
DVE ALTERNATIVI CILJA ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE CESTNE RAZSVETLJAVE IN 
RAZSVETLJAVE JAVNIH POVRŠIN TER DEFINICEJE, POVEZANE S TOVRTNIM ZELENIM JAVNIM 
NAROČANJEM 

Predlog cilja za zeleno javno naročanje cestne razsvetljave in razsvetljave javnih površin: 
»Naročnik mora javna naročila, ki vključujejo predmete iz 4. člena te uredbe, oddati tako, da 
se v posameznem naročilu izpolni vsaj naslednji cilj: 

o alternativa 1: »pri prenovi cestne razsvetljave in razsvetljave javnih površin se zagotovi 
30 % prihranka porabe električne energije;«; 

o alternativa 2: »pri prenovi vsaj 10 let stare cestne razsvetljave in razsvetljave javnih 
površin se zagotovi vsaj 35 % prihranek električne energije;«.«. 

 
Definicije, povezane z zelenim javnim naročanjem cestne razsvetljave in razsvetljave javnih 
površin: 

o »»Cestna razsvetljava in razsvetljava javnih površin« pomeni omrežje in naprave za 
zagotavljanje osvetljenosti posameznih delov ceste, cestnih objektov, kakršni so most, 
viadukt, podvoz, nadvoz, prepust, predor, galerija, podporna in oporna konstrukcija ter 
podhod in nadhod, in drugih nepokritih javnih površin, razen razsvetljave za varovanje, 
zaradi vojaških, obrambnih ali zaščitnih dejavnosti na območjih za potrebe obrambe 
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, če nastaja zaradi izvajanja nalog pri 
obrambi države oziroma zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, 
občasne razsvetljave na prostem na javnih ali zasebnih prireditvah (npr. veselice, 
koncerti ipd.), dekorativne razsvetljave stavb, gradbenoinženirskih objektov in javnih 
površin v obdobju od 1. decembra do 15. januarja.«. 

o »»Prometna signalizacija« pomeni sredstva in naprave, s katerimi se zagotavlja 
izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki in 
druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti, železnici, v 
zraku, po morju in celinskih vodah, ter turistična in druga obvestilna signalizacija, 
vključno z objekti za obveščanje, kot so panoji, table, transparenti in drugi nepremični 
in premični nosilci, namenjeni za namestitev obvestilnih sporočil.«. 

 
Pri tem Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v 
prvem odstavku 2. člena določa definicijo javnega naročila gradenj in gradnje: 
o »»javno naročilo gradenj« pomeni javno naročilo, katerega predmet je: 

a) izvedba gradenj ali projektiranje in izvedba gradenj, povezanih z eno od dejavnosti s 
Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je Priloga II Direktive 2014/24/EU in Priloga 
I Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju 
gradenj); 

b) izvedba gradnje ali projektiranje in izvedba gradnje; 
c) izvedba gradnje s katerimi koli sredstvi po navodilih naročnika, ki odločilno vpliva na 

vrsto ali projektiranje gradnje;«; 
o »gradnja« pomeni zaključeno visoko ali nizko gradnjo kot celoto, ki je samozadostna pri 

izpolnjevanju določene gospodarske ali tehnične funkcije;«. 
 
V 38. členu pa ZJN-3 določa, da se pri oddaji javnih naročil vsa nomenklatura navaja z uporabo 



enotnega besednjaka javnih naročil (v besedilu tega zakona: CPV), ki ga določa Uredba (ES) št. 
2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku 
javnih naročil (UL L št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 1 in poznejše spremembe)1. 
 
Kot izhodišče oziroma v pomoč pri določanju nacionalnih ciljev in priporočil za zeleno javno 
naročanje cestne razsvetljave in razsvetljave javnih površin so nam lahko tudi priporočila 
Evropske komisije2, zlasti tehnično poročilo3. Pri tem Evropska komisija trenutno posodablja 
kriterije za zeleno javno naročanje ulične razsvetljave in prometnih signalov in k sodelovanju 
vabi deležnike iz industrije, stroke in javnega sektorja4. 
 

                                                 
1 Uredba, ki določa enotni besednjak javnih naročil (CPV): 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:SL:PDF 
2 Priporočila Evropske komisije iz leta 2011: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_sl.pdf  
3 Tehnični poročilo JRC Evropske komisije iz leta 2011: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/tbr/street_lighting_tbr.pdf  
4 Več o prenovi kriterijev za zeleno javno naročanje ulične razsvetljave in prometnih signalov: 
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Street_lighting_and_Traffic_signs/index.html. 
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