihovo ministrstvo, ob tem so na tem področju že uvedli spodbude 
v spremenjen Parkirni red ministrstva, kupili so službena kolesa 
za potrebe službenih poti po Ljubljani ter aktivirali službeno 
kartico Urbana za potrebe službenih poti po Ljubljani. V zelene 
aktivnosti so vključili tudi predstavnike tujih veleposlaništev, 
Evropske komisije in slovenskih veleposlaništev in se povezali v 
skupno akcijo "Greening diplomacy".  

• Ministrstvo za promet: v izdelavi mobilnostni načrt (predvidoma bo 
zaključen leta 2010), v okviru ministrstva deluje tudi eko skupina. 

• Kabinet predsednika Vlade RS, Urad RS za komuniciranje, Služba 
Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, Služba Vlade RS za 
podnebne spremembe: za stavbo na Gregorčičevi 25 je bil 
izračunan ogljični odtis. Zaradi neugodnih rezultatov je bila 
sprejeta odločitev glede priprave celovitega energetskega pregleda, 
ki bo zaključen konec marca 2010 in v katerem bodo predlagani 
tudi ukrepi za zmanjševanje porabe energije v stavbi na 
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Gregorčičevi 25. 
Nadaljnji koraki  Koordinacijo izvajanja tega ukrepa v okviru okoljsko učinkovite državne 

uprave prevzema Služba Vlade RS za podnebne spremembe. V pripravi so 
tudi predlagani sklepi za sprejem na Vladi RS, ki so namenjeni 
zmanjševanju okoljskega odtisa državne uprave, zniževanju stroškov in 
dajanju zgleda. 
 
Ključno za uspeh pri izvedbi tega ukrepa je, da se poveča zaveza celotne 
vlade. 
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