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Seznam kratic 

BDP Bruto domači proizvod 

BREEAM Vodilni okoljevarstveni sistem za ocenjevanje vrste vplivov, ki jih imajo na okolje 

infrastruktura in stavbe (angl. Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) 

CFL Kompaktna fluorescentna sijalka (angl. compact fluorescent light) 

CO Ogljikov monoksid 

DGNB Sodoben sistem certificiranja trajnostnih stavb, ki temelji na vrednotenju okoljske, 

ekonomske in družbene kakovosti stavb (nem. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen) 

EC Evropska Komisija (angl. European Commission) 

EOV Električno osebno vozilo 

EV Električno vozilo 

JN Javno naročanje 

LED Svetleča dioda (angl. light-emitting diode) 

LEED Sistem ocenjevanja za zeleno gradnjo, ki predstavlja zbirko standardov za načrtovanje, 

gradnjo in vzdrževanje zgradb na okolju prijazen način (angl. Leadership in Energy and 

Environmental Design) 

LCA Metodologija, ki se uporablja za analizo vplivov na okolje izdelka v vseh fazah njegovega 

življenjskega cikla (angl. Life Cycle Assessment) 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije 

NOx Dušikovi oksidi 

OGC Plinaste organske spojine pri ogrevanju prostorov 

OVE Obnovljivi viri energije 

PM Emisije prahu 

toe Ekvivalent izražen v tonah nafte 

ZeJN Zeleno javno naročanje 

 

Seznam simbolov 

𝑊ž𝑑  poraba električne energije v življenjski dobi naprav 

𝑃𝑛𝑒𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑒𝑛  moč naprave v načinu nedejavnosti 
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𝑃𝑠𝑝𝑎𝑛𝑗𝑒  moč naprave v načinu spanja 

𝑃𝑖𝑧𝑘𝑙𝑜𝑝 moč naprave v izklopljenem načinu 

𝑡𝑛𝑒𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑒𝑛 utežen povprečni čas delovanja naprave v načinu nedejavnosti 

𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛𝑗𝑒 utežen povprečni čas delovanja naprave v načinu spanja 

𝑡𝑖𝑧𝑘𝑙𝑜𝑝 utežen povprečni čas delovanja naprave v izklopljenem načinu 

𝑁𝑛𝑎𝑝𝑟𝑎𝑣 število naprav 

𝑇ž𝑑  življenjska doba naprave 

𝛥𝑊ž𝑑  zmanjšanje porabe električne energije v življenjski dobi naprave 

𝑊ž𝑑,𝑜𝑠𝑛 poraba električne energije osnovnice v njeni življenjski dobi 

𝑊ž𝑑,𝑛𝑜 poraba nizko-ogljične naprave iz ZeJN v njeni življenjski dobi 

∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑  zmanjšanje izpustov CO2 kot posledica zmanjšanje poraba električne energije 

e𝐶𝑂2 faktor emisij CO2 glede na proizvedeno enoto električne energije (kWh) 

𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑜𝑠𝑛 letna poraba električne energije naprave, ki jo uporabimo za osnovnico 

𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑛𝑜 letna poraba nizkoogljične naprava iz ZeJN 

𝑊𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑜𝑠𝑛 poraba električne energije na pomivalni cikel za osnovnico 

𝑊𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑛𝑜 poraba električne energije na pomivalni cikel za nizko-ogljično napravo 

𝑁𝑐𝑖𝑘𝑙𝑜𝑣  povprečno število pomivalnih ciklov v letu 

𝛥𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,ž𝑑  zmanjšanje porabe vode zaradi uporabe nizko-ogljične naprave 

𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑜𝑠𝑛 poraba vode v enem ciklu pomivalnega stroja za osnovnico 

𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑛𝑜 poraba vode v enem ciklu pomivalnega stroja za nizko-ogljično napravo 

𝑉goriva,ž𝑑  poraba goriva vozil v njihovi življenjski dobi 

𝑁𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙  število vozil 

𝑑ž𝑑  povprečna prevožena dolžina vozil v njihovi življenjski dobi 

𝐸𝐶𝑂2,vozila,ž𝑑  količina izpustov CO2 vozila v njegovi življenjski dobi 

∆𝐸𝐶𝑂2,vozila,ž𝑑  zmanjšanje izpustov CO2 zaradi uporabe nizko-ogljičnega vozila v njegovi življenjski dobi 

𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑,vozila,𝑜𝑠𝑛 količina izpustov CO2 vozila v njegovi življenjski dobi za osnovnico 

𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑,vozila,𝑛𝑜 količina izpustov CO2 vozila v njegovi življenjski dobi za nizko-ogljično vozilo 

𝑊letno letni prihranek porabe električne energije 

𝑓𝐶𝑂2
 povprečni predvideni izpust CO2 za nova motorna vozila 

𝐸𝐸𝑂𝑉  povprečna specifična raba energije električnega osebnega vozila (EOV) 

𝑒𝐶𝑂2→𝑘𝑊ℎ faktor za preračun iz prihranka CO2 v energijski prihranek 
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𝑑𝑝𝑜𝑣𝑝,𝑙𝑒𝑡𝑜  povprečno število prevoženih kilometrov letno 

𝑁𝐸𝑂𝑉  število električnih osebnih vozil 

∆𝐸𝐶𝑂2,letno letno zmanjšanje izpustov CO2 kot posledica zmanjšanje poraba električne energije 

∆𝐸𝐶𝑂2,𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑍𝑒𝐽𝑁  akumulacija CO2 v gradnji, kjer je upoštevano 30% lesa 

∆𝐸𝐶𝑂2,ℎ𝑖š𝑎  CO2 izpusti hiše 

∆𝑊𝐿𝐸𝐷 preračunani letni prihranki zaradi vgradnje LED sijalk namesto navadnih žarnic 

∆𝑊𝐶𝐹𝐿  preračunani letni prihranki zaradi vgradnje CFL sijalk namesto navadnih žarnic 

∆𝑊𝑇8→𝑇5 preračunani letni prihranki zaradi zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 s T5 

∆𝑊𝑝𝑠𝑡 preračunani letni prihranki zaradi vgradnje elektronske predstikalne naprave 

∆𝑊𝑠𝑒𝑛𝑧𝑜𝑟  preračunani letni prihranki zaradi vgradnje senzorjev prisotnosti 

𝑁𝐿𝐸𝐷 števila zamenjav LED sijalk namesto navadnih žarnic 

𝑁𝐶𝐹𝐿  števila zamenjav CFL sijalk namesto navadnih žarnic 

𝑁𝑇8→𝑇5 števila zamenjav fluorescenčnih sijalk T8 s T5 

𝑁𝑝𝑠𝑡 števila vgradenj elektronskih predstikalnih naprav 

𝑁𝑠𝑒𝑛𝑧𝑜𝑟  števila vgradenj senzorjev prisotnosti 

∆𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,𝑠𝑝𝑙𝑎𝑘  prihranek vode zaradi varčnega splakovanja 

𝑁𝑊𝐶š𝑘𝑜𝑙𝑗𝑘  število WC školjk 

𝑝𝐸𝐸,ž𝑑  ekonomski prihranek zaradi zmanjšane porabe električne energije 

€𝐸𝐸  cena električne energije 

𝑝𝑣𝑜𝑑𝑎,ž𝑑  ekonomski prihranek zaradi zmanjšane porabe vode 

€𝑣𝑜𝑑𝑎  cena vode 

𝑝𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,ž𝑑  ekonomski prihranek zaradi zmanjšane porabe goriva 

€𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑜𝑠𝑛 cena goriva osnovnice 

𝑐𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑜𝑠𝑛 poraba goriva osnovnice v življenjski dobi vozila 

€𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑛𝑜 cena goriva nizko-ogljičnega vozila 

𝑐𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑛𝑜 poraba goriva nizko-ogljičnega vozila v njegovi življenjski dobi 

𝑝𝐸𝐸,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 ekonomski prihranek zaradi zmanjšane porabe električne energije v desetih letih 

𝑝𝑣𝑜𝑑𝑎_𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 ekonomski prihranek zaradi zmanjšane porabe vode v desetih letih 
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Uvod 

Pričujoči dokument je rezultat tretje faze projektne naloge Analiza učinkov zelenega javnega naročanja v 

Republiki Sloveniji, ki ga za naročnika Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) izvaja 

Laboratorij za energetske strategije (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani) v sodelovanju z avstrijskim 

partnerjem ConPlusUltra GmbH.  

Namen projektne naloge je vzpostaviti izhodišča, ki so potrebna za kakovostno spremljanje učinkov zelenega 

javnega naročanja (ZeJN), predvsem v smislu tržnega deleža, zmanjševanja toplogrednih plinov in ostalih vplivov 

na okolje in podnebje ter ekonomskih in družbenih učinkov. Ta študija bo podlaga za nadaljnje spremljanje 

učinkov ZeJN. Poleg tega bo predstavljala orodje za boljše oblikovanje in izvedbo prihodnjih ukrepov na področju 

ZeJN, podporo javnim naročnikom in ponudnikom ter promocijo. 

V prvi fazi projektne naloge smo izdelali Pilotno analizo, kjer smo na naboru 26 izvedenih naročil preizkusili 

zastavljeno metodologijo ZeJN. V drugi fazi smo nadgradili Metodologijo za izvedbo Analize iz katere izhajajo 

način izvedbe, uporabljeni podatki o javnih naročilih in predvideni rezultati Analize. 

Projektna naloga se osredotoča na izbrane predmete iz Uredbe od zelenem javnem naročanju, na kratko Uredba 

o ZeJN (Vlada Republike Slovenije, 2021) in sicer električne in elektronske naprave (računalniki, hladilniki, 

pomivalni stroji, grelniki vode), cestna vozila in projektiranje in/ali izvedbo gradnje stavb. 

Analiza ZeJN je sestavljena iz več med seboj povezanih vsebinskih sklopov. V prvem poglavju je predstavljeno 

ZeJN v Republiki Sloveniji, pomen zelenih javnih naročil, evropski in slovenski zakonodajni okvir, izbrani predmeti 

ZeJN zajeti v Analizi ter zadnje spremembe na področju zelenega naročanja. Sledi detajlna predstavitev 

metodologije za merjenje okoljskih, ekonomskih in družbenih učinkov za različne predmete ZeJN. Analiza tržnega 

deleža ZeJN med leti 2018-2020 je predstavljena v tretjem poglavju. Sledi glavni del projektne naloge, kjer so 

predstavljeni družbeni, ekonomski in okoljski učinki ZeJN za izbrani nabor naročil elektronskih naprav, vozil ter 

stavb, ki se zaključi s povzetkom analize in glavnimi ugotovitvami. Sledita še načrt za monitoring kazalnikov 

učinkov ZejN ter predlogi za izboljšanje in krepitev ZeJN v Republiki Sloveniji. 
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1 ZeJN v RS 

V tem poglavju predstavimo pomen ZeJN in zakonodajni okvir, katerega osnovo predstavljajo evropske direktive. 

Pri slovenski zakonodaji se osredotočamo na izbrane predmete ZeJN, ki jih analiziramo v projektni nalogi. 

1.1 Pomen ZeJN 

Javno naročanje je postopek, s katerim javni organi, kot so državni organi ali lokalne oblasti, od podjetij kupujejo 

delo, blago in storitve. Javna naročila predstavljajo približno 14 % BDP v EU in 11 % pri nas (Republika Slovenija, 

Ministrstvo za okolje in prostor, 2020). Zakonsko je to naročanje urejeno tako, da zagotovi največjo vrednost za 

denar za javni sektor in sledi trem ključnim načelom, ki so: enakost obravnave, nediskriminacija in preglednost 

(European Comission, 2022). 

Zgornji podatek kaže, da imajo javni organi veliko kupno moč in lahko s svojimi nakupi pomembno vplivajo na 

številna področja življenja. V zadnjem času se tako krepi pomen ZeJN, ki je prepoznano kot orodje za doseganje 

okoljskih ciljev na področju podnebnih sprememb, porabe virov ter trajnostne potrošnje in proizvodnje. Vpliv 

ZeJN je večplasten in ima okoljski, ekonomski in širši družbeni vpliv, kar potrjuje tudi ta projektna naloga. ZeJN 

je lahko glavno gonilo inovacij na trgu, saj industriji zagotavlja konkretne spodbude za razvoj okolju prijaznih 

izdelkov in storitev in pomaga pri spodbujanju kritičnega obsega povpraševanja po bolj trajnostnem blagu in 

storitvah, ki bi sicer težje prodrli na trg. Poleg tega lahko, v primeru upoštevanja stroškov v življenjski dobi 

naročila, javnim organom prinesejo tudi ekonomske prihranke (European Comission, 2016).  

1.2 Evropski zakonodajni okvir 

ZeJN ima podporo v številnih politikah in strategijah EU, kar priča o že zgoraj omenjenem pomenu in učinkih: 

spodbujanje bolj trajnostne uporabe naravnih virov, vzpostavljanje vedenjskih sprememb za trajnostno 

potrošnjo in proizvodnjo ter spodbujanje inovacij. Poleg tega pripomore k zagonu krožnega gospodarstva, saj 

zagotavlja bolj smotrno in učinkovito uporabo virov (European Comission, 2016). 

Kot uvodoma navaja trenutno veljavna Uredba o ZeJN (Vlada Republike Slovenije, 2021) so bile z omenjeno 

uredbo v pravi red Republike Slovenije prenesene naslednje evropske direktive: 

• del Direktive (EU) 2019/1161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi 

Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L št. 188 

z dne 12. 7. 2019, str. 116), 

o ki določa minimalne cilje za javno naročanje čistih vozil, ki jih je na ravni držav članic treba 

izpolniti v dveh referenčnih obdobjih 

• 6. člen in del Priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o 

energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 
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2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 

2013/12/EU z dne 13. 5. 2013 o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o 

energetski učinkovitosti zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2013, str. 28; v 

nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU) 

o ki med drugim določa, da morajo centralni javni organi začenši z letom 2014 energetsko 

prenoviti 3 % svojih javnih stavb in vključiti zahteve o energetski učinkovitosti v JN. 

Poleg omenjenih direktiv EU, se spodbujanje ZeJN kaže tudi v nekaterih drugih evropskih dokumentih oz. 

politikah kot na primer: 

• Evropa 2020: Strategija Evropske unije za rast in zaposlovanje,  

• Načrt za Evropo, gospodarno z viri, 

• Akcijski program „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“, 

• ZELENA KNJIGA o modernizaciji politike EU na področju javnih naročil - Za učinkovitejši evropski trg 

javnih naročil. 

1.3 Slovenski zakonodajni okvir 

Podlaga za ZeJN je določena v Zakonu o javnem naročanju, na kratko ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), 

ki v 71. členu, določa, da lahko Vlada RS za posamezne predmete javnega naročanja predpiše, da naročniki v 

postopkih javnega naročanja upoštevajo okoljske vidike. Vlada RS je to zakonodajno pooblastilo iz zakona izvedla 

s sprejemom Uredbe o ZeJN, ki zeleno javno naročanje opredeljuje kot »naročanje blaga, storitev ali gradenj, ki 

imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in 

zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti« (Vlada 

Republike Slovenije, 2015). 

Uredba o ZeJN uvodoma opredeli svoj namen in pomen izrazov. Nadalje določi 22 predmetov, za katere je 

upoštevanje okoljskih vidikov obvezno, in izpostavi tudi izjeme. Definira okoljske vidike in cilje ZeJN, način 

vključevanja okoljskih vidikov, primere okoljskih zahtev in meril in spremljanje ZeJN. Uredba ima tudi dve prilogi, 

in sicer Priloga 1 »Natančnejša opredelite predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno« in Priloga 2 

»Opredelitev ciljev in pogojev na področju javnega naročanja čistih in brezemisijskih vozil za cestni prevoz« (Vlada 

Republike Slovenije, 2021). 

Trenutno veljavna uredba (Uradni list RS, št. 121/21), sprejeta 22. 7. 2021 in v veljavi od 7. 8. 2021, ima dve 

predhodnici. Prva (Uradni list RS, št. 102/2011) izhaja iz leta 2011 in se je začela uporabljati 13. 3. 2012. Večkrat 

se je spreminjala, najbolj korenite spremembe pa je doživela leta 2017, ko je bila sprejeta nova uredba (Uradni 

list RS, št. 51/17) z začetkom veljavnosti 1. 1. 2018 (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, 2020). 

Ta je doživela dve spremembi, eno v 2019 in zadnjo v 2021. Najnovejše spremembe obravnavamo v poglavju 

1.3.2 Najnovejše spremembe Uredbe o ZeJN.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:em0028
https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04a30c4a-e533-41ec-a039-231f1aa39645/language-sl
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/04a30c4a-e533-41ec-a039-231f1aa39645/language-sl
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1.3.1 Izbrani predmeti ZeJN 

1.3.1.1 Električne in elektronske naprave 

V skladu s 5., 7. in 9. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o ZeJN (Vlada Republike Slovenije, 2021) mora 

naročnik okoljske vidike upoštevati, kadar je predmet naročanja elektronska pisarniška oprema (računalniki, 

zasloni…), hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in 

klimatske naprave ter grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode. 

Natančnejšo opredelitev teh predmetov določajo točke 7–14, 18–25 in 27–30 Priloge 1 Uredbe o ZeJN. 

Ključni okoljski vplivi: 

• poraba energije in posledične emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in rabi, 

• onesnaženost zraka, tal in vode, evtrofikacija, zakisljevanje in bioakumulacija ter učinki na vodne 

organizme zaradi ekstrakcije in predelave materialov ter nevarne snovi, uporabljene v izdelkih, 

• emisije toplogrednih plinov v fazi uporabe zaradi zgorevanja fosilnih goriv ali uhajanja hladilnega 

sredstva iz toplotne črpalke, 

• emisije NOx, OGC, CO in PM v zrak v fazi uporabe, 

• poraba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za proizvodnjo izdelkov, 

• poraba vode v fazi uporabe pralnega ali pomivalnega stroja, 

• emisija izpustov in hrup med uporabo. 

Pristop k ZeJN: 

• nakup energijsko učinkovitih modelov z nizkimi emisijami v zrak, vključno z emisijami toplogrednih 

plinov, in nizkimi emisijami hrupa, 

• spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, 

• podaljšanje življenjske dobe izdelka ob koncu njegove tehnične življenjske dobe, 

• dolga življenjska doba proizvoda in podaljšanje življenjske dobe izdelka ob koncu njegove tehnične 

življenjske dobe, 

• nakup hladilnikov, zamrzovalnikov in klimatskih naprav, ki vsebujejo hladilna sredstva z nizkim 

potencialom globalnega segrevanja, 

• ohranjanje učinkovitosti grelnikov vode oziroma prostorov ter njihovih kombinacij in hranilnikov tople 

vode z učinkovitim vzdrževanjem, ki ga izvaja usposobljeno osebje. 

Cilji iz Uredbe o ZeJN: 

• osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu, 

• delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik in televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, 

dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov, 
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• delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, 

sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 

najmanj 80 % vseh artiklov, 

• delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so 

uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %. 

1.3.1.2 Cestna vozila 

V skladu s 15. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe ZeJN (Vlada Republike Slovenije, 2021) mora naročnik v 

tehničnih specifikacijah opredeliti minimalne tehnične zahteve skladno s 1. in 2. točko Priloge 2 te uredbe za 

tista vozila, ki bodo prispevala k doseganju minimalnega cilja čistih in brezemisijskih vozil v javnem naročilu, 

kadar je predmet naročanja vozilo za cestni prevoz in storitve prevoza. Natančnejšo opredelitev tega predmeta 

določata 60. in 60.a točki Priloge 1 Uredbe ZeJN. Storitve prevoza niso predmet te analize, zato jih v nadaljevanju 

podrobneje ne obravnavamo. 

Z nekaterimi izjemami, predmet cestnih vozil vključuje osebna vozila, lahka tovorna vozila, težka tovorna vozila, 

avtobuse in tovorna ali delovna vozila za zbiranje odpadkov. 

Ključni okoljski vplivi: 

• prispevek k podnebnim spremembam z emisijo toplogrednih plinov, 

• onesnaževanje zraka z emisijo drugih izpušnih plinov, ki lahko povzročajo zdravstvene težave (zlasti 

dihalne) na lokalni in regionalni ravni in poškodbe okolja, stavb in spomenikov, 

• onesnaženje s hrupom, 

• nastajanje odpadnih delov in materialov na koncu življenjske dobe vozil. 

Pristop k ZeJN: 

• naročanje vozil z nizkimi emisijami (toplogrednih plinov, drugih izpušnih plinov in hrupa), 

• zmanjšanje porabe goriva z ekološko vožnjo, sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah in kazalniki menjave 

prestav, 

• javno naročanje okolju prijaznih pnevmatik in regeneriranih mazivnih olj, 

• zagotoviti pravilno zbiranje uporabljenih mazivnih olj in pnevmatik ter ravnanje z njimi, 

• spodbujanje uporabe vozil, izdelanih iz recikliranih oziroma ekoloških materialov. 

Cilja iz Uredbe o ZeJN (2018), ki ju zasledujemo v projektu in bodo v prihodnje nadgrajeni skladno z Uredbo o 

ZeJN (2021): 

• delež cestnih vozil z najmanj 10 % manjšimi emisijami, ki jih kot najvišje dovoljene določa zadnji 

standard EURO, znaša najmanj 65 %, 

• delež cestnih vozil, ki uporabljajo obnovljive oziroma alternativne vire energije, razen vozil za 

opravljanje zakonsko določenih nalog policije, znaša najmanj 15 %. 
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V primerjavi z Uredbo o ZeJN iz 2018 se v novi Uredbi (2021) poleg vozil za cestni prevoz dodajo še storitve 

prevoza, ki so jasno definirane v Prilogi 1. Oba cilja iz 2018 imata v Prilogi 2 določene detajlne deleže čistih in 

brezemisijskih vozil s tehničnimi specifikacijami, ki bodo uporabljeni v prihodnjih analizah. 

1.3.1.3 Projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb 

V skladu s 13. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o ZeJN (Vlada Republike Slovenije, 2021) mora naročnik 

okoljske vidike upoštevati, kadar je predmet naročanja projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb. 

Natančnejšo opredelitev tega predmeta določata 55. in 56. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN:  

• projektiranje stavbe, kar pomeni izdelavo vseh potrebnih projektov novogradnje, dozidave, nadzidave 

stavbe, 

• izvedba gradnje stavbe, kar vključuje gradnjo objekta, vključno z nakupom, vgradnjo oziroma montažo 

naprav in proizvodov, ki služijo njegovemu delovanju. 

Dodatno 54. točka definira nabor stavb, za katere je upoštevanje okoljskih ciljev obvezno.  

Ključni okoljski vplivi: 

• poraba primarne energije za delovanje sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode 

in razsvetljave v času uporabe stavbe in s tem povezane emisije toplogrednih plinov, 

• izčrpavanje naravnih virov in emisije, povezane s proizvodnjo in prevozom gradbenega materiala, 

• nastajanje odpadkov med pripravo gradbišča, gradnjo, uporabo in rušenjem stavbe, 

• kakovost zraka v zaprtih prostorih v povezavi s prezračevanjem in emisijami nevarnih snovi iz gradbenih 

proizvodov, 

• poraba vode med uporabo stavbe. 

Cilji iz Uredbe o ZeJN: 

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 13. točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, oddati tako, 

da se v posameznem naročilu izpolni cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:  

• delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje 

opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to 

prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi 

najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III. 

o Alternativa: Naročnik lahko odda naročilo tako, da se namesto obvezne uporabe lesa uporabi 

katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranja trajnostne gradnje, kot so DGNB, 

BREEAM, LEED. 
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Poleg zgoraj navedenih ciljev mora naročnik javno naročilo oddati tako, da so v posameznem naročilu izpolnjeni 

tudi cilji, ki se nanašajo na vgradnjo gradbenih proizvodov in tehnologije, potrebnih za delovanje stavbe, in so 

navedeni v 1., 11., 12., 13., 14., 19., 20. in 21. točki drugega odstavka 6. člena uredbe ter so določeni kot: 

• delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z 

visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 %, 

• delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so 

uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %, 

• delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto 

uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %, 

• delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje 

napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %, 

• delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %, 

• delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na 

trgu, znaša najmanj 90 %, 

• razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja 

pri najmanj 40 % vseh sijalk. 

1.3.2 Najnovejše spremembe Uredbe o ZeJN 

Dne 23. 7. 2021 je bila v Uradnem listu RS št. 121/21 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah ZeJN, ki 

velja od 7. 8. 2021 (Vlada Republike Slovenije, 2021). Glavne spremembe, ki so povezane z našim delom v okviru 

projekta in izbranimi predmeti so: širitev nabora okoljskih vidikov, spremembe nekaterih okoljskih ciljev, širitev 

nabora stavb. Dodana sta tudi dva nova predmeta: protihrupne ograje in stavbno pohištvo. V nadaljevanju 

navajamo spremembe, ki se nanašajo neposredno na izbrane predmete Analize. Poleg tega nova uredba v 

slovensko zakonodajo prenaša Direktivo o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz 

(Direktiva (EU) 2019/1161).  

Nova uredba ne uporablja več izraza nizko- ali brezogljični alternativni viri energije, ampak zgolj alternativni viri 

energije, ki zajemajo električno energijo, vodik, biogoriva (z izjemami), sintetična in parafinska goriva, zemeljski 

plin, vključno z biometanom, in utekočinjeni naftni plin. V skladu s splošnim prizadevanjem za zmanjšanje porabe 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, je bil dodan nov okoljski vidik, in sicer »spodbujanje uporabe 

proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, namesto takih za enkratno uporabo, spodbujanje popravil, priprave 

in predelave odsluženih izdelkov in odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje«.  
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Predmet ZeJN »cestna vozila« je bil razširjen v »vozila za cestni prevoz in storitve prevoza«, ki je podrobneje 

definiran v prilogi Uredbe o ZeJN (Vlada Republike Slovenije, 2021). Priloga 2 med drugim tudi na novo določa 

delež čistih in brezemisijskih vozil za cestni prevoz in storitve prevoza, in sicer za vsako kategorijo vozil posebej 

(Vlada Republike Slovenije, 2021). Za čista lahka vozila (M1 - Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži 

poleg vozniškega sedeža, M2 - Vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in 

največjo maso do vključno 5 ton in N1 - Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone), katerih je 

v naši analizi največ, velja, da se ob naročilu več kot 100 vozil upošteva delež vsaj 22 % čistih vozil. Za nekatere 

kategorije nova uredba predvideva višje minimalne deleže od 1. 1. 2026 naprej kot v predhodnem obdobju od 

uveljavitve uredbe (2. 8. 2021).  

Z dopolnitvijo Uredbe o ZeJN se na področju projektiranja in izvedba gradnje stavb razširja nabor stavb, 

predmetov in okoljskih vidikov. 

Poleg poslovnih in upravnih stavb CC-SI 122 (stavbe javne uprav, banke, pošte, zavarovalnice, konferenčne 

stavbe, idr.) je sedaj upoštevanje okoljskih ciljev razširjeno še na: 

• CC-SI 126 – stavba splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo, razvedrilo, šport, izobraževanje, 

idr.) razen stavbe za zdravstveno oskrbo CC-SI 1264 oziroma CC-SI 12640 (bolnišnice, klinike, sanatoriji, 

idr.), 

• CC-SI 113 – stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (oskrbovana stanovanja, domovi za 

starejše osebe, študentski domovi, idr.). 

Poleg tega sta bila v uredbo dodana dva nova predmeta: 

• 21. predmet: Stavbno pohištvo 

o Cilj: Delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih 

materialov (brez stekla in stavbnega okovja) razen, če predpis ali namen uporabe to 

prepoveduje ali onemogoča. 

• 22. predmet: Protihrupne cestne ograje 

o Delež lesa ali lesnih tvoriv v protihrupnih cestnih ograjah znaša najmanj 55 % prostornine 

uporabljenih materialov za izdelavo protihrupnih cestnih ograj, razen če predpis, namen 

uporabe, krajevna arhitekturna tipologija ali prostorski akt to prepoveduje ali onemogoča. 

Razširjen nabor predmetov za našo analizo ni relevanten, saj deleža lesa v stavbnem pohištvu in protihrupnih 

cestnih ograjah ne bomo ocenjevali, ga pa tukaj omenjamo zaradi smiselnosti spremljanja in ovrednotenja v 

katerih od naslednjih analiz. 

Okoljski vidiki so bili razširjeni in sedaj vključujejo naslednja določila: 

• energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih alternativnih virov energije, 

• učinkovita in ponovna raba vode, 

• učinkovita raba virov, 
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• preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje ali zlasti onesnaževanje zraka, voda in tal ter 

zmanjševanje biotske raznovrstnosti, 

• ponovna raba sekundarnih surovin in izdelkov ter preprečevanje in zmanjševanje nastajanja vključno 

zaradi daljše življenjske dobe blaga ali gradnje, 

• spodbujanje uporabe proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, namesto takih za enkratno uporabo, 

spodbujanje popravil, priprave in predelave odsluženih izdelkov in odpadkov za ponovno uporabo ter 

recikliranje. 

1.3.3 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (na kratko novela ZJN-3B), objavljen 23. 7. 2021 

v Uradnem listu RS, št. 121/21, je stopil v veljavo 1. 1. 2022. Ker zakon posredno prinaša spremembe tudi na 

področju ZeJN, ga na kratko predstavimo v naši nalogi. 

Novela ZJN-3B dvakratno zvišuje pragove oz. mejne vrednosti na splošnem področju. To pomeni, da je treba 

zakon za blago in storitve uporabiti, če je ocenjena vrednost JN enaka ali višja od 40.000 € brez DDV, za gradnje 

je ta meja 80.000 € brez DDV.1 Posledično gre pričakovati zmanjšanje števila JN in povečanje števila evidenčnih 

naročil. Slednja bodo morala biti po novem objavljena izključno na portalu JN skupaj z vso razpisno 

dokumentacijo. Prej je bila dovoljena tudi objava na naročnikovih spletnih straneh (Uradni list Republike 

Slovenije, d. o. o., 2021). 

Zmanjšanje števila JN bo predvidoma prineslo tudi zmanjšanje števila ZeJN. Glede na to, da smo večino primerov 

ZeJN obravnavanih v Analizi, zbrali pred uveljavitvijo ZJN-3B, in obravnavamo samo tista, ki so že zaključena, ta 

sprememba na našo raziskavo nima bistvenega vpliva, bo pa vsekakor imela vpliv na nadgradnjo metodologije 

merjenja učinkov v bodoče. 

  

 
1 Takšni mejni pragovi so bili sicer med epidemijo COVID-19 začasno v veljavi že pred uveljavitvijo novele ZJN-3B. 
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2 Predstavitev metodologije za izvedbo analize 

učinkov ZeJN v RS 

Metodologija zajema učinke, ki jih lahko merimo oz. računamo neposredno (nekateri ekonomski učinki, okoljski 

učinki - npr. izpusti emisij) ter posredno (družbeni učinki) pri ZeJN. Pri okoljskih učinkih lahko poleg 

neposrednega merjenja zmanjšanja/povečanja emisij toplogrednih plinov posredno ocenimo oz. merimo učinke 

onesnaževanja okolja, nastajanja ter recikliranja odpadkov, ogrožanja biotske raznovrstnosti, nastajanje smoga 

in številne druge učinke. Pri ekonomskih učinkih lahko neposredno primerjamo stroške porabe energije in vode 

ter povezanih ekonomskih stroškov ter posredno ocenimo kakovost blaga, storitev in gradenj, ponudbo, 

povpraševanje, varstvo konkurence, pravično trgovanje, uporabo lokalnih proizvajalcev/proizvodov, 

inovativnost in številne druge učinke. Pri družbenih učinkih posredno merimo učinek na ljudi in skupnosti, ki je 

posledica delovanja ali nedelovanja, dejavnosti, projekta, programa ali politike. Med te učinke spadajo delovni 

pogoji, vpliv na zaposlovanje, javno zdravje, varnost, kulturo in številni drugi. Metodologija merjenja posameznih 

učinkov glede na vrsto predmeta ZeJN je prikazana na spodnji sliki. 

 

Slika 1: Metodologija analize vpliva ZeJN 

Glede na izbor predmeta - elektronske naprave, cestna vozila ter projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb, smo 

določili kazalnike, ki jih merimo. Ti spadajo v eno izmed treh glavnih skupin učinkov (okoljski, ekonomski, 
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družbeni). Učinke smo izbrali na podlagi primerov dobrih praks iz literature in nekaterih predpisanih učinkov, ki 

jih moramo meriti (merjenje emisij toplogrednih plinov). 

Podatki o oddanih javnih naročilih so zbrani na portalu »Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije«, ki 

je prosto dosegljiv zainteresirani javnosti. Izvedena zelena javna naročila so v bazo dodana in razvrščena na 

podlagi šifrantov (CPV kod; angl. Common Procurement Vocabulary), ki nam služijo za lažje iskanje specifičnih 

naročil, ki nas zanimajo. Tabele s CPV kodami, ki jih uporabljamo pri analizi za iskanje primernih zelenih naročil, 

so priložene v prilogah Tabele s šifranti. Glede na razpoložljive podatke smo določili kazalnike, ki so čimbolj 

splošni za izbrane nabore naprav, da lahko iste kazalnike uporabimo za čim več skupin naprav. To je seveda 

predstavljalo precej velik izziv, saj je zelo težko primerjati učinke npr. hladilnika in električnega avtomobila, 

vendar vseeno lahko računamo nekatere skupne učinke (zmanjšanje rabe elektrike, zmanjšanje izpustov CO2, 

ekonomski prihranki zaradi nakupa energetsko učinkovitejših naprav ipd.). Za izračun učinkov ZeJN bi lahko 

direktno primerjali pretekla JN (torej naročila, objavljena pred uveljavitvijo Uredbe o ZeJN) z novejšimi, vendar 

z obzirom na to, da prvih nimamo, potrebujemo drugačen pristop.  

Za potrebe primerjanja učinkov ZeJN smo določil t.i. osnovnice (angl. baseline), ki nam služijo kot razumno 

opredeljena izhodišča za primerjavo. Osnovnica je za različne predmete lahko določena na več različnih načinov 

– npr. energijska nalepka ali oznaka programa »Energy Star«,2 ki nam ponuja informacije o porabi energije 

izdelkov in naprav z uporabo različnih standardiziranih metod in je uporabna predvsem pri elektronskih 

napravah ter posredno cestnih vozilih in gradnji stavb. V primeru, da ta ne obstaja, lahko osnovnico določimo 

kot povprečje predmeta primerljivega razreda, ki je del ZeJN.  

Glede na predmete, ki jih obravnavamo v analizi, smo uporabili različne pristope določanja osnovnic in 

kazalnikov ter uporabili različna orodja, s katerimi smo nato merili učinke. Ožji izbor učinkov, kazalnikov in orodij 

je prikazan v spodnji tabeli, bolj podrobno pa so opisani v naslednjih podpoglavjih. 

Tabela 1: Predlog metodologije za merjenje učinkov ZeJN – orodja, kazalniki in postopki za analizo 

PREDMETI/UČINKI OKOLJSKI UČINKI EKONOMSKI 

UČINKI 

DRUŽBENI UČINKI 

ELEKTRIČNE IN 

ELEKTRONSKE NAPRAVE 

Kalkulator CO2 – izračun zmanjšanja 

ogljičnega odtisa in porabe el. energije 

(projekt GPP 2020) 

Stroški goriva/elektrike v življenjski dobi 

(EC) 

Orodje razvito za izračun zmanjšanja 

ogljičnega odtisa in porabe el. energije pri 

hladilnikih in pomivalnih strojih 

Prihranek vode 

Smernice za oceno socialnih 

učinkov Evropske komisije, ki so 

prilagojene za naš primer 

+ primeri iz literature 

 
2 Program ENERGY STAR je uresničeval sporazum med EU in ZDA o usklajevanju energetskega označevanja pisarniške opreme. Sporazum je potekel 
20. februarja 2018. Ne glede na to se tako v evropski kot slovenski praksi javnega naročanja, še vedno pogosto uporablja kot način dokazovanja 
energijske učinkovitosti. 

https://ejn.gov.si/statist.html
https://www.energystar.gov/
https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/javno-narocanje-za-nizkoogljicno-gospodarstvo/vzorcni-primeri-zejn/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/ict_impact_assessment_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/ict_impact_assessment_guidelines.pdf
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+ primeri iz literature 

CESTNA VOZILA Kalkulator CO2 – izračun zmanjšanja 

ogljičnega odtisa, zmanjšanje emisij NOx in 

porabe el. energije (projekt GPP 2020) 

Stroški v življenjski dobi (Priloga 2 ZeJN, 

Eltis)  

+ primeri iz literature 

Smernice za oceno socialnih 

učinkov Evropske komisije, ki so 

prilagojene za naš primer 

+ primeri iz literature 

PROJEKTIRANJE IN/ALI 

IZVEDBA GRADNJE 

STAVB 

Testno računsko orodje za izračun 

prihrankov energije (Agencija za energijo) 

in izpustov CO2 

Prihranek vode  

+ primeri iz literature 

Smernice za oceno socialnih 

učinkov Evropske komisije, ki so 

prilagojene za naš primer 

+ primeri iz literature 

2.1 Metodologija za merjenje okoljskih učinkov 

ZeJN je lahko ključnega pomena pri reševanju okoljskih problemov kot so zmanjšanje izpustov toplogrednih 

plinov, zmanjšanje porabe vode, energijsko učinkovita raba virov, zmanjševanje in recikliranje odpadkov in 

številnih drugih. V analizi okoljske učinke merimo posredno in neposredno za različne predmete. Glavni okoljski 

učinki so predstavljeni v spodnji tabeli, bolj podroben potek merjenja učinkov je predstavljen v naslednjih treh 

podpoglavjih. 

Tabela 2: Predlog metodologije za merjenje okoljskih učinkov ZeJN – orodja, kazalniki in postopki za analizo 

PREDMETI OKOLJSKI UČINKI s pripadajočimi KAZALNIKI in 

načinom merjenja (posredno ali neposredno) 

ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE NAPRAVE 1. Izpusti CO2 (neposredno) 

2. Poraba energije (neposredno) 

3. Poraba vode (neposredno) 

4. Kakovost zraka (posredno) 

5. Kakovost delovnega okolja (posredno) 

CESTNA VOZILA 1. Izpusti CO2 (neposredno) 

2. Izpusti NOx (neposredno) 

3. Poraba fosilnih goriv (neposredno) 

4. Kakovost zraka (posredno) 

PROJEKTIRANJE IN/ALI IZVEDBA GRADNJE 

STAVB 

1. Izpusti CO2 (posredno) 

2. Poraba energije (posredno) 

3. Poraba vode (posredno) 

4. Uporaba lesa v gradnjah (posredno) 

https://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-aktivnosti/javno-narocanje-za-nizkoogljicno-gospodarstvo/vzorcni-primeri-zejn/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202
https://www.eltis.org/resources/tools/life-cycle-cost-calculator-clean-vehicles-directive
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/ict_impact_assessment_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/ict_impact_assessment_guidelines.pdf
https://www.agen-rs.si/izvajalci/ove-ure/ucinkovita-raba-energije/izracun-prihrankov
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/ict_impact_assessment_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/ict_impact_assessment_guidelines.pdf


 

 
 

19 

info@care4climate.si 
www.care4climate.si 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa 
LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

 

PREDMETI OKOLJSKI UČINKI s pripadajočimi KAZALNIKI in 

načinom merjenja (posredno ali neposredno) 

5. Kvaliteta zraka (posredno) 

6. Kvaliteta bivanjskega okolja (posredno) 

2.1.1 Metodologija za merjenje okoljskih učinkov – električne in elektronske 

naprave 

V Pilotni analizi smo se osredotočili na računalnike, hladilnike in pomivalne stroje, v glavni analizi dodatno poleg 

omenjenih naprav ocenjujemo še vpliv grelnikov vode. 

Za izračune okoljskih vplivov pri računalnikih smo uporabili GPP2020_Office-ICT-Calculator_revised_2015-02-

09.xlsx, v katerem so že vključene vrednosti povprečne cene električne energije in količine izpustov CO2 na 

proizvedeno kilovatno uro električne energije za Slovenijo. 

GPP2020_Office-ICT-

Calculator_revised_2015-02-09.xls
 

Z zgoraj omenjenim kalkulatorjem v skladu z navodili v zavihku »INPUTS« izračunamo porabo električne energije 

in količino izpustov CO2 na letni ravni in v celotni življenjski dobi naprave tako za energijsko učinkovito napravo 

kot tudi napravo, ki jo vzamemo za primerjavo (primerljiv izdelek na trgu, ki nam služi kot osnovnica), nato pa iz 

vrednosti določimo razliko količine izpustov CO2 porabe električne energije in posledično ekonomske prihranke. 

𝑊ž𝑑 =
𝑃𝑛𝑒𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑒𝑛 ∗ 𝑡𝑛𝑒𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑒𝑛 + 𝑃𝑠𝑝𝑎𝑛𝑗𝑒 ∗ 𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛𝑗𝑒 + 𝑃𝑖𝑧𝑘𝑙𝑜𝑝 ∗ 𝑡𝑖𝑧𝑘𝑙𝑜𝑝

1000
∗ 𝑁𝑛𝑎𝑝𝑟𝑎𝑣 ∗ 𝑇ž𝑑 

(2.1) 

𝛥𝑊ž𝑑 = 𝑊ž𝑑,𝑜𝑠𝑛 − 𝑊ž𝑑,𝑛𝑜 (2.2) 

∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑 = 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ e𝐶𝑂2 (2.3) 

 

Kjer je 𝑊ž𝑑  poraba električne energije v življenjski dobi naprav, 𝑃𝑛𝑒𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑒𝑛 , 𝑃𝑠𝑝𝑎𝑛𝑗𝑒, 𝑃𝑖𝑧𝑘𝑙𝑜𝑝 moči porabe naprave 

v načinu nedejavnosti (angl. standby mode), delovanja spanja (angl. sleep mode) in izklopljenem načinu (angl. 

off mode), časi 𝑡𝑛𝑒𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑒𝑛 , 𝑡𝑠𝑝𝑎𝑛𝑗𝑒 in 𝑡𝑖𝑧𝑘𝑙𝑜𝑝 pa uteženi povprečni časi delovanja naprave v prej omenjenih 

načinih. 𝑁𝑛𝑎𝑝𝑟𝑎𝑣 predstavlja število naprav, 𝑇ž𝑑  življenjsko dobo naprave, 𝛥𝑊ž𝑑  zmanjšanje porabe električne 

energije v življenjski dobi naprave, 𝑊ž𝑑,𝑜𝑠𝑛 porabo električne energije naprave, ki jo uporabimo za osnovnico, 

𝑊ž𝑑,𝑛𝑜 pa porabo nizko-ogljične naprave iz ZeJN v njeni življenjski dobi. ∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑  je zmanjšanje izpustov CO2 kot 

posledica zmanjšanje poraba električne energije, e𝐶𝑂2 je faktor emisij CO2 glede na proizvedeno enoto električne 

energije (npr. kWh). 

Okoljske vplive pri hladilnikih in pomivalnih strojih računamo z lastnim razvitim orodjem 

Kalkulator_Hladilniki_PomivalniStroji.xlsx, kjer so že vnaprej definirane vrednosti povprečne življenjske dobe 
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hladilnikov in pomivalnih strojev, cene električne energije, faktor izpustov CO2 na proizvedeno kWh električne 

energije in povprečno število ciklov na leto za pomivalne stroje. 

Kalkulator_Hladilniki_

Pomivalni Stroji.xlsx  

Izbrani kazalniki za hladilnike so prihranek na porabi električne energije in posledično ekonomski prihranek, 

zmanjšanje izpustov CO2 ter zmanjšanje porabe vode pri pomivalnih strojih. Okoljske kazalnike pri hladilnikih 

izračunamo kot: 

𝛥𝑊ž𝑑 = (𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑜𝑠𝑛 − 𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑛𝑜  ) ∗ 𝑇ž𝑑 (2.4) 

 

 ∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑 = 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ 𝑒𝐶𝑂2 

 

(2.5) 

Kjer je 𝛥𝑊ž𝑑  prihranek električne energije v življenjski dobi naprave, 𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑜𝑠𝑛 letna poraba električne energije 

naprave, ki jo uporabimo za osnovnico, 𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑛𝑜 pa letna poraba nizkoogljične naprava iz ZeJN, v njeni življenjski 

dobi. ∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑  je zmanjšanje izpustov CO2 kot posledica zmanjšanje poraba električne energije, e𝐶𝑂2 je faktor 

emisij CO2 glede na proizvedeno enoto električne energije (kWh). 

Pri pomivalnih strojih pa okoljske kazalnike izračunamo kot: 

𝛥𝑊ž𝑑 = (𝑊𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑜𝑠𝑛 − 𝑊𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑛𝑜) ∗ 𝑁𝑐𝑖𝑘𝑙𝑜𝑣 ∗ 𝑇ž𝑑  (2.6) 

 ∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑 = 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ 𝑒𝐶𝑂2 (2.7) 

𝛥𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,ž𝑑 =  (𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑜𝑠𝑛 − 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑛𝑜) ∗ 𝑁𝑐𝑖𝑘𝑙𝑜𝑣 ∗ 𝑇ž𝑑 (2.8) 

Pri čemer sta 𝑊𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑜𝑠𝑛 in 𝑊𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑛𝑜 porabi električne energije na pomivalni cikel za osnovnico in nizkoogljično 

napravo, 𝑁𝑐𝑖𝑘𝑙𝑜𝑣  povprečno število pomivalnih ciklov v letu, 𝛥𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,ž𝑑  zmanjšanje porabe vode zaradi uporabe 

nizkoogljične naprave, 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑜𝑠𝑛 in 𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑛𝑜 pa poraba vode v enem ciklu pomivalnega stroja za 

osnovnico in nizkoogljično napravo. 

Navodila za uporabo kalkulatorja: 

1. V zavihku Hladilniki/Pomivalni stroji vnesemo podatke za izbrani izdelek. Pri velikosti iz seznama 

izberemo prostornino, kamor sodi izbrana naprava. To določi osnovnico vrednosti, s katerimi bo izbrana 

naprava primerjana. 

2. Vnesti je potrebno tudi vrednost letne porabe električne energije, porabo vode na cikel in število 

pogrinjkov pomivalnega stroja. Podatke lahko preberemo na energijski nalepki naprave. 

3. Rezultati izračunov za letne prihranke in prihranke tekom življenjske dobe naprave so prikazani v 

modrih razpredelnicah na desni strani. 

a. Pri izračunih upoštevamo cene elektrike, vode in emisijski faktor CO2 za Slovenijo. 

Za grelnike vode smo okoljske vplive prav tako izračunali z lastnim razvitim orodjem Kalkulator_Grelniki.xlsx, 

kjer so že vnaprej definirane vrednosti povprečne življenjske dobe grelnikov, cene električne energije ter faktor 

izpustov CO2 na proizvedeno kWh električne energije podobno kot pri pomivalnih strojih. Skladno z ostalimi 
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električnimi in elektronskimi napravami, izračunamo za grelnike razliko porabe električne energije za energijsko 

učinkovito napravo glede na izbrano osnovnico, iz te pa še razliko izpustov CO2.  

𝛥𝑊ž𝑑 = (𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑜𝑠𝑛 − 𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑛𝑜) ∗ 𝑇ž𝑑   (2.9) 

∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑 = 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ 𝑒𝐶𝑂2 (2.10) 

Kjer je 𝛥𝑊ž𝑑  prihranek električne energije v življenjski dobi naprave, 𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑜𝑠𝑛 letna poraba električne energije 

naprave, ki jo uporabimo za osnovnico, 𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑛𝑜 pa letna poraba nizkoogljične naprava iz ZeJN, v njeni življenjski 

dobi. ∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑  je zmanjšanje izpustov CO2 kot posledica zmanjšanje poraba električne energije, e𝐶𝑂2 je faktor 

emisij CO2 glede na proizvedeno enoto električne energije (kWh). 

Ostale okoljske učinke ocenimo posredno s pomočjo primerov iz literature. 

2.1.2 Metodologija za merjenje okoljskih učinkov – cestna vozila 

Za izračune okoljskih učinkov pri cestnih vozilih uporabimo dve orodji, ki sta bili razviti v programu Microsoft 

Excel, v skladu z navodili na prvih zavihkih v Excel dokumentu: 

1. GPP 2020 Vehicles_Calculator_revised_2015-02-09 – vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem, 

hibridna in električna vozila 

GPP2020_Vehicles_C

alculator_revised_2015-02-09.xls
 

2. Orodje za izračun prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpusta CO2.xlsx  

o Metoda 16: Nova električna osebna vozila 

Orodje za izračun 

prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpusta CO2.xlsm
 

Orodje »GPP 2020 Vehicles_Calculator_revised_2015-02-09« omogoča izračun prihrankov v izpustih CO2 (in 

ekvivalentov) in porabe energije. Gre za preprosto orodje, ki omogoča približno oceno ogljičnega odtisa. Ne 

analizira namreč vplivov iz celotnega življenjskega kroga izdelka na okolje, ampak le njihov energijski del. Orodje 

(kalkulator) primerja referenčne podatke (osnovnica) o številu vozil, povprečni kilometrini v življenjski dobi vozila 

in porabi na 100 km s podatki za izbrano zeleno vozilo. Na podlagi tega prikaže količino porabljenega goriva v 

celotni življenjski dobi in njegovo vsebovano energijo ter posredne in neposredne emisije CO2 in ekvivalentov. 

Končni izračun poda prihranek energije (ekvivalent izražen v tonah nafte, na kratko toe), izpuste CO2, NOx. 

Kalkulator je oblikovan za računanje prihrankov pri klasičnih (na eno ali dve vrsti goriva) ter hibridnih in 

električnih vozilih. Za osnovnico uporabljamo: 

• predhodni EURO standard od tistega, ki ga ima vozilo iz izbranega zelenega javnega naročila; ali 

https://gpp2020.eu/?id=61
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• vozilo, ki ga je mogoče najti na trgu, s podobnimi karakteristikami tj. z enako ali približno enako močjo 

motorja (kW) in drugo vrsto goriva. 

o Vse izračune delamo na privzetku, da bo vozilo naredilo 100.000 km. 

o Pri izračunih upoštevamo cene goriv, elektrike in emisijski faktor CO2 za Slovenijo. 

𝑉𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,ž𝑑 = 𝑁𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∗ 𝑑ž𝑑 ∗
𝑐𝑙

100𝑘𝑚⁄

100
 

(2.11) 

𝐸𝐶𝑂2,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,ž𝑑 = 𝑉ž𝑑 ∗
𝑘𝐶𝑂2

1000
 

(2.12) 

 ∆𝐸𝐶𝑂2,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,ž𝑑 = 𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,𝑜𝑠𝑛 − 𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,𝑛𝑜 (2.13) 

Pri čemer so 𝑉𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,ž𝑑  poraba goriva vozila v življenjski dobi, 𝑁𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙  število vozil, 𝑐𝑙
100𝑘𝑚⁄  poraba goriva vozila na 

100 km, 𝑘𝐶𝑂2
 faktor izpustov CO2 specifičnega goriva. 𝐸𝐶𝑂2,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,ž𝑑  je količina izpustov CO2 vozila v njegovi 

življenjski dobi (𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,𝑜𝑠𝑛 za osnovnico ter 𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,𝑛𝑜 za nizko-ogljično vozilo), ∆𝐸𝐶𝑂2,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,ž𝑑 je 

zmanjšanje izpustov CO2 zaradi uporabe nizko-ogljičnega vozila v njegovi življenjski dobi. 

Drugo orodje je testno računsko orodje, ki je metodološko skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Vlada Republike Slovenije, 2017). Električna vozila 

obravnava »Metoda 16: Nova električna osebna vozila«. To orodje je v sodelovanju z Ministrstvom za 

infrastrukturo razvil Institut Jožef Stefan (Ministrstvo za infrastrukturo in Inštitut Jožef Štefan, 2021). Rezultat 

izračuna so podatki za prihranek energije (kWh/leto) in zmanjšanje izpustov CO2 (kg CO2/leto).  

𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 = (𝑓𝐶𝑂2
∗ 𝑒𝐶𝑂2→𝑘𝑊ℎ − 𝐸𝐸𝑂𝑉) ∗ 𝑑𝑝𝑜𝑣𝑝,𝑙𝑒𝑡𝑜 ∗ 𝑁𝐸𝑂𝑉 (2.14) 

 ∆𝐸𝐶𝑂2
= (

𝑓𝐶𝑂2

100
− 𝐸𝐸𝑂𝑉 ∗ 𝑒𝐶𝑂2

) ∗ 𝑑𝑝𝑜𝑣𝑝,𝑙𝑒𝑡𝑜 ∗ 𝑁𝐸𝑂𝑉 
(2.15)  

Pri čemer je 𝑊letno letni prihranek porabe električne energije , f𝐶𝑂2
 povprečni predvideni izpust CO2 za nova 

motorna vozila, 𝑒𝐶𝑂2→𝑘𝑊ℎ faktor za preračun iz prihranka CO2 v energijski prihranek, 𝐸𝐸𝑂𝑉  povprečna specifična 

raba energije električnega osebnega vozila (EOV), 𝑑𝑝𝑜𝑣𝑝,𝑙𝑒𝑡𝑜  povprečno število prevoženih kilometrov letno, 

𝑁𝐸𝑂𝑉  število EOV in 𝑒𝐶𝑂2
 emisijski faktor za električno energijo. ∆𝐸𝐶𝑂2,letno je letno zmanjšanje izpustov CO2 kot 

posledica zmanjšanje poraba električne energije. 

Ostale okoljske učinke ocenimo posredno s pomočjo primerov iz literature. 

2.1.3 Metodologija za merjenje okoljskih učinkov – projektiranje in/ali izvedba 

gradnje stavb 

Zaradi omejenega nabora ustreznih ZeJN naročil pri analizi upoštevamo nabor primernih stavb skladno z zadnjimi 

spremembami Uredbo o ZeJN, ki so prikazane v spodnji tabeli. 

Tabela 3: Pregled vključenosti stavb po spremembah uredb o ZeJN 

Uredba CC-SI 111 CC-SI 112 CC-SI 113 CC-SI 122 CC-SI 126 
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Enostan. 

stavbe 

Večstan. 

stavbe 

Stan. stavbe za 

posebne 

namene 

oziroma 

družbene 

skupine 

Upravne in 

pisarniške 

stavbe 

Banke, pošte, 

zavarovalnice 

Stavbe 

splošnega 

družbenega 

pomena 

Muzeji, 

knjižnice, 

šole… 

Predhodna ZeJN DA DA DA DA DA 

Obstoječa ZeJN NE NE NE DA NE 

Sprememba uredbe 

obstoječe ZeJN 

(od 2. 8. 2021 dalje) 

NE NE DA DA DA3 

V Analizi se osredotočimo na naslednja glavna področja:  

• delež lesa znaša najmanj 30%, 

• zmanjševanje porabe električne energije in izpustov CO2 zaradi vgradnje varčnih sijalk, 

• zmanjševanje porabe vode zaradi dvojnih splakovalnih sistemov stranišč. 

Delež lesa preverjamo neposredno iz razpisov javnih naročil, če naročnik to v razpisni dokumentaciji zahteva od 

prijaviteljev. Iz podanih informacij nato posredno ocenjujemo zmanjšanje izpustov CO2 zaradi uporabe lesa pri 

gradnji ter pri sami opremi. Študiji Kako izkoristiti potencial lesa in lesne industrije za uresničitev trajnostnega 

razvojnega preboja in Izračun ekonomskih vidikov prestrukturiranja lesno-predelovalne panoge v Republiki 

Sloveniji prikazujeta izjemen potencial lesne panoge, saj naj bi 1 m3 lesenih izdelkov prispeval k zmanjšanju CO2 

v ozračju za 2 toni (SPIRIT Slovenia, 2021). Po informacijah Direktorata za lesarstvo, lesena hiša povprečne 

velikosti v življenjski dobi skladišči 25 do 60 ton CO2, v primeru lesene notranje opreme pa se ta številka poveča 

do 70 ton CO2 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologij, Direktorat za lesarstvo, 2020). Pri izračunu za 

gradnje ZeJN privzamemo, da bi telovadnica/vrtec/šola pod predpostavko, da bi bila popolnoma iz lesa, 

skladiščila dvakratnik CO2 izpustov hiše, tj.. približno 140 ton. ZeJN zahteva, da je delež lesa pri gradnji 30%, zato 

številko 140 t CO2 pomnožimo z 0,3 in dobimo vrednost skladiščenja 42 t CO2 v življenjski dobi. V našem primeru 

le to vrednost ocenimo na 10 let (privzetek je, da je življenjska doba stavbe 60 let) in dobimo, da gradnja, kjer je 

upoštevana 30 % lesa pri gradnji, akumulira približno 7 t CO2 v desetih letih. 

∆𝐸𝐶𝑂2,𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑍𝑒𝐽𝑁 =  ∆𝐸𝐶𝑂2,ℎ𝑖š𝑎 ∗ 2 ∗ 0,3 ∗
10

60
= 7 𝑡 𝐶𝑂2 

(2.16)  

 
3 Razen stavbe za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264 oz. CC-SI 12640). 
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Prihranek energije in zmanjšanje izpustov CO2 zaradi vgradnje varčnih sijalk računamo z orodjem, ki je 

metodološko skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov 

energije (Vlada Republike Slovenije, 2017). 

Orodje za izračun 

prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpusta CO2.xlsm
 

V orodju izberemo Metoda 23: Energetsko učinkovita razsvetljava v stavbah in sledimo navodilom. Potrebno je 

vnesti število LED, CFL, fluorescenčnih sijalk ipd.  

∆𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 =  ∆𝑊𝐿𝐸𝐷 ∗ 𝑁𝐿𝐸𝐷 + ∆𝑊𝐶𝐹𝐿 ∗ 𝑁𝐶𝐹𝐿 + ∆𝑊𝑇8→𝑇5 ∗ 𝑁𝑇8→𝑇5 + ∆𝑊𝑝𝑠𝑡. ∗ 𝑁𝑝𝑠𝑡 + ∆𝑊𝑠𝑒𝑛𝑧𝑜𝑟 ∗ 𝑁𝑠𝑒𝑛𝑧𝑜𝑟  (2.17) 

Kjer so ∆𝑊𝐿𝐸𝐷, ∆𝑊𝐶𝐹𝐿 , ∆𝑊𝑇8→𝑇5, ∆𝑊𝑝𝑠𝑡, ∆𝑊𝑠𝑒𝑛𝑧𝑜𝑟  preračunani letni prihranki zaradi vgradnje LED in CFL sijalk 

namesto navadnih žarnic, zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 s T5, vgradnja elektronske predstikalne naprave in 

vgradnje senzorjev prisotnosti, 𝑁𝐿𝐸𝐷, 𝑁𝐶𝐹𝐿 , 𝑁𝑇8→𝑇5, 𝑁𝑝𝑠𝑡 in 𝑁𝑠𝑒𝑛𝑧𝑜𝑟  pa števila opravljenih zamenjav ali 

namestitev. V razpisih, kjer imamo te podatke na voljo operiramo s temi številkami, kjer teh podatkov ni, 

uporabimo okvirno število sijalk posredovano s strani strokovnjaka iz področja energetskih obnov in gradnje in 

je prikazano v spodnji tabeli. 

Tabela 4: Okvirno število sijalk za različne vrste stavb 

Stavba LED sijalke CFL sijalke Fluorescenčne sijalke 

Vrtec 40 20 40 

Šola 40 20 40 

Telovadnica 80 20 0 

Muzej 10 50 50 

Prihranek vode računamo kot razliko med porabo vode WC školjk z dvojnim splakovanjem (4l/splakovanje) in 

referenčno WC školjko, ki nam služi kot osnovnica (9l/splakovanje). Povprečno dnevno število splakovanj smo 

ocenili na 80.  

∆Vvode,splak = (9 
l

splak.
− 4

l

splak.
) ∗ 80 splak.∗ 365 ∗ NWCškoljk 

(2.18) 

Podobno kot za število sijalk tudi za število WC školjk vzamemo podatek iz razpisa (če obstaja), v nasprotnem 

primeru operiramo s številkami, ki so podane v tabeli spodaj. 

Tabela 5: Okvirno število WC školjk za različne vrste stavb 

Stavba Število WC školjk 

Vrtec 8 

Šola 8 

Telovadnica 6 

Muzej 4 

Ostale okoljske učinke ocenimo posredno s pomočjo primerov iz literature. 
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2.2 Metodologija za merjenje ekonomskih učinkov 

ZeJN lahko precej pripomore tudi na ekonomskem področju s pridobljenimi prihranki zaradi rabe učinkovitejših 

izdelkov, inovacijami, ekonomskimi tehnologijami, novimi delovnimi mesti, novimi tržnimi priložnostmi, 

povezovanjem podjetij in optimizacijo dobavnih verig. V analizi ekonomske učinke merimo posredno in 

neposredno za različne predmete. Glavni ekonomski učinki, ki smo jih merili, so predstavljeni v spodnji tabeli, 

bolj podroben potek merjenja je predstavljen v nadaljevanju. 

Tabela 6: Predlog metodologije za merjenje ekonomskih učinkov ZeJN – orodja, kazalniki in postopki za analizo 

PREDMETI EKONOMSKI UČINKI s pripadajočimi KAZALNIKI in načinom 

merjenja (posredno ali neposredno) 

ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 

NAPRAVE 

1. Ekonomski prihranki (neposredno + posredno) 

2. Konkurenčnost (neposredno + posredno) 

3. Zaposlitvene možnosti (posredno) 

4. Povezovanje podjetij in optimizacija dobavnih verig 

(posredno) 

CESTNA VOZILA 1. Ekonomski prihranki (neposredno + posredno) 

2. Konkurenčnost (neposredno + posredno) 

3. Zaposlitvene možnosti (posredno) 

4. Povezovanje podjetij in optimizacija dobavnih verig 

(posredno) 

PROJEKTIRANJE IN/ALI IZVEDBA 

GRADNJE STAVB 

1. Ekonomski prihranki (neposredno + posredno) 

2. Konkurenčnost (neposredno + posredno) 

3. Vidik inovativnosti (posredno) 

4. Zaposlitvene možnosti (posredno) 

5. Povezovanje podjetij in optimizacija dobavnih verig 

(posredno) 

2.2.1 Metodologija za merjenje ekonomskih učinkov – električne in elektronske 

naprave 

Ekonomske prihranke izračunamo neposredno iz izračunanih prihrankov električne energije in prihrankov 

porabe vode. Pri izračunih upoštevamo ceno električne energije (industrijski odjemalci 0,09 €/kWh in 

gospodinjski odjemalci 0,17 €/kWh) in ceno vode (0,7 €/m3) za Slovenijo, poleg tega pa pri ceni električne 

energije upoštevamo 3% letna inflacijo. 

𝑝𝐸𝐸,ž𝑑 = 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ €𝐸𝐸 ∗ 1,03ž𝑑  

 

(2.19)  
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 𝑝𝑣𝑜𝑑𝑎,ž𝑑 = 𝛥𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,ž𝑑 ∗ €𝑣𝑜𝑑𝑎  (2.20) 

Kjer sta 𝑝𝐸𝐸,ž𝑑  in 𝑝𝑣𝑜𝑑𝑎,ž𝑑  ekonomska prihranka zaradi zmanjšane porabe električne energije in vode, €𝐸𝐸  in 

€𝑣𝑜𝑑𝑎  ceni električne energije ter vode, 𝛥𝑊ž𝑑  zmanjšanje porabe električne energije v življenjski dobi naprave 

(razlika me energetsko učinkovito napravo in osnovnico) in 𝛥𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,ž𝑑  zmanjšanje porabe vode zaradi uporabe 

energetsko učinkovitejše naprave. 

Konkurenčnost ocenjujemo iz prejetega števila ponudb skladno s podatki v Tabela 7: 

Tabela 7: Predlog ocene konkurence glede na število prejetih ponudb pri posameznem ZeJN 

Število ponudb Konkurenčnost 

1-2 Nizka oz. slaba 

3-4 Dobra 

5+ Odlična 

Preostale ekonomske učinke kot so zaposlitvene možnosti in priložnosti za povezovanje podjetij ter 

optimizacijo dobavnih verig, merimo posredno na podlagi informacij iz literature ter poznavanja slovenskega 

prostora. 

2.2.2 Metodologija za merjenje ekonomskih učinkov – cestna vozila 

Ekonomske prihranke izračunamo neposredno iz izračunanih prihrankov električne energije (pri električnih 

vozilih) in prihrankov goriva pri vozilih z motorjem na notranje izgorevanje. Za osnovo vzamemo 100.000 

prevoženih kilometrov, upoštevamo ceno elektrike in goriv za Slovenijo v času računanja prihrankov (Avto-moto 

zveza Slovenije, 2021). Pri ekonomskih prihrankih cestnih vozil na električni pogon upoštevamo 3% letno inflacijo 

pri ceni električne energije. 

𝑝𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,ž𝑑 = (€𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑜𝑠𝑛 ∗ 𝑐𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑜𝑠𝑛 − €𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑛𝑜 ∗ 𝑐𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑛𝑜) ∗ 100 ∗ 𝑁𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙   (2.21) 

Pri tem je 𝑝𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,ž𝑑  ekonomski prihranek zaradi zmanjšane porabe goriva, €𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑜𝑠𝑛, €𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑛𝑜 cene goriv 

osnovnice in nizko-ogljičnega modela ter c𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑜𝑠𝑛 in c𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,𝑛𝑜 porabe goriv primerjanih modelov vozil. 

Konkurenčnost ocenjujemo iz prejetega števila ponudb skladno s podatki v Tabela 7. Podobno kot pri 

elektronskih napravah tudi tu preostale ekonomske učinke, zaposlitvene možnosti in priložnosti za 

povezovanje podjetij in optimizacijo dobavnih verig merimo posredno na podlagi informacij iz literature ter 

posebnosti za Slovenijo. 

2.2.3 Metodologija za merjenje ekonomskih učinkov – projektiranje in/ali 

izvedba gradnje stavb 

Ekonomske prihranke izračunamo neposredno iz izračunanih prihrankov električne energije pri varčnih sijalkah 

in prihrankov porabe vode zaradi WC školjk z dvojnim splakovanjem. Pri izračunih upoštevamo ceno električne 

energije (industrijski odjemalci 0,09 €/kWh in gospodinjski odjemalci 0,17 €/kWh) in ceno vode (0,7 €/m3) za 
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Slovenijo. Skupne prihranke ocenjujemo za dobo desetih let, pri ceni električne energije dodatno upoštevamo 

3% letno inflacijo. 

𝑝𝐸𝐸,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 = 𝛥𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 ∗ 𝑐𝐸𝐸 ∗ 10 ∗ 1,0310 (2.22) 

𝑝𝑣𝑜𝑑𝑎_𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 = 𝛥𝑉𝑣𝑜𝑑𝑎,𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 ∗ 𝑐𝑣𝑜𝑑𝑎 ∗ 10 (2.23) 

Kjer sta 𝑝𝐸𝐸,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 in 𝑝𝑣𝑜𝑑𝑎,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 ekonomska prihranka zaradi zmanjšane porabe električne energije in vode v 

desetih letih, €𝐸𝐸  in €𝑣𝑜𝑑𝑎  ceni električne energije ter vode, 𝛥𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 letni prihranek porabe električne energije 

zaradi uporabe varčnih svetil in 𝛥𝑉𝑣𝑜𝑑𝑎,𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 letni prihranek vode zaradi uporabe WC školjk z dvojnim 

splakovanjem. 

Konkurenčnost ocenjujemo iz prejetega števila ponudb, kjer za merjenje uporabimo pristop, ki je naveden v 

Tabela 7. 

Ekonomske učinke oz. prihranke zaradi uporabe lesa pri gradnjah ocenjujemo posredno z vidika lesarstva kot 

celote in z njo povezanih industrij. V literaturi je zaslediti, da je lesna gradnja dražja od tradicionalne gradnje in 

neposrednih prihrankov ne dosežemo, vendar pa ima uporaba lesa pri gradnji zelo velik ekonomski učinek na 

celotno verigo lesnih dejavnosti, saj je gradnja hitrejša in hkrati podpiramo krožno gospodarstvo in rabo 

nizkoogljičnih materialov, s čimer podpiramo domač vir in spodbujamo domačo dejavnost in podjetja (Kotnik & 

Koželj, 2020).  

Preostale ekonomske učinke med drugim vidik inovativnosti (podane informacije v razpisni dokumentaciji, kjer 

preverjamo ali so predvidene inovativne storitve projektiranja in gradnje), zaposlitvene možnosti ter varstvo 

delavcev in priložnosti za povezovanje podjetij in optimizacijo dobavnih verig merimo posredno na podlagi 

informacij iz literature ter poznavanja slovenskega prostora. 

2.3 Metodologija za merjenje družbenih učinkov 

ZeJN je poglavitnega pomena za družbo kot celoto, saj ima (ne)posreden vpliv na kakovostno življenja 

posameznika oz. celotne družbe na številnih področjih (United Nations Environment Programme, 2016): 

• ustvarja nova delovna mesta, 

• izboljša zdravje in varnost pri delu, 

• izobražuje prebivalstvo, 

• izboljša socialno vključenost, 

• spodbuja gospodarske priložnosti za avtohtone prebivalce, 

• spodbuja zaposlovanje z enakimi možnostmi, 

• spodbuja pošteno in etično trgovino, 

• podpira mala in srednje velika podjetja, 

• podpira kulturne dejavnosti in ohranjanje kulturne dediščine. 
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Družbene učinke merimo, da bi razumeli, kako naše politike/projekti vplivajo na posameznika, skupnost in 

družbo, da bi upravičili nadaljevanje določenih politik, da bi naredili prostor za revizijo politik in jih s tem naredili 

učinkovitejše ter da bi dojeli celoten obseg vpliva, ki presega izključno samo ekonomske koristi. V analizi vse 

družbene učinke merimo posredno in za vse vrste predmetov na istem naboru učinkov. Glavni družbeni učinki, 

ki jih merimo, so predstavljeni v spodnji tabeli, bolj podroben potek merjenja je predstavljen v nadaljevanju. 

Tabela 8: Predlog metodologije za merjenje družbenih učinkov ZeJN – orodja, kazalniki in postopki za analizo 

PREDMETI DRUŽBENI UČINKI s pripadajočimi KAZALNIKI in načinom 

merjenja (posredno ali neposredno) 

ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 

NAPRAVE 

CESTNA VOZILA 

PROJEKTIRANJE IN/ALI IZVEDBA 

GRADNJE STAVB 

1. Zaposlovanje 

2. Delovni pogoji 

3. Učinki na porazdelitev prihodkov, družbeno zaščito in 

družbeno vključenost 

4. Upravljanje, sodelovanje in dobra uprava 

5. Javno zdravje, varnost in zdravstveni sistemi 

6. Izobraževanje in usposabljanje 

7. Kultura 

8. Vpliv družbenih učinkov v tretjih državah 

Neposredno merjenje družbenih učinkov je izziv, ker običajne finančne metrike navadno ne morejo predstavljati 

družbenega vpliva, kakovostne in kvantitativne meritve pa je težko tako opredeliti, da bi prikazale celoten obseg 

ustvarjenega vpliva. Za merjenje družbenih učinkov različne organizacije uporabljajo različne definicije in 

pristope. Mi smo sledili smernicam za oceno družbenih učinkov Evropske komisije, ki smo jih prilagodili izbranim 

predmetom ZeJN (European Commission, 2017). Metodologija za merjenje družbenih učinkov je edina, ki je 

skupna za vse predmete in upošteva integrirani postopek za oceno in primerjavo prednosti številnih politik, 

namenjenih reševanju dobro opredeljenega izziva. Področja, vprašanja in družbene učinke opazujemo in merimo 

na različnih kategorijah prebivalstva in na različnih geografskih lokacijah, kot je prikazano na spodnji sliki. 

Družbeni učinki znotraj Slovenije zadevajo vse tri kategorije prebivalstva – naročnike (ki so obenem tudi 

uporabniki oz. potrošniki), dobavitelje in družbo kot celoto. Izven Slovenije pa družbeni učinki vplivajo predvsem 

na dobavitelje in družbo. Primer merjenja družbenih učinkov z izbranimi vprašanji, področji in geografskimi 

lokacijami za različne predmete ZeJN je prikazan v spodnji tabeli.  
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Slika 2: Shema vpliva družbenih učinkov v Sloveniji in zunaj Slovenije 

Analizo smo opravili tako, da smo za vsako določeno dimenzijo družbenih učinkov s pomočjo zgornjih vprašanj 

ocenili še njeno geografsko razsežnost oz. stopnjo vpliva znotraj in izven Slovenije. Uporabili smo ocene od ena 

do tri, kjer en plus pomeni majhen, dva plusa srednji ter trije plusi velik družbeni vpliv. Pri tem smo imeli v mislih 

različne skupine deležnikov, ki so prikazane na zgornji sliki.  
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Tabela 9: Primer merjenja družbenih učinkov z izbranimi vprašanji, področji, geografskimi lokacijami za različne predmete ZeJN (European Commission, 2017) 

Zaposlovanje Delovni pogoji Učinki na porazdelitev 

prihodkov, družbeno 

zaščito in družbeno 

vključenost 

Upravljanje, 

sodelovanje in 

dobra uprava 

Javno zdravje, varnost in 

zdravstveni sistemi 

Izobraževanje in 

usposabljanje 

ter sistemi 

izobraževanja in 

usposabljanja 

Kultura Družbeni učinki 

v tretjih 

državah 

• V kolikšni 

meri se 

ustvarjajo nova 

delovna mesta 

oz. ukinjajo 

obstoječa?  

• Ali se 

neposredno 

ustvarjajo ali 

ukinjajo 

delovna mesta 

v določenih 

sektorjih, 

poklicih, regijah 

ali državah? 

• Ali to vpliva 

na plače, 

stroške dela in 

mehanizme 

določanja plač? 

• Ali to vpliva 

na zdravje in 

varnost pri 

delu? 

• Ali to vpliva 

na izvajanje 

delovnih 

standardov? 

• Ali to vpliva na 

dohodek 

ljudi/gospodinjstev in 

na stopnjo revščine? 

• Ali to vpliva na 

neenakost in 

porazdelitev prihodkov 

ter bogastva? 

• Ali to vpliva na 

dostop do družbene 

zaščite in njeno 

kakovost, vključno z 

družbenimi storitvami 

splošnega pomena, 

zlasti za osebe, ki so 

družbeno izključene in 

• Ali izvajanje 

predlaganih 

ukrepov vpliva 

na javne 

institucije in 

uprave, na 

primer glede 

njihovih 

odgovornosti? 

• Ali to vpliva na 

boljšo 

obveščenost 

javnosti o 

določenem 

vprašanju? Ali to 

vpliva na dostop 

• Ali to vpliva na zdravje in 

varnost 

posameznikov/prebivalstva, 

vključno s pričakovano 

življenjsko dobo, smrtnostjo in 

obolevnostjo, preko učinkov na 

družbeno-ekonomsko okolje 

(delovno okolje, dohodek, 

izobraževanje, poklic, prehrana)? 

• Ali to poveča ali zmanjša 

verjetnost zdravstvenih tveganj 

zaradi snovi, škodljivih za 

naravno okolje? 

• Ali bo to vplivalo na zdravje 

zaradi sprememb v rabi energije 

in/ali odlaganju odpadkov ? 

• Ali to vpliva na 

raven 

izobraževanja in 

rezultate 

usposabljanja? 

• Ali to vpliva na 

spretnosti 

posameznikov? 

• Ali to 

vpliva na 

ohranjanje 

kulturne 

dediščine? 

• Ali obstajajo 

učinki na 

zaposlovanje, 

družbeno 

zaščito in 

revščino v 

državah, ki niso 

članice EU 

(vključno z 

državami v 

razvoju)? 
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• Katere 

družbene in 

starostne 

skupine so 

prizadete? 

prihajajo iz prikrajšanih 

okolij? 

javnosti do 

informacij? 

• Ali to upošteva 

načela e-

uprave? 
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2.4 Ekstrapolacija rezultatov 

Dobljeni rezultati bodo pokrivali izsledke na omejenem številu izvedenih zelenih javnih naročil, s čigar podatki 

bomo operirali. V Analizi obravnavamo n javnih naročil, in sicer s področja električnih in elektronskih naprav, 

cestnih vozil in gradenj. Za oceno vrednosti učinkov Uredbe ZeJN za posamezna področja izbranih javnih naročil 

(električne in elektronske naprave, cestna vozila, projektiranje in/ali izvedbo gradnje stavb) nameravamo izvesti 

ekstrapolacijo po posameznih segmentih. 

V matematiki je ekstrapolacija vrsta ocene vrednosti spremenljivke na podlagi njenega razmerja z drugo 

spremenljivko, ki presega prvotni obseg opazovanja. Podobna je interpolaciji, ki daje ocene med znanimi 

opazovanji, vendar je ekstrapolacija podvržena večji negotovosti in večjemu tveganju za ustvarjanje nesmiselnih 

rezultatov. Ekstrapolacija se lahko uporablja za človeške izkušnje za projektiranje, razširitev ali razširitev znanih 

izkušenj na področje, ki ni znano ali prej izkušeno, da bi prišli do (običajno domnevnega) znanja o neznanem. V 

našem primeru bomo imeli izračunane učinke (npr. ekonomski prihranki zaradi zmanjšanja električne porabe ali 

zmanjšanje emisij CO2) za omejen nabor naprav (npr. za nakup 2.000 računalnikov, katerih skupen strošek je bil 

2 milijona €). Za oceno skupnega prihranka vseh računalnikov, ki so bili kupljeni skladno z Uredbo ZeJN, bomo 

upoštevali podatke objavljene v statističnih poročilih o oddanih javnih naročilih za leta 2018, 2019 in 2020 

(Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, 2021) in nato z linearno 

ekstrapolacijo ocenili skupne prihranke vseh izvedenih naročil. Linearna ekstrapolacija se izračuna kot funkcija: 

𝑦(𝑥∗) = 𝑦𝑘−1 +
𝑥∗ − 𝑥𝑘−1

𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1
(𝑦𝑘 −  𝑦𝑘−1) (2.24) 

Z enostavno linearno ekstrapolacijo ocenimo prihranke onkraj naših meja za vse vrste izvedenih ZeJN, ki jih naša 

analiza zajema. 
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3 Analiza tržnega deleža izvedenih ZeJN v RS 

3.1 Izvor podatkov 

Analizo tržnega deleža izvedenih ZeJN smo pripravili s pomočjo podatkov objavljenih v statističnem poročilu o 

oddanih javnih naročilih za leto 2018 (Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno 

naročanje, 2019), 2019 (Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, 2020) 

in 2020 (Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, 2021), ki ga vsako leto 

pripravi Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje. Vsa poročila so javno dostopna na spletni 

strani omenjenega ministrstva. 

3.2 ZeJN glede na ostala JN 

Naročniki so v letu 2018 oddali 5.771 zelenih javnih naročil, leto kasneje 5.712 in v 2020 le še 4.361. To 

predstavlja približno tretjino v številu vseh naročil oz. 34,2 % v letu 2018, 32,9 % v 2019 in nekoliko manj v 2020 

(25,9 %) . 

 

Slika 3: Delež zelenih JN v številu vseh naročil v letu 2020 

Pogodbena vrednost zelenih javnih naročil je v letu 2020 znašala 752.686.504,00 EUR, kar predstavlja 19,3 % 

vrednosti vseh naročil. Delež je bil zelo podoben v 2019, ko je znašal 19,6 %, in v 2018, ko je bil 19,2 %. V 2020 

je opazen padec deleža zelenih javnih naročil v številu vseh naročil, medtem ko se njihov vrednostni delež ni 

bistveno spremenil.  

25.9%

74.2%

Zelena JN Ostala JN
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Slika 4: Delež zelenih javnih naročil v letih 2018─2020 

3.3 ZeJN glede na področje 

V nadaljevanju prikazujemo podatke za zelena javna naročila glede na področje - splošno, infrastrukturno in 

obrambno. Za obrambno področje ni bilo zelenih JN v nobenem izmed preučevanih let, zato je smiselnost 

vključitve le tega v nadaljnjih analizah vprašljiva. 

 

Slika 5: Delež v številu ZeJN glede na področje v letih 2018, 2019 in 2020 

Iz grafa, ki prikazuje delež v številu ZeJN je razvidno, da se delež splošnega področja z leti manjša (ta je leta 2018 

znašal 96,7 %, leta 2020 pa 95,0 %), delež ZeJN iz področja infrastrukture pa se veča (leta 2018 3,3 %, leta 2020 

pa 5 %).  
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Slika 6: Delež v vrednosti ZeJN glede na področje v letih 2018, 2019 in 2020 

Delež v vrednosti ZeJN na področju infrastrukture je leta 2018 znašal 92,2 %, leta 2019 je padel za skoraj 10 %, 

nato pa se je leta 2020 ponovno povečal na 88,8 %. Posledično se je delež ZeJN splošnega področja v leta 2019 

povečalo in v naslednjem letu 2020 zmanjšalo. Razmerje deležev v vrednosti splošnega področja napram 

infrastrukturnemu je občutno višje v primerjavi z deleži v številu, kar je smiselno, saj so naročila s področja 

infrastrukture običajno obsežnejša in posledično dražja. 

3.4 ZeJN glede na predmet 

Najbolj zastopane skupine storitev ZeJN v letih 2018, 2019 in 2020 glede na število so naslednje:  

1. storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem, 

2. arhitekturne gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve, 

3. prevozne storitve (razen prevoza odpadkov), 

4. druge javne, skupne in osebne storitve, 

5. storitve popravila in vzdrževanja, ter 

6. storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva ter druge javne, 

skupne in osebne storitve. 

V analizi smo se osredotočili na električne in elektronske naprave, cestna vozila in gradnje, ki so predstavljene v 

naslednjih poglavjih. Med obravnavane električne in elektronske naprave spadajo osebni ter prenosni 

računalniki, hladilniki, zamrzovalniki ter kombinacije le teh, električni grelniki in pomivalni stroji. 

V spodnjih grafih so prikazani podatki za delež v številu in vrednosti zelenih javnih naročil v letih 2018, 2019 ter 

2020 glede na predmet javnega naročanja. Prikazane so vrednosti za predmete, ki so vključeni v samo analizo, 

torej električne in elektronske naprave (bolj specifično osebni ter prenosni računalniki, hladilniki, pomivalni stroji 

in električni grelniki vode), cestna vozila in gradnje.  
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Slika 7: Delež v številu zelenih javnih naročil po posameznih predmetih v letih 2018, 2019 in 2020 

Iz grafa je razvidno, da deleži vseh obravnavanih premetov zelenega javnega naročanja z leti upadajo, iz skupno 

malce več kot 9% deleža vseh zelenih javnih naročil na manj kot 5%. Največji upad je prisoten pri predmetih 

gradenj in cestnih vozil (zmanjšanje za trikrat), medtem ko spremembe pri električnih in elektronskih napravah 

niso tako občutne.  
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Slika 8: Delež v vrednosti zelenih javnih naročil po posameznih predmetih v letih 2018, 2019 in 2020 

Podobno kot pri deležu števila je tudi pri deležu v vrednosti zelenih javnih naročil. Vsota deležev obravnavanih 

predmetov z leti prav tako upada, od leta 2018 do 2020 pa je prišlo do močnega zmanjšanja deleža v vrednosti 

za predmeta gradenj in cestnih vozil. V nasprotju se je delež za elektronske in električne naprave povečal. Delež 

v vrednosti zelenih javnih naročil za računalnike je na primer v letu 2018 znašal 1,21 % vrednosti vseh ZeJN, v 

letu 2019 je rahlo padel na 0,7 %, v naslednjem letu pa se je povečal na 1,64 %. Največje zvišanje deleža vrednosti 

ZeJN je opazno pri predmetu električnih grelnikov vode, kjer faktor povečanja od leta 2018 do 2020 znaša 1,7. 

3.4.1 Število in vrednost ZeJN po predmetih 

V spodnjih dveh grafih so prikazane vrednosti za število in pogodbene vrednosti zelenih javnih naročil za 

posamezne predmete, ki smo jih obravnavali v analizi. Sem sodijo električne ter elektronske naprave 

(računalniki, hladilniki, pomivalni stroji in električni grelniki vode), cestna vozila in gradnje. 
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Slika 9: Število zelenih javnih naročil po posameznih predmetih v letih 2018, 2019 in 2020 

Število zelenih javnih naročil se z leti manjša za večino predmetov, izjema so električni grelniki vode (pri teh 

število narašča) in računalniki (leta 2019 je bilo število ZeJN nižje kot leta 2018, a se je leta 2020 ponovno 

povečalo). Največji padec števila ZeJN je prisoten pri gradnjah ter cestnih vozilih, pri teh dveh predmetih je 

število ZeJN upadlo za trikrat. 
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Slika 10: Pogodbena vrednost zelenih javnih naročil po posameznih predmetih v letih 2018, 2019 in 2020 

Pogodbena vrednost ZeJN predmetov gradenj in cestnih vozil se je od leta 2018 občutno zmanjšala, pri gradnjah 

se je zmanjšala za trikrat, pri cestnih vozilih pa kar za štirikrat. Za elektronske naprave velja prav nasprotno, saj 

je skupna pogodbena vrednost zelenih javnih naročil za vse obravnavane predmete leta 2020 večja kot leta 2018. 

Največje povečanje je prisotno za predmet električnih grelnikov vode (faktor povečanja 2,3), nato pa skupaj 

sledijo računalniki ter hladilniki in pomivalni stroji, oboji s faktorjem povečanja za 83% 
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4 Električne in elektronske naprave 

V analizi smo zajeli zelena naročila za primer nakupa energijsko učinkovitih računalniških naprav, hladilnikov, 

pomivalnih strojev in električnih grelnikov. Skupno smo preverili 42 sklopov naročil (29 sklopov računalnikov, 3 

sklopi hladilnikov, 8 sklopov pomivalnih strojev ter 2 sklopa električnih grelnikov), katerih glavne informacije so 

prikazane v spodnji tabeli. Skupna vrednost naročil znaša 18.439.976 EUR. 

Tabela 10: ZeJN za primer nakupa elektronskih naprav 

Predmet naročila 
Leto 

naročila 

Število 

naprav 

Povprečno število prejetih 

ponudb 

Nakup zmogljivejših energetsko učinkovitih 

osebnih računalnikov 
2018-2021 20.139 2,93 

Nakup okoljsko manj obremenjujočih pomivalnih 

strojev 
2018-2019 8 3,75 

Nakup okoljsko manj obremenjujočih električnih 

grelnikov 
2019-2021 3 2,00 

Nakup okoljsko manj obremenjujočih hladilnikov 2020-2021 198 4,33 

 

Pri pomivalnih strojih je potrebno omeniti, da gre pri vseh zelenih JN, ki smo jih analizirali, za »industrijske«, tj. 

večje pomivalne stroje, za katere tehnične zahteve iz Uredbe o ZeJN niso zahtevane. Poleg tega te naprave za 

razliko od običajnih gospodinjskih naprav tudi nimajo energijskih nalepk, kar otežuje tudi sam izračun prihrankov. 

4.1 Analiza okoljskih učinkov 

Pri analizi okoljskih učinkov smo se osredotočili na varovanje okolja in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. 

Osrednji izračun predstavlja zmanjšanje izpustov CO2 pri vseh sklopih naprav, prihranek energije ter dodatno še 

prihranek pri porabi vode za pomivalne stroje. 
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Slika 11: Skupni izpusti CO2 elektronskih naprav v življenjski dobi 

Ugotavljamo, da imajo naročene elektronske naprave z uporabo Uredbe o ZeJN precej nižji ogljični odtis v 

primerjavi s tehnično podobnimi vendar neučinkovitimi napravami. Vse naprave porabijo tudi manj električne 

energije in s tem prispevajo k zmanjševanju negativnih vplivov na podnebje. Nakup električnih in elektronskih 

naprav z upoštevanjem določil iz Uredbe o ZeJN bo skupno pripomogel k zmanjšanju CO2 izpustov za 2.637,29 t 

in prihranku energije v višini 7.644,32 MWh v življenjski dobi naprav. 

 

Slika 12: Skupna poraba energije za delovanje v življenjski dobi 

Večina prihrankov pri porabi energije in zmanjšanju izpustov CO2 odpade na računalniške naprave zaradi 

njihovega velikega števila, vsekakor pa niso zanemarljivi niti industrijski pomivalni stroji, kjer osem enot v svoji 

življenjski dobi prihranijo kar 87,7 MWh. Tukaj se pokaže, da je energetska učinkovitost pri velikih napravah, ki 

so sicer izvzete iz Uredbe o ZeJN, še kako pomembna.  
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Slika 13: Skupna poraba vode pomivalnih strojev v življenjski dobi 

Poleg energetskih prihrankov imajo pomivalni stroji tudi velik prihranek vode, saj v življenjski dobi učinkovitejše 

naprave prihranijo kar 5.664,0 m3. Poleg ekološkega vidika se to pozna tudi na stroškovni strani, saj v našem 

primeru s tem prihranimo 3.964,8 EUR. Po podatkih statističnega urada RS polovica od vse vode načrpane za 

javni vodovod, natančneje 84,5 milijona m3, je bilo v letu 2020 dobavljeno gospodinjstvom, 20 % oz. 33,8 milijona 

m3 so porabili poslovni subjekti, 4,0 milijona m3 vode (3 %) je bilo neobračunane (to je voda za potrebe gasilcev 

in čiščenje cest), v omrežju pa se je izgubila več kot četrtina (27%) vode oz. 46,6 milijona m3 (Statistični urad RS, 

2022). Posamezen prebivalec v povprečju letno porabi okrog 58,2 m3 vode, kar pomeni, da v življenjski dobi 

analiziranih ZeJN prihranimo vode za skoraj 100 ljudi.  

Zmanjšanje izpustov CO2 vpliva tudi na kakovost zraka s čimer je povezana tudi kakovost bivanja v domačem in 

delovnem okolju (pisarne). Poleg boljšega zraka zaradi zmanjšanja porabe energije zaradi uporabe varčnejših 

računalnikov na kvaliteto bivanja vpliva tudi tišje delovanje računalnikov in rač. naprav, kjer ponudniki sledijo 

predpisanim standardom glede dovoljene glasnosti. Pri računalnikih je potrebno omeniti tudi t. i. »zeleno 

računalništvo« oz. zeleno informacijsko tehnologijo (ang. green IT), ki je okoljsko odgovorna uporaba 

računalnikov ter njihovih virov. Cilji zelenega računalništva so podobni zeleni kemiji: zmanjšajo uporabo nevarnih 

materialov, povečajo energetsko učinkovitost med življenjsko dobo izdelka in spodbujajo recikliranje ali biološko 

razgradnjo odsluženih izdelkov in tovarniških odpadkov. Uporaba izdelkov, ki ustrezajo standardu ENERGY 

STAR, pomaga pri varčevanju z energijo. Darovanje starih računalnikov in drugih zunanjih naprav lahko zmanjša 

stopnjo nastajanja e-odpadkov (Singh & Vatta, 2016). Poleg tega je za optimalne prihranke potrebno dosledno 

ugašanje računalnikov v času nedelovnih ur, kar pa po podatkih agencije za varstvo okolja ni tako pogost pojav. 

Približno 30% do 40% osebnih računalnikov je namreč po zaključenem delovniku in med vikendom "vklopljenih" 

in celo okoli 90% teh računalnikov je v prostem teku. Pomnilnik in ventilator porabljata energijo; ohranjevalniki 

zaslona porabijo energijo, tudi če sistema ne uporabljamo. Poleg nabave varčnih naprav je ključno uporabnike 

naučiti odgovornega vedenja za dosego maksimalnih prihrankov (Siddiqui, 2013).  
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4.2 Analiza ekonomskih učinkov 

Veliki energetski prihranki rezultirajo tudi v denarnih prihrankih v času obratovanja naprav.  

 

Slika 14: Skupni stroški v življenjski dobi 

Skupni prihranki zaradi nakupa energetsko manj potratnih elektronskih naprav in manjše porabe vode pri 

pomivalnih strojih znašajo 1.437.670,00 EUR, kar predstavlja 8 % celotnega zneska nakupa elektronskih naprav. 

Ekonomske prihranke smo v nadaljevanju preračunali na skupno vrednost javnih naročil posameznih predmetov. 

Torej v primeru, da investiramo 1.000,00 € v nakup zelene oziroma energetsko varčnejše elektronske naprave, 

prihranimo v njeni življenjski dobi dobljeno preračunano vrednost ekonomskih prihrankov.  

 

Slika 15: Preračunani ekonomski prihranki v življenjski dobi na vloženih 1.000,00 € 

Največji preračunani ekonomski prihranki so pri pomivalnih strojih, kar ni presenetljivo, saj je pri izračunu 

ekonomskih prihrankov upoštevano tudi zmanjšanje porabe vode. Izračunani ekonomski prihranki pri 
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pomivalnih strojih so trikrat večji od preračunanih ekonomskih prihrankov računalnikov in kar šestkrat večji od 

preračunanih ekonomskih prihrankov električnih grelnikov. Najmanjši preračunani ekonomski prihranki so 

prisotni pri predmetu hladilnikov, kjer za vloženih 1.000 € v življenjski dobi naprave prihranimo slabih 12 €. 

Število ponudb variira med dvema in sedmimi prejetimi ponudbami, v povprečju je bilo prejetih 3,14 ponudb. 

Glede na število prejetih ponudb lahko rečemo, da je konkurenca na področju dobave elektronskih naprav dobra 

in naročniki lahko dosežejo ugodnejše cene. 

 

Slika 16: Povprečno število prejetih ponudb za elektronske naprave 

Poleg neposrednih finančnih učinkov imamo tudi posredne ekonomske prihranke, ki se kažejo kot prihranki 

zaradi podaljšane življenjske dobe izdelkov ter prihranki zaradi recikliranja odpadkov. Dodatne prihranke lahko 

dosežemo z aktivnim upravljanjem funkcij stanja pripravljenosti (angl. stand-by mode) posameznih naprav, 

obratovanjem pomivalnih strojev v času nizkih cene elektrike in izobraževanjem uporabnikov o pomembnosti 

doslednega ugašanja naprav, ko te niso v uporabi. Zaradi bolj zdravega okolja imamo tudi manj bolniških 

odsotnosti in s tem povezanih izdatkov za zdravstveno blagajno.  

Proizvodnja in prodaja ter servis elektronskih naprave ponujajo široko paleto zaposlitvenih možnosti. Medtem, 

ko večino računalnikov in računalniških naprav uvozimo in imamo predvsem zaposlene trgovce, posrednike, 

predstavnike večjih tujih korporacij ter serviserje, pa npr. hladilnike in pomivalne stroje poleg uvoza proizvajamo 

tudi pri nas in s tem nudimo poleg zgoraj omenjenih še možnosti zaposlitve inženirjem, prodajnikom, 

proizvodnim delavcem, dostavljalcem in številnim drugim. S celotnim proizvodnim ciklom je povezano tudi 

povezovanje podjetij in optimizacija dobavnih verig. Elektronska napravo se proizvede (ali uvozi), se aktivno 

uporablja, po potrebi se servisira in po koncu življenjske dobe sledi reciklaža, s čimer je lepo zaključen krog. 

4.3 Analiza družbenih učinkov 

Analizo družbenih učinkov smo izvedli posredno kjer smo ocenili, kakšen pomen ima posamezen družbeni učinek 

znotraj in izven Slovenije. Iz spodnje tabele vidimo, da ima zeleno naročanje električnih in elektronskih naprav 
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največji učinek (stopnja +++) na zaposlovanje izven Slovenije, saj je proizvodnja teh naprav večinoma na 

Kitajskem oz. v tujini z izjemo nekaterih pomivalnih strojev in hladilnikov, ki so proizvedeni pri nas. S tem učinkom 

so povezani tudi družbeni učinki v tretjih državah, ki smo jih ocenili s ++, in zajemajo delovne pogoje, javno 

zdravje in izobraževanje ter zadevajo tudi širšo družbo, ne samo dobavitelje. Znotraj Slovenije imajo te zelene 

naprave srednje velik vpliv še na delovne pogoje, upravljanje, sodelovanje in dobro upravo ter na javno zdravje, 

varnost in zdravstvene sisteme. 

Tabela 11: Ocena geografske razsežnosti družbenih učinkov za električne in elektronske naprave 

DRUŽBENI UČINKI 
GEOGRAFSKA RAZSEŽNOST UČINKOV 

ZNOTRAJ SLOVENIJE IZVEN SLOVENIJE 

Zaposlovanje + +++ 

Delovni pogoji ++ ++ 

Porazdelitev prihodkov, družbena zaščita in družbena 

vključenost 
+ + 

Upravljanje, sodelovanje in dobra uprava ++ + 

Javno zdravje, varnost in zdravstveni sistemi ++ ++ 

Izobraževanje in usposabljanje ter sistemi izobraževanja in 

usposabljanja 
++ ++ 

Kultura + + 

Družbeni učinki v tretjih državah  ++ 

 

Zelena tehnologija ima velik zaposlitveni potencial, saj je svetovni trg potrošniške elektronike že zdaj ocenjen 

na 1 trilijon dolarjev (Ganglani, 2022), potrošniki pa vse bolj povprašujejo po okolju prijaznejših izdelkih 

(Mortensen, 2021). Na splošno sektor zelene tehnologije raste. Po podatkih družbe Roland Berger naj bi 

svetovni prihodki na področju okoljske tehnologije in učinkovite rabe virov do leta 2030 dosegli 9,4 trilijona 

evrov, kar pomeni 7,3-odstotno povprečno letno stopnjo rasti (Roland Berger, 2021).  

Prehod na zelene računalnike in zelene naprave močno vpliva na kulturo podjetij, saj so prodajalci začeli 

poudarjati okoljsko in družbeno odgovornost svojih podjetij, da bi pritegnili stranke (Pohle & Hittner, 2008). 

Prav tako večja trajnost podjetij zahteva preoblikovanje informacijskih organizacij, kar bo privedlo do sprejetja 

ekoloških strategij, ki bodo na novo opredelile trge, spodbudile tehnološke inovacije ter povzročile spremembe 

v procesih, vedenju in organizacijski kulturi, ki bodo poslovne modele povezale z okoljsko in družbeno 

odgovornostjo (CFO Research Services, 2009). Za razumevanje uspeha zelenih računalnikov je ključno, kako 

družba gleda na zelene izdelke. Potrošniki se vse bolj zanimajo za učinkovitejšo rabo virov, manjše emisije in 

manjšo okoljsko škodo, njihove nakupne odločitve pa temeljijo na teh vrednotah. Skladno s tem se načela 

zelenega računalništva se zdaj vključujejo tudi v izobraževalne programe (Robila, 2013). 
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Odprava odvisnosti EU od surovin, ki so neposredna posledica okolju prijaznejših »zelenih« tehnologij in naprav, 

bo povečala njeno politično neodvisnost. Analiza svetovne primarne oskrbe s štiriinpetdesetimi ključnimi 

surovinami je pokazala, da približno 90 % svetovne oskrbe izvira iz virov zunaj EU; to vključuje večino osnovnih, 

posebnih in plemenitih kovin ter gume. Kitajska je glavni dobavitelj teh materialov, vendar so številne druge 

države pomembne dobaviteljice določenih materialov; na primer Rusija in Južna Afrika za nekatere redke kovine 

in platino. Primarna dobava EU za vse materiale kandidatke je ocenjena na približno 9 %. Pri kritičnih surovinah 

je oskrba iz virov EU še bolj omejena (European Commission, 2014). Bistveni viri, kot so kobalt, tantal, srebro in 

zlato, se pogosto kopljejo v nevarnih razmerah v državah, ki nimajo ustreznih socialnih in okoljskih standardov. 

Zmanjšanje uporabe teh virov ali sledenje njihovemu izvoru, da se zagotovi, da viri prihajajo iz podjetij, ki 

spoštujejo določene socialne standarde in standarde človekovih pravic, bo imelo pozitivne družbene koristi v 

tretjih državah (Oeko-Institut, 2018). Večina elektronskih odpadkov na svetu se pošilja v druge države, kot so 

Kitajska, Gana, Indija, Nigerija, Pakistan in Vietnam. Kitajska je nedavno prenehala sprejemati ameriške 

elektronske odpadke, številne od teh držav pa nimajo varnostnih ali okoljskih predpisov za zaščito svojih 

državljanov (Mortensen, 2021). S sledenjem in spremljanjem uporabe t.i. »konfliktnih mineralov« - mineralov, 

ki izvirajo iz Demokratične republike Kongo ali sosednjih držav in so predelani v kositer, volfram, tantal in zlato 

ter so povezani s financiranjem hudih in nenehnih državljanskih konfliktov v regiji, je te konflikte mogoče 

zmanjšati (Fitzpatrick, Olivetti, Miller, Roth, & Kirchain, 2015). Nevladne organizacije so povpraševanje po 

»konfliktnih« mineralih povezale zlasti s potrošniškim blagom, kot je elektronika. Uporaba zelenih standardov 

in sledenje proizvodnji teh mineralov lahko vojnim poveljnikom preprečita dostop do finančnih sredstev za 

nadaljevanje konfliktov (Prendergast, 2009). 

Elektronski odpadki lahko onesnažijo vodo in zastrupijo tiste, ki jo pijejo. Poleg tega se med proizvodnjo in 

recikliranjem elektronskih delov pojavljajo težave, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi. Surovine, 

predvsem železo, baker in zlato, predstavljajo nevarnost za zdravje na lokalni in svetovni ravni. Z vidika koristi 

za zdravje tako zelene naprave zmanjšujejo škodljive učinke na zdravje zaradi tveganj, ki obstajajo v prenosnih 

računalnikih, kot so kemikalije, za katere je znano, da pri ljudeh povzročajo raka in druge imunske reakcije 

(Adservio team, 2021). V Jordaniji so naredili študijo vpliva delovnega okolja na uspešnost dela pri podjetju s 

85 zaposlenimi. Raziskali so različne dimenzije obnašanja do dejavnikov delovnega okolja, vključno s hrupom, 

temperaturo, kakovostjo zraka, svetlobo, prostorom in zadovoljstvom. Kakovost zraka v zaprtih prostorih je zelo 

pomembna za zdravje, udobje in delovno uspešnost zaposlenih. Raziskovalci navajajo, da hrupna mesta in 

izpostavljanje zaposlenih takšnim pogojem vpliva na kakovost njihovega dela. Svetlost pisarniške svetlobe, 

denimo računalniški zasloni, vplivajo na koncentracijo, budnost in učinkovitost (Al-Omari & Okasheh, 2017). 

Poudarjanje zdravja zaposlenih ni pomembno le za posameznika, ampak je povezano tudi s produktivnostjo in 

učinkovitostjo celotnega podjetja. Prav tako pa je zelo pomembno tudi izobraževanje zaposlenih in promocija 

okoljsko zavednega obnašanja. S tem se posredno zmanjša poraba papirja za tiskanje ter tonerjev, saj se 

spremeni miselnost, ali je sploh potrebno tiskanje, in če že potem uporabniki raje izberejo obojestranski tisk. Za 

primer pomivalnih strojev pa se promovira pomivanje posode v Eco-načinu in šele, ko je stroj poln posode. Vse 

to rezultira v dodatnih prihrankih elektrike, manjših izpustih CO2 in s tem povezanimi pozitivnimi učinki.  
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5 Cestna vozila 

Pri naročilu cestnih vozil smo analizirali zelena JN za nakup delovnih strojev in terenskih ter službenih vozil. Od 

skupno 36 naročil, je 26 naročil za vozila z motorjem na notranje izgorevanje, deset naročil za nakup električnih 

vozil ter šest naročil za nakup hibridov. Ostale informacije so podane v tabelah spodaj. Skupna vrednost naročil 

znaša 7.404.499,11 EUR. 

Tabela 12: ZeJN za primer nakupa cestnih vozil, glede na tip vozila 

Predmet naročila Leto naročila Število vozil 
Povprečno število 

prejetih ponudb 

Osebni avtomobili 2018-2021 246 2,26 

Lahka tovorna vozila 2018-2021 33 1,20 

Avtobusi 2019-2021 16 2,00 

Med naročili so prevladovali osebni avtomobili (83%), v manjšem deležu pa lahka tovorna vozila in avtobusi. 

Tabela 13: ZeJN za primer nakupa cestnih vozil, glede na vrsto goriva 

Predmet naročila Leto naročila Število vozil 
Povprečno število 

prejetih ponudb 

Električno vozilo 2018-2021 40 2,00 

Hibrid 2021 11 6,00 

Vozila z motorjem z notranjim 

izgorevanjem 
2018-2021 244 2,09 

Največ je bilo vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem (83%), električna vozila pa predstavljajo 14% vseh vozil 

obravnavanih ZeJN.  

5.1 Analiza okoljskih učinkov 

Prometni sistemi imajo izjemno negativne učinke na okolje. Raba energije v prometnem sektorju v Sloveniji 

predstavlja približno 40 % celotne porabe energije. Mobilnost v mestih, kot je poudarjeno v študijah Evropske 

komisije, v veliki meri temelji na uporabi običajnih osebnih avtomobilov in avtobusov, ki uporabljajo fosilna 
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goriva. To vodi v emisije škodljivih snovi, kot so toplogredni plini, ter v povečanje zastojev in povečano rabo 

energije, proizvedene iz nafte.  

Izračunali smo prihranke izpustov CO2 za vsa vozila in izpuste NOx za vozila z motorjem na notranje izgorevanje. 

Ugotavljamo, da ima večina naročenih vozil emisije nižje od predpisanih po EURO 6 standardu, zaradi česar je 

njihov škodljiv vpliv na podnebje manjši. 

 

Slika 17: Skupni izpusti CO2 in primerjava z osnovnico 

Nakup vozil z upoštevanjem določil iz Uredbe o ZeJN bo skupno pripomogel k zmanjšanju CO2 izpustov za 990 t 

in prihranku energije v višini 276 toe oz. 3.216 MWh v življenjski dobi vozil. 

 

Slika 18: Skupna poraba energije goriv za vozila v njihovi življenjski dobi 

Podatke za znižanje izpustov CO2 smo preračunali na skupno vrednost javnih naročil posameznega tipa vozil, 

oziroma glede na vrsto goriva. 
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Slika 19: Preračunano zmanjšanje izpustov CO2 v življenjski dobi vozil na vloženih 1.000,00 € 

Pri električnih vozilih bi torej na vloženih 1.000 € v življenjski dobi vozil v ozračje izpustili 366 kg manj CO2. Razlika 

med preračunanima količinama znižanj izpustov CO2 za vozila, ki delujejo na dizel in bencin je relativno majhna, 

torej okoli 87 kg za bencinska in 82 kg za dizelska vozila. Hibridna vozila bi v povprečju na vloženih 1.000 € v 

ozračje izpustila 103 kg CO2 manj kot če bi izbrali manj “zeleno” možnost. Na podlagi izračunanih številk vidimo, 

da električna vozila v življenjski dobi izpustijo kar štirikrat manj CO2 izpustov od primerljivih vozil z motorji z 

notranjim izgorevanjem. Analiza angleških raziskovalcev je pokazala, da imajo električna vozila v Združenem 

kraljestvu, bistveno manjši vpliv toplogrednih plinov v primerjavi z ostalimi vozili. Zaradi zelo čiste mešanice 

električne energije v Združenem kraljestvu je ocenjeno, da že leta 2020 tipičen električni avtomobil na baterije 

prihrani približno 65 % emisij toplogrednih plinov v primerjavi z enakovrednim običajnim bencinskim 

avtomobilom (Ricardo Energy & Environment , 2022). 

Poleg izpustov CO2 se zmanjšajo tudi emisije NOx. Graf spodaj prikazuje prihranek izpustov NOx pri cestnih vozilih 

na notranje izgorevanje. Skupni prihranki emisij NOx vseh vozil skupaj znašajo 942,0 mg/km, kar ob predvidenem 

obsegu kilometrov v življenjski dobi 100.000 km pomeni prihranek 843,3 kg NOx. 
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Slika 20: Primerjava skupnih izpustov NOx za vozila v njihovi življenjski dobi 

Izpusti emisij cestnih vozil so direktno povezani s kakovostjo zraka predvsem v mestnih središčih in mestnih 

vpadnicah. Mestni odstotek svetovnega prebivalstva se je povečal s 30 % leta 1950 na 54 % leta 2014. Leta 2050 

se pričakuje, da bo 68 % svetovnega prebivalstva živelo v mestih (United Nations, 2018). Elektrifikacija prometa 

je pomemben del vseh političnih strategij za zniževanje človeških izpustov toplogrednih plinov ter manjšo 

porabo fosilnih goriv. Trenutna stopnja prodora električnih vozil na svetovni trg je še vedno precej nizka; le 

sedem držav (Kitajska, Danska, Francija, Norveška, Švedska, Nizozemska in Združeno kraljestvo), so imele v letu 

2015 tržne deleže električnih vozil več kot 1 %, kjer prednjači Norveška z 42 odstotnim deležem (Guo, Zhang, Gu, 

Zhang, & Fan, 2020). Glede na velikost voznega parka in kilometrino lahko ozelenitev voznega parka na 

nacionalni ravni prispeva tudi k doseganju globalnih ciljev glede podnebnih sprememb. Obstaja več načinov, 

kako doseči emisijske cilje do leta 2030 ali 2050, vendar so najučinkovitejši na primer prehod k čistejšim virom 

energije, ki se uporabljajo v prometu (alternativni pogonski sistemi, alternativna goriva), vožnja vozil z večjo 

energetsko učinkovitostjo (nova in učinkovitejša vozila), večja poraba zmogljivosti vozila/transportnega sistema, 

večja zasedenost vozil, odprava "praznih" pogonov (Konečny, in drugi, 2020). Nedavna študija, ki jo je 

GOODYEAR Slovenija naročila za oceno odnosa transportnih podjetij do trajnosti, je vključevala 985 tovornjakov 

iz 36 evropskih držav, od tega 75 v Sloveniji. Trajnost je pomembna za vse slovenske anketirance in 71 % večjih 

prevoznikov. Polovica anketirancev kot glavne razloge za trajnostno poslovanje navaja vrednote podjetja in 

potrebo po ublažitvi podnebnih sprememb, slaba polovica pa to vidi kot priložnost za znižanje stroškov. Večina 

slovenskih prevoznikov (58 %) ima že zastavljene trajnostne cilje, 37 % pa jih namerava to storiti prihodnje leto 

(GOODYEAR, 2021). 

Pomembno vlogo v procesu razvoja elektromobilnosti v mestnem prometu imajo vlada in lokalne oblasti. Prva 

je odgovorna za ustrezno energetsko politiko, ki si prizadeva za velik delež obnovljivih virov energije (OVE) v 

energetski mešanici, in fiskalno politiko (sistem subvencij in spodbud za nakup in delovanje vozil brez emisij). 

Slednje lahko ustvarijo ustrezne lokalne infrastrukturne in organizacijske pogoje za podporo in privilegiranje 

uporabnikov vozil brez emisij, na primer z: organizacijo sistema polnjenja električni vozil (EV), zagotavljanjem 
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brezplačnih parkirišč v središču mesta in podobno. Naloga lokalnih oblasti je tudi razširjanje uporabe avtobusov 

brez emisij kot bistvenega elementa trajnostnega mestnega javnega prevoza. Doseganje predvidenih učinkov 

elektromobilnosti ne temelji le na nakupu ustreznih vozil ali organiziranju sistema polnjenja zanje, ampak tudi 

na velikem deležu OVE v mešanici energetskih virov v državi. Majhen delež OVE lahko povzroči omejene koristi 

od delovanja vozil brez emisij (Pietrzak & Pietrzak, 2021). Po podatkih v literaturi električni avtobus zmanjša 

porabo nafte za 85–87 % v primerjavi z dizelskim avtobusom in doseže 32–46 % zmanjšanje porabe fosilnih 

goriv ter 19–35 % zmanjšanje emisij CO2 v življenjskem ciklu. Izvedena raziskava na Poljskem je pokazala, da so 

gospodarske koristi, ki izhajajo iz uvedbe avtobusov z ničelnimi emisijami v vozni park mestnega prometa, 

omejene s trenutno strukturo energetske mešanice v tej državi. Neugodna mešanica energije lahko privede do 

povečanja emisij SO2 in CO2 zaradi delovanja te vrste vozila. Zato je doseganje popolnih učinkov na področju 

elektromobilnosti v določeni državi odvisno od hkratnega ukrepanja za diverzifikacijo virov proizvodnje 

električne energije in zlasti od povečanja deleža OVE (Pietrzak & Pietrzak, 2021). 

Pri trenutni strukturi pretvorbe električne energije v Sloveniji so emisije CO2 enostavnega električnega vozila na 

baterije za 64 % nižje kot pri klasičnem vozilu. To število se lahko zelo razlikuje glede na vir električne energije. 

Električna vozila pozitivno vplivajo tudi na zmanjševanje emisij, predvsem lokalnih. Prebivalci nekaterih 

slovenskih mest so izpostavljeni resnim koncentracijam NO2 in delcem prahu premera 10 µm (PM10), ki v veliki 

meri izvirajo iz prometa. Prekomerna onesnaženost z delci prahu v slovenskih mestih je resen okoljski problem, 

zato je Evropska komisija na Sodišču EU proti Sloveniji začela postopek zaradi kršitve varstva okolja (Muhič, Čikić, 

Pištan, Stojkov, & Bošnjaković, 2018). Zdi se, da so zunanji stroškovni učinki menjave tipov vozil na splošno precej 

majhni v primerjavi z bruto domačim proizvodom (BDP), vendar se med državami tudi močno razlikujejo glede 

na uporabljena goriva. Uvedba električnih vozil tako ne bi bila povezana z denarno koristjo v vsaki državi EU, 

razen če se lokalni viri proizvodnje električne energije spremenijo v čistejše. Premik k bolj zelenemu in 

trajnostnemu gospodarstvu z naraščajočim deležem obnovljivih virov energije bi lahko bil koristen tudi za 

uvedbo električnih vozil (Buekers, Van Holderbeke, Bierkens, & Panis, 2014). 

5.2 Analiza ekonomskih učinkov 

Pri nakupu vozila so pomembni cena vozila, davki, vrednost vozila po določenem časovnem obdobju ter seveda 

stroški goriva. Poleg tega so pomembni tudi okoljska ozaveščenost - emisije CO2 in druge emisije ter glasnost 

vozila. Pri izbiri novega avtomobila so cene goriva zelo pomembne. Pomen ekonomičnosti porabe goriva je še 

večji, če potencialni uporabniki verjamejo, da lahko pozitivno vplivajo na okolje (Knez, Jereb, Gago, 

Rosak-Szyrocka, & Obrecht, 2021).  

V analizi smo poleg energetskih in emisijskih prihrankov izračunali tudi ekonomske prihranke, ki so posledica 

varčnejših motorjev in posledično manjše porabe goriva. Skupni letni prihranek znaša 44.041,78 EUR oz. 

povprečno 149,29 EUR na vozilo. Najvišji prihranki so pričakovano doseženi pri električnih vozilih, in sicer s 

povprečnim letnim prihrankom 506,41 EUR, medtem ko je najnižji povprečni letni prihranek dosežen pri vozilih 

z motorjem na notranje izgorevanje in znaša 92,96 EUR. 
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Tabela 14: Ekonomski prihranki za cestna vozila glede na tip goriva 

Predmet naročila 
Število 

vozil 

Izračunani letni 

ekonomski 

prihranki (EUR) 

Izračunani 

ekonomski prihranki 

v življenjski dobi 

vozila (EUR) 

Preračunani ekonomski 

prihranki v življenjski 

dobi vozila (EUR/1.000 

EUR) 

Električno vozilo 40 20.256,40 272.229,08 209,83 

Hibrid 11 1.103,16 11.031,60 45,93 

Vozilo z motorjem z 

notranjim izgorevanjem 
244 22.682,22 226.822,20 38,66 

Poleg neposrednih finančnih pa imamo tudi posredne ekonomske prihranke zaradi znižanja glob za škodovanje 

okolju in nižjih okoljskih davkov. 

  

Slika 21: Skupni stroški goriva v življenjski dobi in predvideni prihranki 

Ekonomske prihranke goriv za cestna vozila smo preračunali na skupno vrednost javnih naročil posameznega 

tipa vozil, oziroma glede na vrsto goriva. Pri električnih vozilih bi na vloženih 1.000 € v življenjski dobi vozil 

prihranili kar 210 € v primerjavi z manj okoljsko prijaznimi modeli vozil, skoraj 4x manj pri hibridnih vozilih (46€ 

prihranka v življenjski dobi), 43 € pri bencinskih vozilih ter 36 € dizlih. 
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Slika 22: Preračunani ekonomski prihranki goriva v življenjski dobi vozil na vloženih 1.000,00 € 

Število ponudb variira od ene do osem ponudb, vendar se jih večina giblje od ene do treh ponudb. Največ 

ponudb so v povprečju prejela naročila hibridnih vozil, je pa pri tem treba omeniti, da sta bila obravnavana le 

dva sklopa le-teh. Električna vozila in vozila z motorjem na notranje izgorevanje, so prejela podobno število 

ponudb. Povprečno je bilo število prejetih ponudb vseeno relativno nizko, s povprečno vrednostjo 2,2 ponudbe. 

Morda je razlog za nizko število ponudnikov tudi v strogih razpisnih pogojih, zaradi česar težko več ponudnikov 

kandidira na istem javnem razpisu. S tem je pogajanje o ceni vozil omejeno in poteka direktno med naročnikom 

in ponudnikom. Ta so mogoča zgolj pri postopku naročila male vrednosti, ne pa pri odprtem postopku.  
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Slika 23: Povprečno število prejetih ponudb glede na tip goriva 

Raziskava, ki se nanaša na izvedljivost uvedbe vozil z alternativnim virom energije (hibridni sistem) v javnem 

potniškem prometu pilotne lokacije v Novi Gorici, je potrdila pomembne učinke na prihranek energije (7 %) in 

zmanjšanje emisij (20 %) (Blaž, Zupan, & Ambrož, 2019). Upoštevati je treba tudi, da so naložbeni stroški uvedbe 

takšnih hibridnih avtobusov okoli 40 % višji od stroškov običajnih avtobusov (Lajunen, 2014). V skladu z 

razpisnimi pogoji lahko Ministrstvo za infrastrukturo v prehodnem obdobju zahteva uporabo določenega 

odstotka hibridnih avtobusov in ponudi različne (finančne) spodbude tistim koncesionarjem, ki bodo hibridne 

avtobuse kupovali za potrebe javnega mestnega in primestnega prevoza (Blaž, Zupan, & Ambrož, 2019). 

Promet na električni pogon iz lastnih obnovljivih virov bi seveda pomenil povečano finančno, politično in 

tehnološko neodvisnost in bi lahko dvignil slovenski standard. Ekonomsko gledano bi družba lahko veliko 

pridobila, ker ne bi bilo več uvožene primarne energije iz naftnih derivatov, ki prihaja od drugod; tesno povezana 

je tudi neodvisnost od tujih virov in ponudbe, ki lahko hkrati pomeni tudi manjši politični vpliv od zunaj. Prav 

tako je energetska neodvisnost promovirana tudi s strani EU (Muhič, Čikić, Pištan, Stojkov, & Bošnjaković, 2018). 

5.3 Analiza družbenih učinkov 

Na enak način kot za električne in elektronske naprave smo analizo družbenih učinkov izvedli tudi za cestna 

vozila. Ocene za posamezne družbene učinke so prikazane v spodnji tabeli. V tem primeru ne izstopa nobeden 

od učinkov, smo pa oceno srednje velikega učinka (++) tako znotraj kot zunaj Slovenije pripisali učinkom na 

zaposlovanje, delovne pogoje, upravljanje, javno zdravje ter na izobraževanje in usposabljanje.  

Tabela 15: Ocena geografske razsežnosti družbenih učinkov za cestna vozila 

DRUŽBENI UČINKI 

GEOGRAFSKA RAZSEŽNOST 

UČINKOV 

ZNOTRAJ 

SLOVENIJE 

IZVEN 

SLOVENIJE 

2

6

2.09

0

1

2

3

4

5

6

7

Povprečno število prejetih ponudb

Električno vozilo Hibrid Motor z notranjim izgorevanjem



 

 
 

55 

info@care4climate.si 
www.care4climate.si 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa 
LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

 

Zaposlovanje ++ ++ 

Delovni pogoji ++ ++ 

Porazdelitev prihodkov, družbena zaščita in družbena vključenost + + 

Upravljanje, sodelovanje in dobra uprava ++ + 

Javno zdravje, varnost in zdravstveni sistemi ++ ++ 

Izobraževanje in usposabljanje ter sistemi izobraževanja in 

usposabljanja 
++ ++ 

Kultura + + 

Družbeni učinki v tretjih državah  ++ 

Pri nakupu vozil gre v Sloveniji večinoma za posredniške storitve prodaje, kjer so avti proizvedeni v drugi državi 

in jih pri nas le prodajamo oz. uvažamo. Vseeno pa je slovensko gospodarstvo precej odvisno od avtomobilskega 

sektorja, saj je pri nas velik delež prebivalstva posredno ali neposredno zaposlen v avtomobilski industriji. 

Avtomobilska industrija v Sloveniji ustvari 4,1 milijarde evrov prihodkov, kjer so ključni izvozni trgi poleg držav 

EU tudi Mehika, Turčija, UK in ZDA (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2019). Zaradi tega prihaja 

do povezovanja številih podjetij s tujino in optimizacije dobavnih verig. Analiza kaže, da lahko države, ki se 

zanašajo na mešanice goriv z nizkimi emisijami onesnaževanja zraka, pridobijo milijone evrov na leto zaradi 

izogibanja zunanjim stroškom. Nemški avtomobilski proizvajalec BMW je napovedal, da bo skupaj s svojim 

dobaviteljem Dräxlmaierjem izdeloval baterije za električna vozila na Tajskem, s čimer se bo socialni učinek 

delno prenesel iz Nemčije na Tajsko (Archer, 2018). Odvisno od tega, ali EU uvaža baterije ali povečuje lastne 

zmogljivosti, lahko tretje države močno vplivajo na ustvarjanje delovnih mest in upoštevanje 

okoljskih/socialnih standardov, kar pa bo imelo vpliv na te države, med drugim tudi z vidika zdravja (van Renssen, 

2021). 

Onesnaževanje prometa ima regionalni doseg in vpliva na zdravje ljudi zato se vzpodbuja prehod na električna 

vozila (Buekers, Van Holderbeke, Bierkens, & Panis, 2014). Po podatkih ameriške agencije za okolje onesnaženje 

z drobnimi delci, kakršno je v izpušnih plinih vozil z notranjim izgorevanjem povzročajo bolezni srca in ožilja 

(npr. srčni infarkt, možganska kap, bolezni srca, zastojno srčno popuščanje), poškodbe dihal (npr. poslabšanje 

astme, poslabšanje kronične obstruktivne pljučne bolezni, raka ter težave pri zanositvi in razvoju otroka, 

dolgoročna izpostavljenost pa tudi zgodnjo smrt (United States Environmental Protection Agency, 2019). Poleg 

tega so z emisijami fosilnih goriv povezali motnje avtističnega spektra in nizko porodno težo dojenčkov. Te 

emisije iz virov lahko v celoti zmanjšamo s prehodom na električna vozila, ki jih poganja čista obnovljiva energija 

(Raz, in drugi, 2015). Poročilo Avstrijskega sklada za podnebne spremembe in energijo navaja, da z električnimi 

vozili niso povezana dodatna varnostna tveganja (VCÖ – Mobilität mit Zukunft, 2018). Vendar pa so tveganja 

drugačna: e-vozila lahko predstavljajo tveganje zaradi nizke ravni hrupa, ki nastaja med vožnjo, možnosti hitrega 
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pospeševanja avtomobila in ravnanja z baterijo. Kljub temu poročilo navaja, da je bila v nedavni študiji, v kateri 

je sodelovalo 243 poštarjev, zaposlenih v avstrijski poštni službi, stopnja zadovoljstva z njihovimi električnimi 

vozili 92-odstotna (VCÖ – Mobilität mit Zukunft, 2018).  

Rezultati o učinkih e-mobilnosti na trg dela so si nasprotujoči. Študija Evropskega združenja elektro podjetnikov 

(AIE) o vplivu prehoda na e-vozila na zaposlovanje je pokazala, da bi se zaradi prehoda ustvarilo skoraj dvakrat 

več delovnih mest kot bi se jih izgubilo (Archer, 2018). Nasprotno pa je študija nemškega raziskovalnega inštituta 

Fraunhofer ugotovila, da bo v EU do leta 2030 v avtomobilskem proizvodnem sektorju po ocenah izgubljenih 

skupno 306.000 delovnih mest, vendar jih bo le 27 % (torej približno 84.000) nastalo prav zaradi povečanja 

elektromobilnosti; ostala so posledica izboljšanja produktivnosti (Simon, 2020). Avstrijska študija E-MAPP 

navaja, da bi lahko v Avstriji z e-mobilnostjo ustvarili 33.900 novih delovnih mest (Gommel, in drugi, 2016). 

Učinek na zaposlovanje je torej verjetno zelo odvisen od posamezne države. V skladu s poročilom Evropskega 

združenja avtomobilskih dobaviteljev CLEPA, je večina prihodnje dodane vrednosti na področju tehnologij 

pogonskih sklopov električnih vozil odvisna od proizvodnje baterij v EU (70 % dodane vrednosti), kar pomeni, 

da je zaposlovanje v Evropi zelo odvisno od lokalne proizvodnje baterij (CLEPA, 2021). Isto poročilo navaja, da 

bodo zahodnoevropske države najverjetneje vodilne v proizvodnji električnih vozil (+56,2 milijarde EUR dodane 

vrednosti do leta 2040), medtem ko bodo države srednje in vzhodne Evrope zmanjševale proizvodnjo vozil z 

notranjim motorjem, kar govori v prid različnim rezultatom v smislu zaposlovanja v EU, odvisno od lokalnega 

gospodarstva (CLEPA, 2021). Avstrija na primer vidi velik potencial v razvoju komponent in pod-komponent za 

električna vozila ter v razvoju infrastrukturnih rešitev in proizvodnih tehnologij. Poleg tega bo verjetno prišlo do 

prelivanja v druge sektorje. Ugotavlja se, da je uspeh elektromobilnosti še posebej očiten v povezavi s 

spremembami celotnega prometnega sistema. Podnebju prijazna mobilnost v Avstriji neposredno in posredno 

že zagotavlja približno 200.000 delovnih mest s polnim delovnim časom (VCÖ – Mobilität mit Zukunft, 2018). 

Naložbe v javni promet, železniško industrijo in ITK podjetja, kolesarski sektor in storitve mobilnosti namreč 

ustvarjajo večje učinke na zaposlovanje kot gradnja avtocest (VCÖ – Mobilität mit Zukunft, 2013). 

Glede na študijo Evropskega združenja elektro-podjetnikov AIE bodo imela od prehoda na e-mobilnost največ 

koristi mala in srednja podjetja, zlasti lokalna podjetja za elektro-podjetništvo, ki bodo s prehodom lahko 

ustvarila več lokalnih, zelenih in visokokvalificiranih delovnih mest. To bi pomenilo premik od velikih 

avtomobilskih podjetij k malim in srednjim podjetjem. Prehod na e-mobilnost bi lahko povzročil spremembe v 

porazdelitvi dohodka, saj je 1:1 kompenzacija zaposlitve v pogonskih sklopih vozil z notranjim izgorevanjem na 

električna vozila malo verjetna, ker bodo prizadeta različna podjetja, različna znanja in različne regije (CLEPA, 

2021). 

Na podlagi rezultatov študije podjetja Onward, se bodo plače delavcev, ki iz drugih sektorjev prehajajo v e-

mobilnost, verjetno povečale (van Renssen, 2021). Vendar je pomembno, da nova delovna mesta, ki bodo 

nastala na področju EV, nudijo enako dobre zaposlitvene pogoje kot tista v tradicionalni avtomobilski industriji 

(Archer, 2018). Pri tem je pomembno izpostaviti, da bodo potrebna izobraževanja in usposabljanja, saj se bo 

samo v Združenem kraljestvu 3,2 milijona delavcev moralo dodatno izobraziti in prekvalificirati, če želijo do leta 

2050 doseči ogljično nevtralnost (van Renssen, 2021). Med najbolj prizadetimi sektorji poročilo omenja promet, 
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kjer bo 26 % delavcev potrebovalo nadgradnjo znanj in spretnosti. V primeru, da prehod ne bo skrbno načrtovan, 

ne bo dovolj časa za prekvalifikacijo delavcev, kar bo povzročilo vse večje regionalne neenakosti (CLEPA, 2021). 

V raziskavi opravljeni na Norveškem je ugotovljeno, da se z uporabo EV vzpostavljajo nove norme, prakse in 

identitete. Raziskovalci ugotavljajo, da nastajajoča kultura električnih vozil na Norveškem izpodbija in spreminja 

prejšnje spolne stereotipe glede avtomobilov in dejanske vozniške prakse. Pri intervjuvanju lastnikov EV o 

procesu nakupa in lastništva EV, so bile ugotovljene stereotipne trditve o ženskem okoljevarstvu in moškem 

navdušenju nad tehnologijo. Vendar so bili tudi takšni, ki se ne strinjajo s temi trditvami. Zdi se, da je EV kot 

»hibridna konstrukcija« enako privlačen tako za ženske kot za moške, pri čemer je njihovo navdušenje 

predstavljeno v različno spolno-opredeljenih pripovedih (Anfinsen, Lagesen, & Ryghaug, 2019). Po drugi strani 

pa je druga študija pokazala, da ima kultura velik vpliv na odnos do električnih vozil. Avtorji ugotavljajo, da je 

poleg večjega bogastva na prebivalca večja verjetnost, da bodo baterijska električna vozila uporabljale družbe, 

za katere je značilno manjše izogibanje negotovosti (manjši stres pri soočanju s prihodnostjo), kolektivizem 

(dajanje prednosti potrebam skupine), ženskost (bolj skromna in skrbna), dolgoročna usmerjenost 

(osredotočenost na prihodnost) in zadržanost, ki se kaže v obvladovanju želja (Novotny, Szeberin, Kovács, & 

Máté, 2022). 

Za počasno vpeljavo EV obstaja veliko razlogov, od tehnologije do družbenih preferenc, vendar igra omejena 

ponudba pomembno vlogo pri izbiri razpoložljivih električnih avtomobilov. Glavne ugotovitve iz Kitajske kažejo, 

da okoljska ozaveščenost le delno vpliva na odločitev za nakup EV, precej pomembnejše so subjektivne norme 

posameznika ter sprejemljivost vladnih politik, ki pozitivno vpliva na sprejetje EV. Za pospeševanje prodaje EV 

v mestih z nizkimi dohodki je mogoče uporabiti več ukrepov za spodbujanje trga, saj učinek onesnaževanja zraka, 

ki spodbuja prodajo, v teh mestih ni tako učinkovit kot v mestih z višjimi dohodki. Poleg tega je mogoče razmisliti 

o finančni podpori potencialnim porabnikom električnih vozil v mestih z nizkimi dohodki, ker je obseg prodaje 

električnih vozil pomembno in pozitivno povezan z razpoložljivim dohodkom (Guo, Zhang, Gu, Zhang, & Fan, 

2020).  
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6 Projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb 

Zgradbe bodo povzročile več kot 40 milijard ton emisij ogljika in porabile približno tretjino svetovne energije in 

vode letno v naslednjih desetih letih. Slovenija je leta 2011 sprejela Uredbo o ZeJN, kjer se zahteva, da je 30% 

vgrajenega materiala po prostornini iz lesa ali baziranega na lesu. Od leta 2014 obstaja v Sloveniji program za 

spodbujanje splošne rabe lesa. 

Pri izvedenih javnih naročilih projektiranja in/ali izvedbe gradnje stavb smo se osredotočili predvsem na gradnjo 

novih stavb, kjer smo preverjali vsebnost lesa, vidik inovativnosti in posredno računali prihranke ter zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov. Skupno smo analizirali 29 naročil, kjer je v sedemnajstih primerih šlo za novogradnjo, 

v osmih primerih za prenovo in v štirih primerih za dozidavo objekta (gradnja prizidka). Skupna vrednost 

izvedenih naročil je znašala 83.316.274,48 EUR. 

Tabela 16: ZeJN za primer projektiranja in/ali izvedbe gradnje stavb 

Predmet naročila Leto naročila 
Število 

naročil 

Število JN, ki upošteva 

delež lesa in lesnih tvoriv 

najmanj 30% 

Povprečno število 

prejetih ponudb 

Novogradnje 2018-2021 17 5 5,53 

Sanacija, rekonstrukcija 2020-2021 8 1 3,63 

Dozidava objekta 2020-2021 4 0 7,25 

Skupaj 2018-2021 29 6 5,24 

6.1 Analiza okoljskih učinkov 

Gradnja stavb in proizvodnja materialov bo povzročila 40 % vseh emisij onesnaženja in približno tretjino črnih 

ogljikovih izpustov. Število poslovnih in institucionalnih stavb bo leta 2050 trikrat večje kot leta 2010 (Wang, in 

drugi, 2018). Zato je zelo pomembno, da se osredotočimo na porabo energije stavb in stremimo k zeleni in 

trajnostno naravnani gradnji. Delež lesa v višini vsaj 30% smo preverjali neposredno v razpisnih pogojih. Les kot 

material, ki diha, ima velik potencial za uporabo pri gradnjah. Od 29 preverjenih ponudb je bila vsebnost lesa 

zahtevana zgolj v osmih razpisih. Vzroke za to je težko definirati. Morda je eden izmed razlogov ta, da vsebnost 

lesa gradnjo podraži in težje dobimo izvajalce ter seveda, da so bile nekatere vrste stavb v vmesnem obdobju 

izvzete iz Uredbe o ZeJN (CC-SI 126: Stavbe splošnega družbenega pomena). Hkrati lahko naročnik javno naročilo 

projektiranja stavbe odda tako, da uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje (inovativni pristopi gradnje) 

in certificiranja trajnostne gradnje, kot so DGNB, BREEAM, LEED. V tem primeru naročnik ni zavezan slediti cilju 
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oziroma ga izpolniti glede minimalnega deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbah. Od vseh pregledanih ponudb 

inovativen pristop gradnje ni bil izbran pri nobenem naročniku. Vzroke za neupoštevanje deleža lesa je tako 

potrebno iskati drugje. V Pilotni analizi smo izračunali prihranek izpustov CO2 zaradi upoštevanja 30% lesa pri 

gradnjah in vgraditve varčnih sijalk, ki imajo precej nižjo porabo energije in s tem povezan ogljični odtis. V zelenih 

JN je bil samo pri šestih gradnjah upoštevan 30% delež lesa pri gradnjah, kar za eno gradnjo akumulira približno 

7 t CO2 v desetih letih. Hkrati v nekaterih JN niso bile navedene informacije o številu sijalk, v razpisu je bilo 

omenjeno le, da mora biti delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, 

najmanj 90%. Glede na vrsto gradnje smo za nasvet povprašali strokovnjaka za gradnje in obnove, ki nam je 

svetoval glede okvirnega številka svetil za specifične gradnje. Skladno s tem smo nato z uporabo orodja Agencije 

za energijo izračunali prihranek CO2 za svetila, ki je skupaj s prihrankom CO2 zaradi uporabe lesa prikazan na 

spodnji sliki. 

 

 

Slika 24: Skupno zmanjšanje izpustov CO2 zaradi upoštevanja 30% lesa pri gradnjah in vgradnje varčnih svetil 

Vgradnja varčnih svetil prispeva k zmanjšanju izpustov 421,9 t CO2 na letni ravni. Kompaktne fluorescentne 

sijalke (CFL) imajo življenjsko dobo nekje med 6.000-15.000 ur, LED diode pa tudi do 50.000 ur. Privzamemo, da 

bo življenjska doba svetil vsaj deset let in ocenimo desetletni prihranek. Skupno tako v desetih letih prihranimo 

4.219 t CO2. 

Prihranek električne energije zaradi uporabe varčnih sijalk znaša na letni ravni 1.210,58 MWh, desetletni 

prihranek pa 12.106 MWh.  

Uporaba dvojnih splakovalnih sistemov za stranišča, ki omejuje porabo vode pripomore k varčevanju vode. Na 

letni ravni s tem prihranimo 56.360 m3 vode, v desetih letih pa 563.600 m3. Na letni ravni s tem prihranimo 

vode za približno 970 ljudi. Varčevanje z energijo in vodo pomaga ohranjati visokokakovostne naravne vire in s 

tem pomembno prispeva kakovosti življenja prebivalstva. 
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Nekateri od ključnih okoljskih vplivov so tudi nastajanje odpadkov med pripravo gradbišča, gradnjo, uporabo in 

rušenjem stavbe ter kakovost zraka v zaprtih prostorih v povezavi s prezračevanjem in emisijami nevarnih snovi 

iz gradbenih proizvodov. Od devetindvajsetih ponudb je uporaba gradbenih proizvodov ali materialov z visoko 

vsebnostjo recikliranega ali ponovno uporabljenega materiala zahtevalo 12 naročnikov. Gradbeni material, ki 

ga je mogoče reciklirati, zagotavlja okolju prijazno rešitev za gradbene odpadke. Naravni izolacijski material je 

dobra rešitev za kmetijske odpadke. Okolju prijazna logistika gradbišča in javna dela - ciljno inteligentno 

upravljanje masivnega pretoka na gradbiščih prinaša zmanjšanje prometa, hrupa in emisij prahu na gradbišču, 

kar je veliko olajšanje za sosede in delavce. 

6.2 Analiza ekonomskih učinkov 

Energetski prihranki zaradi uporabe varčnih sijalk in prihrankov vode zaradi sanitarnih sistemov z dvojnim 

splakovanjem rezultirajo v denarnih prihrankih v času obratovanja naprav so prikazani spodaj na Slika 25.  

 

Slika 25: Skupni prihranek električne energije, vode, finančni prihranki in zmanjšanje izpustov CO2 za obdobje desetih let 

Skupni letni prihranki znašajo 245.247 EUR, v desetih letih pa 3.160.253 EUR kar predstavlja 4 % celotne 

investicije gradenj/obnov. Približno šestina denarnih prihrankov je na račun vode, preostali delež pa zaradi 

zmanjšane porabe elektrike varčnih sijalk. Poleg neposrednih finančnih prihrankov na račun delovanja oz. 

obratovanja stavb imamo tudi posredne ekonomske učinke zaradi prihrankov pri recikliranju odpadkov, manjše 

količine uporabljenih materialov, znižanja glob za škodovanje okolju in številnih drugih. Vsebnost 30% deleža 

lesa pri gradnjah ima posredno zelo velik ekonomski učinek. Država je umestila lesno industrijo v Slovensko 

industrijsko strategijo 2021-2030, kjer se pričakuje povečanje količine doma predelanega lesa na 3 mio m3 

letno, porast prihodkov od prodaje v lesni panogi na 2,5 milijarde EUR letno in tudi števila zaposlenih na vsaj 

18.000 (SPIRIT Slovenia, 2021).  
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Število ponudb variira od dve do deset, v povprečju je bilo prejetih 5,24 ponudb. Glede na visoko število prejetih 

ponudb lahko rečemo, da je konkurenca na področju projektiranja in gradnje stavb precej velika, kar rezultira v 

večjem naboru primernih ponudb za naročnika in s tem ugodnejšimi cenami. 

Inovativni pristopi gradnje in certificiranja trajnostne gradnje, kot so DGNB, BREEAM, LEED niso bili razpisani v 

nobenem primeru naročila gradnje ali obnove. Razloge za to je težko natančno definirati, morda je razlog v 

nepoznavanju novih tehnik oz. pomanjkanju izobraževanja arhitektov/projektantov, dražji izvedbi gradnje, 

težavah pri pridobitvi izvajalca del itd. Vsekakor bi bilo potrebno inovativne pristopi spodbujati, saj skrajšujejo 

čas izvedbe gradenj, hkrati pa se z obvladovanjem stroškov lahko izognemo nepotrebnim podražitvam projektov. 

Gradbeništvo kot gospodarska dejavnost je eden izmed temeljev gospodarstva in velik zaposlovalec. V Sloveniji 

je v letu 2018 na področju gradbeništva delovalo 7.206 gospodarskih družb in 9.668 samostojnih podjetnikov, ki 

so skupno ustvarili 5,75 mrd EUR letnega prometa in 1,59 mrd EUR dodane vrednosti. Neposredno je gradbeni 

sektor zaposloval 65.182 delavcev, če k temu prištejemo še z gradbeništvom močno povezane dejavnosti, kot 

so arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje (15.120 delavcev) in delež 

zaposlenih v industriji gradbenega materiala kot so cement, apno in opeka (približno 3.000) pridemo do skupne 

številke 83.500 zaposlenih, kar predstavlja skoraj desetino (natančneje 9,3%) vseh zaposlenih v Sloveniji 

(Gospodarska zbornica Slovenije, 2020). Izračuni so pokazali, da bi se s predelavo 3 mio m3 lesa v izdelke z višjo 

dodano vrednostjo do leta 2030 dosegli 6% povečanje BDP, število zaposlenih v lesni in z lesom povezani 

industriji bi se povečalo za 17 %. Hkrati bi s predelavo 3 mio m3 lesa vezali 7,5 mio ton emisij CO2, kar je skoraj 

50 % letnih emisij CO2 v Sloveniji; če to ovrednotimo s ceno CO2 kuponov to pomeni do 170 mio EUR letno 

(SPIRIT Slovenia, 2021). Dodatno je gradbeništvo precej povezano s številnimi drugimi panogami kot so lesna 

industrija, proizvodnja kovin in nekovin, kemijska, strojna in elektro industrija in še mnoge storitvene dejavnosti 

(logistika, zavarovanja, bančne storitve) ter ima tako zelo velik ekonomski vpliv na celotno družbo. 

6.3 Analiza družbenih učinkov 

Poudarili smo že, da so gradnje najkompleksnejši izmed vseh analiziranih predmetov. To se kaže tudi pri analizi 

družbenih učinkov, saj so ti večplastni. Projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb vključuje številne dobavitelje 

in izvajalce, ki so pretežno vezani na lokacijo gradnje, zato smo učinek na zaposlovanje ocenili kot izjemno velik 

in pomemben (+++). S tem so posredno povezani tudi delovni pogoji in javno zdravje, varnost ter zdravstveni 

sistemi, ki se vsi nanašajo na same uporabnike stavb in družbo in imajo zaradi tega širok družbeni vpliv. Srednje 

velik vpliv (++) smo pripisali delovnim pogojem, javnemu zdravju, izobraževanju in usposabljanju izven 

Slovenije ter upravljanju, izobraževanju in usposabljanju ter kulturi v Sloveniji. 

Tabela 17: Ocena geografske razsežnosti družbenih učinkov za projektiranje in/ali izvedbo gradnje stavb 
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DRUŽBENI UČINKI 
GEOGRAFSKA RAZSEŽNOST UČINKOV 

ZNOTRAJ SLOVENIJE IZVEN SLOVENIJE 

Zaposlovanje +++ + 

Delovni pogoji +++ ++ 

Porazdelitev prihodkov, družbena 

zaščita in družbena vključenost 
+ + 

Upravljanje, sodelovanje in dobra 

uprava 
++ + 

Javno zdravje, varnost in zdravstveni 

sistemi 
+++ ++ 

Izobraževanje in usposabljanje ter 

sistemi izobraževanja in usposabljanja 
++ ++ 

Kultura ++ + 

Družbeni učinki v tretjih državah  ++ 

Pri analizi ekonomskih učinkov smo že napisali, da je gradbeništvo zelo velik zaposlovalec in ima zaradi tega vpliv 

na zaposlitev pretežno lokalnega prebivalstva, ker je izvedba del vezana na lokacijo gradnje. Poleg domačega 

prebivalstva pa zaposluje tudi velik del delavcev (predvsem fizična gradbena dela) iz držav bivše skupne države 

(BIH, Makedonija, Srbija) in ima s tem posredno tudi velik družbeni učinek v tretjih državah. Po ocenah Evropske 

komisije je gradbeni sektor pomemben vir zaposlovanja, saj zagotavlja 18 milijonov neposrednih delovnih mest 

in prispeva približno 9 % BDP EU (European Comission, 2022). Hkrati velja, da je potencial za zelena delovna 

mesta v gradbenem sektorju še posebej velik, saj je na tem področju veliko možnosti za uporabo okolju prijaznih 

materialov in ukrepov za energetsko učinkovitost (The Greens/EFA in the European Parliament, 2014). 

Mednarodna organizacija dela se strinja s tem stališčem, vendar poudarja, da je treba uporabiti potrebne 

standarde, da se zagotovi, da so ta delovna mesta zelena in dostojna (International Labour Organization, 2018). 

Študija o vplivu ozelenitve gradbenega sektorja v Indiji je pokazala, da bodo obstoječi zaposleni v tem sektorju 

zaradi povečanega povpraševanja verjetno pridobili nova znanja in spretnosti, saj zelena zasnova in zelene 

stavbe zahtevajo delavce z novimi profili. To lahko povzroči tudi prehod iz enega sektorja v drugega, kar ima za 

posledico učinek prelivanja v smislu ustvarjanja delovnih mest, kar pomeni, da lahko delavci zapustijo manj 

privlačne sektorje in se preselijo v zeleni gradbeni sektor (Goswami & Chaudhury, 2019). Za načrtovanje in 

gradnjo zelenih stavb so potrebna bolj specializirana znanja, zato bo to verjetno vplivalo tudi na plače, saj se bo 

vrednost storitev, ki jih ponujajo delavci, povečala. Nedavna študija z naslovom "Qualifying for the Race to Net-

Zero" je pokazala, da je trenutno povprečno delovno mesto za polni delovni čas v okolju z ničelnimi emisijami 

v Združenem kraljestvu plačano 37.190 funtov na leto, kar je 18 % več od nacionalnega povprečja in 30 % več 

od delovnih mest v sedanjih energetsko intenzivnih panogah (Christie-Miller & Luke, 2018). 
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V večini razpisov je zahtevano, da mora izbrani ponudnik upoštevati vse varnostne ukrepe za delavce in naprave 

ter materiale v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in njegovimi podzakonskimi akti ter internimi navodili 

naročnika (Vlada Republike Slovenije, 2011). S tem se neposredno poskrbi, da se zmanjša verjetnost 

zdravstvenih tveganj zaradi snovi, škodljivih za naravno okolje, hkrati pa se poskrbi za zmanjšano rabo energije 

in varno odlaganje odpadkov. Varno delovno okolje je pomemben dejavnik zdravja, zlasti v sektorjih z visokim 

tveganjem, kot je gradbeništvo. World Green Building Council navaja, da lahko sektor zelene gradnje in 

gradbeništva zagotovi boljše delovne pogoje za delavce, če se lahko 1) opre na lokalne vrednostne verige pri 

gradnji, 2) močno vključi mala in srednje velika podjetja v vsaki fazi življenjskega cikla stavbe ter 3) uporablja 

lokalno razvite in proizvedene zelene tehnologije in gradbeni material (World Green Building Council, 2020). 

Tudi organizacija Human Rights Watch meni, da je lokalni element pomemben, saj lahko podjetja, če delujejo 

na lokalni ravni in se ne zanašajo na uvožene storitve/materiale, bolje izvajajo ukrepe na področju človekovih 

pravic, s katerimi zagotavljajo, da njihove dejavnosti spoštujejo človekove pravice in ne prispevajo k njihovim 

zlorabam. Hkrati več lokalne proizvodnje zagotavlja boljši nadzor nad plačami delavcev (Human Rights Watch, 

2016).  

Slabo duševno zdravje je najpogostejši vzrok smrti v gradbeništvu. Po podatkih britanskega Urada za državno 

statistiko je med letoma 2011 in 2017 v Združenem kraljestvu storilo samomor več kot 1.400 gradbenih delavcev, 

kar je več kot trikrat več od nacionalnega povprečja za moške. Če se bodo za zelene stavbe upoštevali strogi 

standardi, se bosta zdravje in varnost pri delu gradbenih delavcev verjetno povečala (Barnard, 2021). Nedavna 

študija iz Združenih držav Amerike je pokazala, da je v številnih državah velik delež gradbenih delavcev 

migrantov, ki so izpostavljeni večjemu tveganju izkoriščanja. Izboljšani standardi v gradbenem sektorju, ki bi jih 

morali spremljati zeleni predpisi in standardi, bi morali pomagati ublažiti te razlike (Melton, 2019). Po podatkih 

Mednarodne organizacije dela lahko okolju prijaznejši gradbeni sektor izboljša dostop do kakovostnih 

stanovanj, zlasti za skupine prebivalstva z nižjimi in srednjimi dohodki (International Labour Organization, 2018). 

To potrjuje tudi študija iz Združenega kraljestva, ki je pokazala, da na dostop do zelenih površin pogosto vplivajo 

socialno-ekonomski dejavniki in da ljudje z nižjimi dohodki ne živijo v bližini zelenih površin (Public Health 

England, 2020). Študija iz Avstralije je pokazala, da bi lahko nepravična porazdelitev parkov in drugih zelenih 

površin še povečala neenakosti v zdravju, če bi imeli ljudje z nižjimi dohodki, ki so že tako bolj ogroženi zaradi 

bolezni, ki jih je mogoče preprečiti, slabši dostop do njih (Astell-Burt, Feng, Mavoa, Badland, & Giles-Corti, 2014).  

World Green Building Council v svojem poročilu "Okvir za zdravje in dobro počutje" navaja številne koristi za 

lokalno gospodarstvo in s tem povezane družbene vplive operativnih stavb in gradnje, kot so pozitivni 

multiplikacijski učinek na lokalna podjetja, gentrifikacija (suburbanizacija) skupnosti, zagotavljanje delovnih 

mest in razvoj skupnostnih objektov. Vendar pa se z razvojem pogosto ustvarijo ali spregledajo negativni 

družbeni učinki, ki lahko vključujejo segregacijo skupnosti, izgubo kulture in celo povečanje kriminala. Med 

fazami gradnje, nadgradnje ali razgradnje je treba upoštevati in ublažiti tudi fizične probleme, ki jih povzroča 

razvoj, kot so onesnaževanje zraka, hrup in svetlobno onesnaževanje (World Green Building Council, 2020).  

Pandemija COVID-19 je poudarila težave in neugodne rezultate, ki jih lahko povzroči ali okrepi gradbeni sektor. 

Med številnimi primeri po svetu so nesorazmerno veliko število smrtnih žrtev v neformalnih stanovanjskih 
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naseljih, kot so favele v Braziliji (Slattery, Eisenhammer, & Perobelli, 2020), rasne razlike v številu smrtnih žrtev, 

ki so tesno povezane z družbenimi dejavniki zdravja, in omejen dostop do zdravstvenih ustanov, ki naj bi 

prispeval k večjemu številu smrtnih žrtev med avtohtonimi prebivalci in drugimi marginaliziranimi skupnostmi 

(Letzing, 2020). 

V literaturi na to temo se večinoma priznava pozitiven vpliv zelenih stavb na zdravje in dobro počutje končnih 

uporabnikov. Po podatkih študije na Univerzi Harvard se je pri delavcih v zelenih, dobro prezračenih pisarnah 

kognitivni rezultat (delovanje možganov) povečalo za 101 %. Študija, ki sta jo leta 2016 izvedli Harvard School 

of Public Health in State University of New York Upstate Medical University (podprla jo je družba United 

Technologies), je pokazala, da so imeli zaposleni v stavbah z zelenim certifikatom za 26 % boljše rezultate testov 

kognitivnih funkcij kot zaposleni v podobno zmogljivih stavbah brez zelenega certifikata. Učinki so se pokazali 

tudi po odhodu z dela: zaposleni, ki so delali v zelenih stavbah, so imeli za 6 % bolj kakovosten spanec v 

primerjavi s tistimi, ki so delali v stavbah z visoko učinkovitostjo, ki niso bile certificirane kot zelene 

(MacNaughton, in drugi, 2017). V isti študiji so tisti, ki so delali v zelenih stavbah, poročali tudi o 30 % manj 

simptomov "sindroma bolne stavbe" - stanja, za katerega so značilni glavoboli in težave z dihanjem, ki jih 

pripisujejo nezdravim ali stresnim dejavnikom v pisarniškem delovnem okolju, kot je slabo prezračevanje. Ista 

skupina trenutno izvaja triletno študijo, v okviru katere bo nadalje zbirala podatke o vplivu zelenih stavb na 

kognitivne funkcije. 

Študija Ameriške akademije za medicino spanja je pokazala, da so zaposleni v pisarnah z okni v povprečju spali 

46 minut več na noč (Celmer, 2013). Poročilo organizacije Human Spaces navaja, da lahko samo optimalna 

izpostavljenost dnevni svetlobi izboljša prisotnost v šoli za povprečno 3,5 dneva na leto in rezultate testov za 

5-14 %, hkrati pa poveča hitrost učenja za 20-26 %. Poskusi so pokazali, da lahko prisotnost rastlin v učilnicah 

vodi do boljših dosežkov pri črkovanju, matematiki in naravoslovju in sicer za 10-14 % (Human Spaces, 2022). 

Študija iz Združenega kraljestva je pokazala, da lahko dostop do kakovostnih zelenih površin spodbuja bolj 

zdravo vedenje in aktivnejši življenjski slog, kar je povezano s pozitivnimi zdravstvenimi rezultati, vključno z 

izboljšanjem duševnega zdravja in dobrega počutja, daljšo življenjsko dobo, nižjim indeksom telesne mase in 

debelostjo ter višjimi stopnjami telesne dejavnosti (Public Health England, 2020). 

Raziskava Svetovnega sveta za zeleno gradnjo iz leta 2012 navaja, da so znanja in spretnosti ter usposabljanje 

lahko pogosto ovira za dostop do nekaterih delovnih mest, kot so tista v sektorju zelene gradnje. Pomanjkanje 

znanj in spretnosti vpliva na dva poklica v gradbeništvu; načrtovalci in projektanti pogosto nimajo dovolj znanja 

o zeleni gradnji, pri obrtnikih, ki fizično gradijo in vzdržujejo stavbe, pa prav tako primanjkuje znanj in 

spretnosti, potrebnih za izvajanje zelenih praks (World Green Building Council, 2020). Zato Evropska komisija 

navaja, da je treba izboljšati specializirano usposabljanje in povečati privlačnost sektorja, zlasti za proizvodne 

delavce, na tehničnih šolah in univerzah (European Comission, 2022).  

Nedavna študija podjetja Onward je pokazala, da bo moralo 3,2 milijona delavcev "izboljšati svoje znanje", če 

želi Združeno kraljestvo do leta 2050 doseči cilj ogljične nevtralnosti. Ta številka zajema izpopolnjevanje in 

prekvalifikacijo. Poročilo navaja, da je med najbolj prizadetimi sektorji gradbeništvo kjer bo 30 % delavcev 

moralo pridobiti nova znanja in spretnosti. Po mnenju World Green Building Council (2020) lahko na kakovost 
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izobraževanja vplivajo notranji prostori ter okolica. To pomeni, da lahko zelene stavbe vplivajo na kakovost 

izobraževanja. Na področju izobraževanja in usposabljanja ima Slovenija dolgoletno tradicijo, poleg srednjih 

šol in fakultet obstajajo še številna izobraževanja in usposabljanja kadrov, katerega cilj je posredovanje in 

posodabljanje znanj s področja gradbeništva (materiali, sistemi, tehnologije, konstrukcije, gradbena fizika, 

bivalno okolje, energija v zgradbah itd.). Z uspešnim upravljanjem znanja si podjetja zagotovijo večjo 

konkurenčnost, hkrati pa lažje sledimo spremembam, ki jih narekujejo smernice trajnostne gradnje. (Gradbeni 

inštitut ZRMK d.o.o., 2022).  

Znanje je pomembno tudi pri prenovah stavb kulturne dediščine, katerih delež v segmentu državnih stavb je 

zelo velik. Te zgradbe kot nosilke slovenske identitete potrebujejo posebno obravnavo, in zato so bile v okviru 

izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020 oblikovane tudi smernice za njihovo energetsko prenovo 

(Vendramin, in drugi, 2016). S tem se ohrani videz, podaljša življenjska doba ter hkrati zmanjša poraba ter 

posledično zmanjša ogljični odtis. 

Morda je na tem mestu smiselno omeniti pozitiven vpliv, ki ga ima les pri gradnjah na bivanje, počutje in zdravje 

ljudi. Les deluje kot biološki filter, ki zrak očisti in osveži ter s tem blagodejno vpliva na počutje, saj znižuje srčni 

utrip, izboljšuje koncentracijo in omogoča boljši spanec. Poleg omenjenega je zelo pomemben podatek, da se v 

gradbi iz lesa ljudje počutijo prijetno že pri 18-20 stopinj Celzija, v masivni zgradbi pa šele pri 22-24 stopinj 

Celzija. Zato je potrebno manj dogrevati stavbo in lahko bistveno prihranimo pri ogrevanju in stroških 

energentov (SPIRIT Slovenija - Podjetniški portal, 2021).  

Glede na študijo, ki je bila izvedena na vzorcu sto delavcev v zaprtih prostorih v Avstraliji so raziskovalci ugotovili, 

da (Knox & Parry-Husbands, 2018): 

• Delavci na delovnih mestih z več lesa so bolj zadovoljni. 

• Rastline, naravna svetloba, so prav tako povezani z večjim zadovoljstvom na delovnem mestu.  

• Delavci v delovnih okoljih z izpostavljenim lesom se počutijo bolj povezani z naravo in imajo bolj 

pozitivne asociacije na delovno mesto. 

• Les je povezan z večjo koncentracijo, boljšim razpoloženjem in osebno produktivnostjo.  

• Les ima zelo pozitivne asociacije, zlasti v primerjavi z drugimi materiali, kot sta beton in jeklo. 

Anketiranci so navedli, da se jim zdi les naraven, topel in sproščujoč.  

Smernice vlade Nove Zelandije za javno naročanje v gradbeništvu poudarjajo naslednje družbene koristi lesa 

(New Zealand Government Procurement, 2019): 

• Izbira doma predelanih lesnih izdelkov za gradnjo podpira tudi regionalni gospodarski razvoj, saj so 

gozdarstvo, domača predelava in pripadajoča infrastruktura v regiji, kar zagotavlja veliko lokalnih 

delovnih mest. 

• Tehnologije za les zagotavljajo možnosti za predizdelavo zunaj gradbišča, kar zmanjšuje količino 

odpadkov in skrajšuje čas gradnje. 

• Proizvodnja zunaj gradbišča je varnejša tudi za delovno silo v gradbeništvu.  
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• Lesene stavbe, pri katerih je uporabljen inženirski les, imajo visoko potresno odpornost in so ne le 

rešljive, temveč jih je mogoče ponovno uporabiti, namesto da bi jih bilo treba porušiti, kar pomeni, da 

bolje zagotavljajo varnost ljudi.  

Raziskovalci z univerze v Sao Paolu so predstavili rezultate, ki kažejo, da stik z lesom lahko zmanjša raven stresa, 

kar je lahko povezano z nižjim krvnim tlakom, spremenljivostjo srčnega utripa in aktivnostjo možganov. Ta 

rezultat kaže na možne pozitivne učinke na človekovo počutje, zlasti v okoljih, za katera je znano, da spodbujajo 

visoke ravni stresa, kot so delovna okolja, šole, bolnišnice itd. Dosledni rezultati so bili ugotovljeni pri 

izpostavljenosti z dotikom, vidom in vonjem (Kazuo Shigue & Ino, 2017).  

Vendar tako kot je prisotnost lesa bolj zaželena kot njegova odsotnost, je po različnih raziskavah prevelika 

prisotnost tega materiala tudi škodljiva in za večino ljudi neugodna (Nyrud, Blingslimark, & Bysheim, 2014). 

Predhodne študije kažejo, da se stopnja približno 90-odstotne pokritosti z lesom (ob upoštevanju tal, sten in 

stropa) zdi pretirana in zato nezaželena. V drugi raziskavi je bilo ugotovljeno, da je vsaka stopnja nad 70 % 

pokritosti škodljiva. Po drugi strani pa, če je količina lesa pretirano majhna, omenjene koristi morda ne bodo 

dosežene ali zaznane (Kotradykova, in drugi, 2019).  

Inovativni pristopi k gradnji in certificiranju trajnostne gradnje kot so DGNB, BREEAM in LEED pri nas žal niso 

tako zastopani za razliko v tujini, kar se je odrazilo tudi v naši analizi. Številne študije so poskušale oceniti, kateri 

sistem je boljši, vendar so bili rezultati različni glede na potrebe in lokacijo. Leta 2019 je bilo ugotovljeno, da je 

certifikat BREEAM najcenejši v smislu pristojbin za certificiranje, medtem ko so bile pristojbine za certificiranje 

za LEED in DGNB na zelo podobni ravni. Glede na geografsko razširjenost DGNB vodi v nemško govorečih državah, 

LEED je najbolj znana oblika certificiranja na svetovni ravni, vendar običajno poteka v okviru nacionalnih poglavij, 

medtem ko je BREEAM po skupnem številu vodilni med sistemi na svetovni ravni. Sodelavci iz Gradbenega 

inštituta ZRMK so naredili detajlen pregled in primerjavo različnih sistemov trajnostne gradnje in ocenili 

možnosti prilagoditve za slovenski prostor (Šijanec-Zavrl, in drugi, 2017): 

• DGNB 

o Prilagoditev na slovenski prostor - uporaba sistema je kompleksna, saj za večino proizvodov, 

ki jih pri gradnji uporabljamo ni podatkov in bi verjetno prišlo do povečanega uvoza gradbenih 

proizvodov v Slovenijo. 

o Primernost sistema za neposredno uporabo v ZeJN – ni popolnoma primeren, saj je namenjen 

fazi projektiranja, izvedbe in prevzemanja in veliko manj specifikaciji zahtev projektanta. 

• LEED 

o Prilagoditev na slovenski prostor – LEED sistem je manjši, enostavnejši in vsebuje manj 

tehničnih parametrov kot denimo DGNB vendar bi potrebovali neke osnovnice (bazične 

vrednosti) za primerjavo. Sistem LEED ne naslavlja stroškov v celotnem življenjskem ciklu, ne 

obravnava okoljskih lastnosti proizvodov na celovit način in zato je lahko uporabljen zgolj kot 

del osnove za Slovenijo. 

o Primernost sistema za neposredno uporabo v ZeJN – ni primeren, saj je namenjen fazi 

projektiranja, izvedbe in ne toliko za specifikacije zahtev projektanta.  
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• BREEAM 

o Prilagoditev na slovenski prostor – podobno kot DGNB je sistem BREEAM zelo podrobno 

razdelan, kjer so eksperti trajnostne gradnje vključujejo že v fazi projektiranja. Tudi tu bi bilo 

potrebno določiti neke bazične vrednosti za primerjavo, oteževalna okoliščina je, da obstajajo 

gradbene kategorije, ki niso del slovenske gradbene prakse. Naštete težave bi bilo mogoče 

odpraviti vendar bi bilo potrebno veliko časa, naporov ter izobraževanj. 

o Primernost sistema za neposredno uporabo v ZeJN – ni primeren, ker ja namenjen fazi 

projektiranja, izvedbe in prevzemanja, veliko manj pa specifikaciji zahtev za projektanta. 

Uporabimo ga lahko le na nivoju celovite ocene, kar pa brez celovitega vrednotenja ni 

smiselno. 

Rezultati SWOT analize so pokazali, da je za slovenski prostor in neposredno uporabo v ZeJN kljub vsemu 

najprimernejši sistem DGNB, saj je podprt z ustreznimi orodji, ki so vzdrževana in vsebuje aktualne podatke, ki 

pa so (žal) primerni za nemško tržišče. Prednost sistema je, da je temelji na EU zakonodaji in prioritetah, 

sooblikuje ga nemška gradbena industrija, ki pokriva tudi naš trg, zato je poznan tudi med našimi strokovnjaki. 

Slabost sistema je, da je obseg v praksi manjši od drugih konkurenčnih sistemov in bi bilo potrebno veliko 

izobraževanj ter licenc za dokumentacijo in programe, ki so dosegljivi v angleškem in nemškem jeziku. Dobra 

stvar je, da nosilec sistema podpira uveljavitev sistema DGNB v slovenskem prostoru in izvaja usposabljanja ter 

seminarje tudi v Sloveniji. Vseeno je potrebno upoštevati visoke dodatne stroške pri uporabi sistema, postavitvi 

ciljev naročniku, spremljanju graditve, pripravi dokazil in procesu certificiranja. Podatkovno bazo in kazalnike, ki 

so trenutno prilagojeni za nemški trg, bi lahko s pravo usmeritvijo nadgradili in dopolnili s podatki za slovenski 

trg, kar bi olajšalo implementacijo sistema in njegovo uporabo v prihodnosti. 

Za boljše razumevanje vidika naročnikov (npr. predstavniki občin), arhitektov, gradbenikov, projektantov smo 

poslali poglobljeni anketni vprašalnik glede ZeJN na področju gradenj, smiselnosti 30% deleža lesa ter 

inovativnih pristopov gradnje. Prejeli smo osem izpolnjenih vprašalnikov (celoten vprašalnik je dosegljiv v 

prilogah), kjer je šest anketirancev zelo dobro poznalo tematiko ZeJN in gradnje v Sloveniji in so podali tudi 

nekatere konstruktivne predloge. Med anketiranci je bilo tri četrtine vprašanih ženskega spola, povprečna 

starost znaša 44 let. 

Slika 26: Spol anketiranih
Slika 27: Letnica rojstva anketiranih 
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Največ vprašanih (50%) je doseglo visokošolsko univerzitetno izobrazbo, 37.5% pa ima opravljeno specializacijo, 

magisterij ali doktorat. Eden izmed vprašanih ima opravljeno visokošolsko strokovno izobrazbo. Kar se tiče 

področja dela je polovica anketirancev zaposlenih v javnem sektorju, 37.5% v raziskovalnih in izobraževalnih 

institucijah ter 12.5% v gospodarskem sektorju.

Slika 28: Najvišja dosežena izobrazba anketiranih
Slika 29: Področje dela anketiranih 

Prvo vprašanje je pri anketirancih preverilo ali so seznanjeni z Uredbo o ZeJN, na katero je 75% vprašanih 

odgovorilo pritrdilno. Dva izmed vprašanih pa Uredbe o ZeJN nista poznala, zato jima ni bilo potrebno odgovoriti 

na nadaljnja vprašanja. Od preostalih šestih anketirancev so vsi vedeli katere ključne okoljske vplive je potrebno 

upoštevati pri projektiranju ali gradnji stavb. Anketiranci so bili vprašani o dopolnitvi Uredbe o ZeJN na področju 

projektiranja in izvedbe gradnje stavb, kjer se razširja nabor stavb, kjer je potrebno upoštevanje okoljskih ciljev. 

Poleg poslovnih in upravnih stavb (CC-SI 122) so bile (ponovno) dodane še stavbe splošnega družbenega pomena 

(CC-SI 126) in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CC-SI 113). 

Slika 30: Poznavanje Uredbe o ZeJN
Slika 31: Smiselnost razširitev nabora stavb 

Večini anketirancev se zdi razširitev nabora stavb, kjer je potrebno upoštevanje okoljskih ciljev smiselna, pri tem 

pa so anketiranci izpostavili, da bi bila razširitev smiselna za vse stavbe, kjer tehnične zahteve to dopuščajo, 

hkrati pa bi bilo v nadaljevanju potrebno vključiti še energetske sanacije. Prav tako se polovici anketirancev zdi 

smiseln cilj, ki zahteva 30% delež lesa ali lesnih tvoriv pri gradnji, a zgolj kot trenutna rešitev, v prihodnosti pa 

bi cilj za vsebnost lesa povečali. Eden izmed anketirancev je dodal, da se v Uredbi o ZeJN ne bi smeli osredotočati 

visokošolska 
strokovna; 12.5%

visokošolska 
univerzitetna; 

50.0%

specializacija, 
magisterij, 

doktorat; 37.5%
javni 

sektor, 
50.0%

gospodarski 
sektor, 12.5%

znanost, 
raziskovanje in 

izobraževanje, …

75.0%

25.0%

Ali poznate Uredbo o Zelenem javnem 
naročanju?

DA

NE

NE VEM
50.0%

33.3%

16.7%

Ali se vam zdi takšna razširitev nabora 
stavb smiselna? Ali bi bilo potrebno 

dodati še kakšno vrsto 
poslovnih/upravnih stavb?

DA

NE

NE VEM



 

 
 

69 

info@care4climate.si 
www.care4climate.si 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa 
LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

 

zgolj na les, temveč bi bilo potrebno upoštevati tudi druge trajnostne materiale, kot so na primer proizvodi iz 

konoplje ter reciklirani materiali. Glavni razlogi da naročniki pri gradnjah ne upoštevajo 30% deleža lesa, so 

predvsem, da vključitev lesa gradnjo podraži ter premalo znanja in izkušenj s strani projektantov in arhitektov. 

Izpostavljena je kompleksnost takšne gradnje ter nepovezanost arhitektov, projektantov in gradbenikov od 

začetka do konca izvedbe projekta. V manjši meri naj bi prispevali tudi dolgi dobavni roki lesa, visoki stroški 

vzdrževanja in pomanjkanje podjetij na trgu, ki ponujajo lesno gradnjo. Poleg tega so anketiranci dodali, da 

gradbincem klasičnih gradenj spremembe niso v interesu, zato z lobiranjem zavirajo hitrejše spremembe na 

tem področju. 

 

Slika 32: Mnenje anketirancev o uporabi lesa v gradnjah 

Vsi vprašani se strinjajo ali povsem strinjajo s trditvijo, da v Sloveniji les kot surovino premalo izkoriščamo. 

Večina anketirancev meni, da uporaba lesa v gradnjah prispeva k zmanjševanju izpustov CO2 v ozračje, da z njo 

podpiramo slovensko lesno-predelovalno dejavnost ter, da tehnologije za predizdelavo lesnih materialov zunaj 

gradbišč zmanjšujejo količino odpadkov in skrajšujejo čas gradnje. Večina se strinja s trditvijo, da imajo stavbe, 

kjer je uporabljen inženirski les visoko potresno varnost in so tako varnejše od tradicionalnih gradenj. 

Anketiranci se delno strinjajo in delno ne strinjajo, da uporaba lesa v gradnjah zmanjšuje našo uvozno odvisnost 

od tujih držav. 

Več kot tri četrtine vprašanih se strinja ali povsem strinja s trditvami, da je les topel, sproščujoč in vzbuja 

pozitivne asociacije, prav toliko se je potrdilno odzvalo na trditev, da se delavci v delovnih okoljih z 

izpostavljenim lesom počutijo bolj povezani z naravo. Dve tretjini anketirancev meni, da uporaba lesa v 

gradnjah pozitivno učinkuje na koncentracijo in razpoloženje ter s tem prispeva k višji produktivnosti na 

delovnem mestu. Enak odstotek je odgovorilo, da se strinja ali povsem strinja, da stik z lesom zmanjšuje raven 
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stresa. S trditvijo, da ima prevelik delež lesa (več kot 70%) nasproten, torej negativen učinek se povsem strinja 

le eden izmed anketirancev. 

83.3% vprašanih pozna sisteme certificiranja trajnostne gradnje kot so DGNB, BREEAM, LEED, HQE, 66.7% pa 

se jih strinja s predlogom, da bi za merjenje učinkov ZeJN pri gradnjah uvedli sistem DGNB, ki bi bil prilagojen 

za slovenski prostor. Kot alternativa naj bi se pripravljala prilagoditev EU okvira Level(s), ki bo nadomestil sistem 

DGNB. Eden izmed vprašanih se z uvedbo DGNB sistema ne strinja, ker gre za komercialno tujo shemo, se pa 

strinja, da s spodbujanjem uporabe kateregakoli sistema v privatnem kot tudi javnem sektorju za uveljavitev 

domačih trajnostnih kazalcev. Tudi on izpostavlja širšo uporabo EU sistema Level(s), ki temelji na šestih ključnih 

(makro) ciljih, ki obravnavajo ključne vidike trajnosti v življenjskem ciklu stavbe in jih je mogoče spremljati s 16 

ključnimi kazalniki (European Commission, 2022). Trajnostni kazalniki znotraj vsakega ključnega cilja opisujejo, 

kako je mogoče učinkovitost stavbe uskladiti s strateškimi cilji politike EU na področjih, kot so energija, poraba 

materiala in odpadki, voda, kakovost zraka v zaprtih prostorih in odpornost na podnebne spremembe: 1. Emisije 

toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb; 2. Učinkoviti krožni življenjski cikli materiala; 3. Učinkovita raba 

vodnih virov; 4. Zdravi in udobni prostori; 5. Prilagajanje in odpornost na podnebne spremembe; 6. Optimizirani 

stroški in vrednost življenjskega cikla. 

 

Slika 33: Razlogi za nerabo inovativnih pristopov gradnje 

Z navedenimi razlogi, da naročniki ne uporabljajo inovativnih pristopov gradnje se je strinjalo 33% vprašanih 

pri vsaki trditvi, poleg tega pa so navedli še tri dodatne razloge. Eden izmed anketirancev izpostavlja, da s strani 

javnih naročnikov ni interesa oziroma poznavanja vodstvenega kadra in znanja za naročanje ter vodenja 

takšnih projektov. Med naročniki naj bi bilo premajhna zavednost o dolgoročnih pozitivnih okoljskih in 

ekonomskih učinkih lesene gradnje. Poleg tega naj bi bila cena za vključevanje certifikacijskih shem za slovenski 

trg nezanimiva in previsoka. Uporabo inovativnih pristopov gradnje bi najbolj učinkovito vzpodbudili z 

izpostavo primerov dobrih praks, ki že obstajajo na tem področju. Zagotovo bi k velikim napredkom doprinesli 

z izobraževanjem projektantov in gradbenikov na področju inovativnih gradenj ter s finančnimi spodbudami v 

obliki subvencij, inovativnost na področju gradenj pa bi lahko dodatno nagrajevali, saj zahteva več vloženega 

časa in stroškov. Anketiranci v večini ne podpirajo prilagoditev zakonodaje, ki bi obvezovala uporabo 

inovativnih pristopov gradnje, saj verjamejo, da je nagrajevanje učinkovitejše od prisile.  
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7 Povzetek analize 

V okviru projektne naloge je bila izvedena analiza ZeJN v Republiki Sloveniji. Na naboru skupno 107 izvedenih 

naročil - 42 naročil za predmet elektronske naprave, 36 za cestna vozila in 29 za projektiranje ali izvedba 

gradnje stavb, smo določili izhodišča za spremljanje učinkov zelenega javnega naročanja ter preizkusili 

metodologijo za merjenje okoljskih, ekonomskih in družbenih učinkov. Rezultati analize kažejo, da naročniki v 

veliki večini primerov sledijo smernicam iz uredbe o ZeJN, kar rezultira v energetskih in finančnih prihrankih 

ter zmanjšanju izpustov emisij toplogrednih plinov in ima pozitivne učinke na celotno družbo.  

Tabela 18: Neposredno merljivi prihranki izvedenih ZeJN glede na predmet analize 

 Elektronske 

naprave 

Cestna 

vozila 

Projektiranje in/ali gradnja 

stavb 

Energetski prihranki [MWh] 7.644,32 3.216,04 12.105,80 

Ekonomski (finančni) prihranki [kEUR] 1.437,67 510,08 3.160,25 

Zmanjšanje izpustov CO2 [t CO2] 2.637,29 990,49 4.225,50 

Zmanjšanje porabe vode [tisoč m3] 5,66 / 563,56 

Povprečno število ponudb 3,14 2,17 5,24 

Rezultati neposredno merljivih prihrankov po vseh predmetih so prikazani v zgornji tabeli ter na spodnji sliki 

grafično vizualizirani za vse predmete skupaj. 

 

Slika 34: Skupni prihranki ZeJN po vseh predmetih – elektronske naprave, cestna vozila in gradnje 
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Največji energetski prihranki in posledično tudi najvišji finančni prihranki in zmanjšanje emisij CO2 so doseženi 

pri naročanju gradenj, razlog za to je veliko število varčnih sijalk ter stranišč z manjšo porabo vode, ki so vključeni 

v javna naročila. Pri cestnih vozilih imamo poleg prihrankov na račun manjše porabe goriv in zmanjšanja emisij 

CO2 tudi zmanjšanje škodljivih emisij NOx zaradi varčnejših motorjev na notranje izgorevanje, kar je ključnega 

pomena za čistejši zrak. Dodatno bo na zmanjšanje emisij vplivala elektrifikacija prometa, ki se izvaja na nivoju 

EU in na nivoju države ter se posredno spodbuja tudi skozi zakonodajne politike in subvencije. Prihranki 

električnih in elektronskih naprav so posledica zmanjšanja porabe električne energije in vode, iz tega sledijo 

ekonomski prihranki ter iz manjše porabe električne energije še zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje. 

Gradnja stavb omogoča večplastne prihranke, saj poleg energetskih prihrankov zaradi samega delovanja stavbe 

in prihrankov pri porabi vode, omogoča prihranke tudi pri sami izbiri gradbenih materialov, kjer se skozi ZeJN 

izdatno spodbuja uporabo lesa pri gradnjah. Žal je bilo v analizi ugotovljeno, da je 30 % delež lesa v razpisih bolj 

izjema kot pravilo in na tem področju bi vsekakor lahko naredili kakšen korak naprej. Velik minus je tudi 

pomanjkanje inovativnosti pri gradnjah, zato bi bilo potrebno razmisliti, kako le to dodatno vzpodbuditi. 

Vsekakor je širša uporaba EU sistema Level(s), ki obravnava ključne vidike trajnosti v življenjskem ciklu stavbe in 

jih je mogoče spremljati s kazalniki sprejemljiva in dobrodošla, vendar bo potrebno narediti konkreten korak 

naprej na tem področju, tako z vidika zakonodaje kot izvedbe izobraževanj ter na koncu samega merjenja učinkov 

ter tudi nadzora.  

Povprečno število prejetih ponudb pri izvedenih ZeJN kaže na to, da je konkurenca v gradbenem sektorju zelo 

velika, pri elektronskih napravah je le ta zadovoljiva, medtem ko pri cestnih vozilih konkurence praktično ni, saj 

je bila v veliki večini primerov oddana zgolj ena ponudba. 

Dobljene prihranke v nadaljevanju preračunamo glede na vrednost obravnavanih javnih naročil posameznih 

predmetov na vloženih 1.000 €. Na ta način dobimo nekoliko bolj jasno sliko v katerem sklopu so ob enakem 

finančnem vložku prihranki ali znižanje izpustov največji. 



 

 
 

73 

info@care4climate.si 
www.care4climate.si 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa 
LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

 

 

Slika 35: Preračunani prihranki ZeJN na vloženih 1.000,00 € 

Največ energije tako prihranimo v primeru naložbe v cestna vozila, blizu sledijo elektronske naprave, najmanjši 

prihranki pa so pri gradnjah. V podobnih razmerjih so tudi ekonomski prihranki in zmanjšanje izpustov CO2, 

zmanjšanje porabe vode pa je najučinkovitejše pri elektronskih napravah pomivalnih strojih. Pri tem je treba 

omeniti, da prihranki gradenj izvirajo le iz zmanjšanju porabe električne energije zaradi varčnih žarnic ter nižji 

porabi vode zaradi stranišč, ki za splakovanje porabijo manj vode. V primeru, da bi upoštevali na primer še 

zmanjšanje energije za ogrevanje zaradi boljše izolacije ali učinkovitejših naprav, bi bili preračunani prihranki za 

gradnje zagotovo višji.  

7.1 Skupni prihranki izvedenih ZeJN v letih 2018-2020 

Z dobljenimi preračunanimi prihranki za posamezne predmete zelenega javnega naročanja na vloženih 1.000 € 

in podatkov o vrednosti naročil predmetov iz statističnega poročila, lahko izračunamo predvidene prihranke za 

ZeJN predmetov, obravnavanih v analizi (električne in elektronske naprave, cestna vozila ter gradnje), ki so bila 

izvedena v letih 2018, 2019 ter 2020 v življenjski dobi naročenih naprav ali vozil. V večini primerov je to obdobje 

enako desetim letom, izjema so zgolj prenosni računalniki, pri katerih smo predpostavili življenjsko dobo treh 

let. Rezultati izvedene ekstrapolacije so prikazani v spodnjih tabelah in grafih. 
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Tabela 19: Predvideni prihranki za ZeJN izvedenih v letu 2018 

Predmet naročila 
Prihranki energije 
[MWh/ življenjska 

doba] 

Ekonomski 
prihranki [k€/ 

življenjska doba] 

Zmanjšanje izpustov CO2 
[t CO2/ življenjska doba] 

Zmanjšanje 
porabe vode 
[tisoč m^3] 

Električne in 
elektronske 

naprave 
32.854 6.179 11.335 1.535 

Cestna vozila 42.096 6.677 12.965 / 

Gradnje 41.852 10.926 14.608 1.948 

Skupaj 116.803 23.781 39.029 3.483 

 

V letu 2018 je k zmanjševanju porabe energije največ prineslo zeleno javno naročanje cestnih vozil in sicer 

42.096 MWh, tik za njimi so zelena javna naročila na področju gradenj z energijskim prihrankom 41.852 MWh. 

Najnižji energijski prihranki so bili prisotni na področju električnih in elektronskih naprav, razlog je manjši delež 

glede na vrednost naročil v primerjavi z ostalima dvema področjema. 

 

Slika 36: Predvideni prihranki za ZeJN izvedena v letu 2018 

Največji vpliv pri znižanju izpustov CO2 je imelo zeleno javno naročanje s področja gradenj, kjer je bilo zaradi 

upoštevanja okoljskih zahtev v ozračje izpuščenih 14.680 t manj CO2. Temu sledijo cestna vozila z znižanjem za 

12.965 t ter električne in elektronske naprave s 11.335 t. V tem zaporedju si sledijo posamezna področja tudi pri 

ekonomskih prihrankih, ti so največji pri gradnjah in znašajo 10,9 milijonov €, nekoliko nižji so pri cestnih vozilih 
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(6,7 milijonov €) ter električnih in elektronskih napravah (6,2 milijonov €). Največ vode je bilo leta 2018 

prihranjeno zaradi zelenega javnega naročanja na področju gradenj in sicer 1.948 tisoč m3. 

Tabela 20: Predvideni prihranki za ZeJN izvedenih v letu 2019 

Predmet naročila 
Prihranki energije 
[MWh/ življenjska 

doba] 

Ekonomski 
prihranki [k€/ 

življenjska doba] 

Zmanjšanje izpustov CO2 
[t CO2/ življenjska doba] 

Zmanjšanje 
porabe vode 
[tisoč m^3] 

Električne in 
elektronske 

naprave 
36.570 6.878 12.617 1.709 

Cestna vozila 24.185 3.836 7.449 0 

Gradnje 32.516 8.488 11.350 1.514 

Skupaj 93.271 19.202 31.509 3.222 

V primerjavi z letom 2018 je bila leta 2019 skupna vrednost zelenih javnih naročil nižja tako na področju gradnje 

kot cestnih vozil, povečala pa se je za električne in elektronske naprave. Posledično so drugačna tudi razmerja 

vrednosti predvidenih prihrankov, ki so posledica izvedenih zelenih javnih naročil v tem letu. 

 

Slika 37: Predvideni prihranki za ZeJN izvedena v letu 2019 

K zmanjšanju porabe energije najbolj prispevajo ZeJN iz področja električnih in elektronskih naprav, prihranek 

naročenih naprav v njihovi življenjski dobi znaša 36.578 MWh, temu sledijo gradnje s prihranjenimi 32.516 MWh 

in na tretjem mestu vozila s 24.185 MWh. Največji delež k ekonomskim prihrankom prispevajo zelena javna 

naročila s področja gradenj in sicer 8,5 milijonov €, za njim so zelena javna naročila s področja električnih in 

elektronskih naprav (6,9 milijonov €) ter cestnih vozil (3,8 milijonov €).  
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Tabela 21: Predvideni prihranki za ZeJN izvedena v letu 2020 

Predmet naročila 
Prihranki energije 
[MWh/ življenjska 

doba] 

Ekonomski 
prihranki [k€/ 

življenjska doba] 

Zmanjšanje izpustov CO2 
[t CO2/ življenjska doba] 

Zmanjšanje 
porabe vode 
[tisoč m^3] 

Električne in 
elektronske 

naprave 
63.575 11.957 21.934 2.971 

Cestna vozila 11.322 1.796 3.487 0 

Gradnje 16.509 4.310 5.762 769 

Skupaj 91.407 18.062 31.231 3.739 

 

Leta 2020 ponovno pride do padca skupne vrednosti zelenih javnih naročil na področju gradenj in cestnih vozil, 

v primerjavi s preteklim letom se ti vrednosti skoraj prepolovita. Nasprotno se je zgodilo na področju električnih 

in elektronskih naprav, kjer je bila skupna vrednost zelenih javnih naročil dvakrat višja od skupne vrednosti 

prejšnjega leta, kar o se močno odraža tudi na prihrankih. 

 

Slika 38: Predvideni prihranki za ZeJN izvedena v letu 2020 

Prihranki energije električnih in elektronskih naprav so tako štirikrat večji od prihrankov energije ZeJN s področja 

gradenj in kar šestkrat večji od prihrankov energije za cestna vozila. Podobno velja tudi za ekonomske prihranke, 

zmanjšanje izpustov CO2 in zmanjšanje porabe vode. 

Skupni prihranki ZeJN za obdobje 2018-2020 so prikazani na spodnji tabeli in grafu.  
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Tabela 22: Predvideni prihranki za ZeJN izvedena v letih 2018, 2019 in 2020 

Predmet naročila 
Prihranki energije 
[MWh/ življenjska 

doba] 

Ekonomski 
prihranki [k€/ 

življenjska doba] 

Zmanjšanje izpustov 
CO2 [t CO2/ življenjska 

doba] 

Zmanjšanje 
porabe vode 

[tisoč m3] 

Električne in 
elektronske 

naprave 
133.000 25.013 45.885 6.214 

Cestna vozila 77.604 12.308 23.901 0 

Gradnje 90.877 23.724 31.720 4.231 

Skupaj 301.480 61.045 101.506 10.445 

 

Z upoštevanjem temeljnih zahtev iz Uredbe ZeJN v letih 2018, 2019 ter 2020 so naročniki prihranili skupno 

301.480 MWh energije, v ozračje se je izpustilo 101.506 t manj CO2, prav tako pa se je zaradi uporabe bolj 

varčnih stranišč ter pomivalnih strojev zmanjšala poraba vode za 10.445 tisoč m3. Iz prihrankov vode in energije 

se zmanjšajo tudi ekonomski stroški, naročniki so tako prihranili 61 milijonov €.  

 

Slika 39: Predvideni skupni prihranki za ZeJN izvedena v letih 2018, 2019 in 2020 
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Največ (električne) energije je bilo prihranjene na področju električnih in elektronskih naprav, prav tako je na 

tem področju doseženo največje zmanjšanje porabe vode, ki znaša 6.214 tisoč m3. Ekonomski prihranki dosegajo 

podobne vrednosti pri električnih in elektronskih napravah ter gradnjah, kjer znašajo slabih 25 milijonov €, 

ekonomski prihranki cestnih vozil so nekoliko nižji in sicer dobrih 12 milijonov €. K znižanju emisij CO2 v ozračje 

največ prispevajo zelena javna naročila s področja električnih in elektronskih naprav, z upoštevanjem temeljnih 

okoljskih zahtev ja bilo tako proizvedenih 45.885 t manj toplogrednega plina. Temu sledijo še zmanjšani izpusti 

gradenj (31.983 t) in cestnih vozil (23.901 t). 

Zanimivo bo videti, kaj se je zgodilo s tržnim deležem ZeJN v 2021. Podatki za 2020 namreč kažejo, da je v 

primerjavi z letom prej, prišlo celo do rahlega upada naročil. Tržni delež se je v omenjenih dveh letih gibal okrog 

33 %. Glede na vse močnejša prizadevanja in s tem povezane ukrepe in razprave za bolj zeleno družbo tako na 

svetovnem in evropskem kot tudi na državnem nivoju bi pričakovali, da bo prej ali slej zaznati pozitiven trend 

tudi pri deležu izvedenih ZeJN v Sloveniji.  
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8 Načrt za monitoring kazalnikov učinkov ZeJN v RS 

Obstoječi dokument je dobra podlaga na kateri lahko gradimo nadaljnje načrte za monitoring kazalnikov 

učinkov ZeJN v RS. Metodologija za izbrani nabor ZeJN je postavljena, kazalniki so definirani in merljivi. 

Nekatera orodja za računanje prihrankov že obstajajo in jih je potrebno zgolj prilagoditi, nekatera orodja smo 

definirali in naredili sami in jih testirali na izbranem naboru podatkov. Osnovnice so bile definirane in 

uporabljene za primerjavo. Trenutno obstaja neka začetna baza osnovnic najpogostejših naprav, ki so bile 

naročane, ki jo bo potrebno sproti dopolnjevati. Razvita orodja bo potrebno posodabljati z zadnjimi 

informacijami o ceni elektrike, ceni vode, ceni goriv, energetskem miksu države, CO2 koeficientih ipd. 

Skladno z zgoraj opisanim predlagamo nadaljnji načrt za monitoring kazalnikov učinkov ZeJN v RS, ki sledi 

metodologiji opisani v poglavju 2. Ministrstvo za javno upravo oz. Direktorat za javno naročanje letno izda 

Statistično poročilo o javnih naročilih v preteklem letu, kjer v enem izmed poglavij podajo glavne statistične 

podatke o številu zelenih javnih naročilih ter njihovi vrednosti. Trenutno so v poročilih podane zgolj glavne 

informacije o številu, pogodbeni vrednosti ter deležu zelenih javnih naročil, dodatno pa je v eni izmed tabel 

prikazano število naročnikov z oddanimi naročili, kjer so upoštevani okoljski vidiki. V 3. poglavju so prikazani 

glavni izsledki analize tržnega deleža izvedenih ZeJN v RS. Najbolj zastopana ZeJN v preteklih letih so bile storitve 

v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem, sledijo arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske 

storitve ter prevozne storitve (razen prevoza odpadkov). Glede na predmet javnega naročanja predmeti, ki smo 

jih obravnavali v naši raziskavi in so prikazani na Slika 8 - računalniki, hladilniki, pomivalni stroji, grelniki, cestna 

vozila in gradnje skupaj predstavljajo zgolj okoli 15% delež v monetarni vrednostih vseh ZeJN v letu 2018, 

medtem, ko sta ti vrednosti še nižji v letih 2019 (10%) in 2020 (>8%). Pričakovati je, da bo število ZeJN dodatno 

upadalo, saj spremenjeni in dopolnjeni Zakon o javnem naročanju (novela ZJN-3B) dvakratno zvišuje pragove oz. 

mejne vrednosti na splošnem področju, kar pomeni, da je potrebno zakon za blago in storitve upoštevati, če je 

ocenjena vrednost JN enaka ali višja od 40.000,00 € brez DDV oz. 80.000,00 € brez DDV za gradnje (Vlada 

Republike Slovenije, 2021). Posledično bo zmanjšanje števila JN predvidoma privedlo tudi do zmanjšanja števila 

ZeJN. Kljub temu bomo imeli na portalu e-JN dovolj informacij, da izračunamo in merimo nekatere glavne 

učinke ZeJN. V spodnji tabeli so predstavljeni vsi predmeti javnega naročanja, kjer je v drugem stolpcu 

označeno ali so obravnavani v tem poročilu, nato sledi predvidena zahtevnost postavitve metodologije za 

merjenje ekonomskih, okoljskih in družbenih učinkov, kjer * pomeni enostavna postavitev in izvedba 

metodologije za merjenje učinkov, ** srednje zahtevna in *** zelo zahtevna metodologija za merjenje učinkov 

ZeJN ter kratek komentar izvedbe merjenja učinkov ZeJN.  
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Tabela 23: Predmeti javnega naročanja s predvideno metodologijo za merjenje učinkov ZeJN 

Predmet javnega 

naročila 

Obravnavan 

v tem 

poročilu 

Osnovnice, metode in orodja za merjenje 

učinkov ZeJN 

Zahtevnost izračuna 

oz. metodologije 

merjenja učinkov 

ZeJN 

(*=enostavno; 

**=srednje zahtevno; 

***=zelo zahtevno) 

Komentar 

P1: Električna energija NE Primerjamo cene elektrike v preteklih letih, 

izračun prihranka CO2 ipd. 

* Precej enostavno lahko izračunamo stroške ter 

morebitne prihranke energije zaradi zakupa elektrike 

vnaprej (ekonomski učinki), prav tako izračunamo 

zmanjšanje ogljičnega odtisa iz deleža energije, ki mora 

biti pridobljena iz OVE (okoljski učinki) ter posredno 

ocenimo družbene učinke. 

P2: Živila in gostinske 

storitve 

NE Neposredne ekonomske učinke je težko 

ovrednotiti, saj so ekološka živila dražja, 

imamo pa pozitiven okoljski in družbeni vpliv. 

** Neposrednih ekonomskih učinkov ne merimo ampak 

jih ocenimo posredno, prav tako posredno merimo 

pozitiven okoljski in družbeni vpliv (delež ekoloških 

živil, število ponudnikov ipd.) 

P3: Tekstilni izdelki NE Izračun ekonomskih učinkov (npr. finančni 

prihranki) je kompleksnejši, ker potrebujemo 

veliko predpostavk in informacij (osnovnic), 

** Finančne prihranke in s tem ekonomski vpliv lahko 

računamo kot prihranke energije in vode zaradi manjše 

porabe energije pri pranju in daljše obstojnosti, hkrati 
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eko bombaž in naravni tekstil sta dražja, 

imamo pozitiven ekološki in družbeni vpliv. 

posredno merimo pozitiven okoljski in družbeni vpliv 

(delež izdelkov iz naravnih materialov, število 

ponudnikov ipd.). 

P4: Pisarniški papir in 

higienski papirnati 

izdelki 

NE Izračun ekonomskih učinkov (npr. finančni 

prihranki) je kompleksnejši, ker potrebujemo 

veliko predpostavk in informacij (osnovnic), 

imamo pozitiven ekološki in družbeni vpliv. 

** Merimo pozitiven okoljski in družbeni vpliv (delež 

vlaknine pridobljenih iz trajnostno upravljanih gozdov, 

delež reciklirane in ponovno uporabljene vlaknine ipd.). 

P5: Elektronska 

pisarniška oprema 

DA Metodologija je pripravljena, potrebno bi bilo 

malo nadgraditi bazo osnovnic za kakšne 

specifične produkte in prilagoditi/nadgraditi 

kakšnega izmed izračunov oz. modelov za 

merjenje ekonomskih, okoljskih in družbenih 

učinkov. 

* Precej enostavno merimo oz. izračunamo ekonomske 

učinke (stroški ter prihranki energije), zmanjšanje 

ogljičnega odtisa, družbene učinke znotraj ter izven 

Slovenije. 

P6: Televizorji NE Metodologija za merjenje učinkov je zelo 

podobna elektronski pisarniški opremi in jo 

zelo hitro in enostavno apliciramo za ta 

predmet javnega naročila, saj glavne 

informacije poberemo iz energijskih nalepk. 

* Precej enostavno merimo oz. izračunamo ekonomske 

učinke (stroški ter prihranki energije), zmanjšanje 

ogljičnega odtisa, družbene učinke znotraj ter izven 

Slovenije. 

P7: Hladilniki, 

zamrzovalniki in 

njihove kombinacije, 

pralni stroji, pomivalni 

stroji, sušilni stroji, 

DA Metodologija je pripravljena, potrebno bi jo 

bilo malo nadgraditi za pralne stroje in 

klimatske naprave. 

* Precej enostavno merimo oz. izračunamo ekonomske 

učinke (stroški ter prihranki energije), zmanjšanje 

ogljičnega odtisa, družbene učinke znotraj ter izven 

Slovenije. 
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sesalniki in klimatske 

naprave:  

P8: Pohištvo NE Lahko uporabimo del metodologije za 

uporabo 30% deleža lesa pri gradnjah in jo 

apliciramo za primer naročanja pohištva. 

** Posredno merimo oz. izračunamo ekonomske učinke, 

neposredno merimo pozitiven okoljski ter posredno 

družbeni vpliv (delež lesa, družbeni učinke zaposlitev v 

lesnem sektorju, ponovna uporaba oz. reciklaža lesa 

ipd.). 

P9: Grelniki vode, 

grelniki prostora in 

njihove kombinacije ter 

hranilniki tople vode 

DA Metodologija je pripravljena, potrebno bi jo 

bilo malo nadgraditi za hranilnike tople vode 

in grelnike prostora. 

* Precej enostavno merimo oz. izračunamo ekonomske 

učinke (stroški ter prihranki energije), zmanjšanje 

ogljičnega odtisa, družbene učinke znotraj ter izven 

Slovenije. 

P10: Sanitarne 

armature 

NE Lahko uporabimo del metodologije za izračun 

prihrankov vode, ki je bil uporabljen pri 

gradnjah in poleg okoljskih učinkov 

neposredno izračunamo tudi ekonomske 

učinke. 

* Precej enostavno merimo oz. izračunamo ekonomske 

učinke (stroški ter prihranki energije), zmanjšanje 

ogljičnega odtisa, družbene učinke znotraj ter izven 

Slovenije. 

P11: Stranišča na 

splakovanje in pisoarji 

NE Lahko uporabimo del metodologije za izračun 

prihrankov vode, ki je bil uporabljen pri 

gradnjah in poleg okoljskih učinkov 

neposredno izračunamo tudi ekonomske 

učinke. 

* Precej enostavno merimo oz. izračunamo ekonomske 

učinke (stroški ter prihranki energije), zmanjšanje 

ogljičnega odtisa, družbene učinke znotraj ter izven 

Slovenije. 

P12: Stenske plošče NE Izračun finančnih prihrankov je kompleksnejši, 

ker potrebujemo veliko predpostavk in 

*** Posredno merimo oz. izračunamo ekonomske učinke, 

neposredno merimo pozitiven okoljski ter posredno 
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informacij (osnovnic), imamo pozitiven 

ekološki in družbeni vpliv zaradi uporabe 

recikliranega gradbenega lesa. 

družbeni vpliv (družbeni učinke zaposlitev v lesnem 

sektorju, delež recikliranega ali ponovno uporabljenega 

gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 

10 %). 

P13: Projektiranje in 

gradnja poslovnih in 

upravnih stavb 

DA Metodologija za izračun prihrankov pri 

gradnjah je narejena za porabo vode in porabo 

elektrike zaradi uporabe varčnih sijalk, bi bilo 

potrebno pa nadzirati in ovrednotiti tudi 

celoten proces gradnje (podobno kot pri 

certificiranih trajnostnih gradnjah). 

*** Večino stvari, ki jih lahko neposredno izračunamo smo 

v obstoječi metodologiji že zajeli. Potrebno je nadalje 

razvijati slovenske kazalnike trajnostne gradnje skladno 

z evropskim okvirom Level(s) za oceno trajnostne 

gradnje. Zbrane informacije in izračunane kazalnike bi 

projektanti/gradbeniki nato posredovali na portal e-JN 

ali/in na Direktorat. 

P14: Projektiranje 

obnove oziroma 

izvedba obnove cest 

NE* Metodologija trenutno ne obstaja in bi jo bilo 

potrebno razviti skladno z evropskim okvirom 

Level(s).  

*** Podobno kot pri gradnji stavb bi tudi tukaj sledili 

kazalnikom trajnostne gradnje, kjer bi še posebej 

izpostavili pomembnost vpliva na okolje (uporaba 

recikliranih materialov, uporaba trpežnejših materialov 

in manjša potreba po vzdrževanju, ipd.). 

P15: Vozila za cestni 

prevoz in storitve 

prevoza 

DA* 

(samo vozila 

brez 

storitev 

prevoza) 

Metodologija za cestna vozila (motorji z 

notranjim izgorevanjem, hibridna vozila, 

električna vozila) je že postavljena in jo je 

potrebno nadgraditi za nove cilje in storitve 

prevoza. Kot omenjeno v poglavju 1.3.2 ne 

gledamo več prihrankov v celotnem 

* Obstoječa metodologija je že postavljena in jo lahko v 

večji meri uporabimo za merjenje ekonomskih, 

okoljskih in družbenih učinkov. 

Poleg tega je potrebno dodati še metodologijo za 

storitve prevoza, kar ne predstavlja večjega izziva in se 

lahko zelo hitro implementira. 
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življenjskem ciklu (LCA), kar nekoliko olajša 

celotno metodologijo. 

P16: Pnevmatike NE Informacije o energetski učinkovitosti 

pnevmatik so dosegljive na energijski nalepki 

zato enostavno in neposredno izračunamo 

ekonomske ter okoljske učinke. 

* Poleg neposredno merjenih oz. izračunanih 

ekonomskih učinkov (finančni prihranki) lahko 

(ne)posredno merimo in ovrednotimo okoljske in 

družbene učinke, kjer dodatno preverjamo ponovno 

uporabo in reciklažo uporabljenih izdelkov v druge 

primerne namene ter podaljševanje življenjske dobe 

izdelka (obnova pnevmatik). 

P17: Električne sijalke 

in svetilke ter 

razsvetljava v notranjih 

prostorih 

DA* 

(znotraj 

prihrankov 

za stavbe) 

Metodologija je pripravljena, potrebno bi bilo 

malo nadgraditi bazo osnovnic za kakšne 

specifične produkte in prilagoditi/nadgraditi 

kakšnega izmed izračunov oz. modelov za 

merjenje ekonomskih, okoljskih in družbenih 

učinkov. 

* Precej enostavno merimo oz. izračunamo ekonomske 

učinke (stroški ter prihranki energije), zmanjšanje 

ogljičnega odtisa, družbene učinke znotraj ter izven 

Slovenije. 

P18: Cestna 

razsvetljava in 

prometna signalizacija 

NE Metodologija za cestno razsvetljavo je 

podobna kot pri električnih sijalkah. 

* Poleg ekonomskih in okoljskih učinkov (prihranki 

električne energije in posledično zmanjšanja ogljičnega 

odtisa), posredno merimo tudi družbene učinke in 

zmanjšanje emisij nepotrebne svetlobe. 

P19: Čistila, storitve 

čiščenja in storitve 

pranja perila 

NE Merjenje ekonomskih, okoljskih in družbenih 

učinkov je kompleksnejše, ker potrebujemo 

veliko predpostavk in informacij (osnovnic), 

imamo pozitiven ekološki in družbeni vpliv 

*** Neposrednih ekonomskih učinkov v obliki finančnih 

prihrankov tukaj ni pričakovati, morda je s precej 

manevriranja možno izračunati prihranke zaradi pranja 

pri nižjih temperaturah vendar je potrebno upoštevati 
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zaradi uporabe okolju prijaznih čistil, ki so 

učinkovita pri nižjih temperaturah vode. 

kup predpostavk in prihranki so zelo majhni. Ključen 

tukaj je okoljski vidik (uporaba čistil, ki so »manj 

strupena«, delujejo pri nižjih temperaturah ter 

reciklaža uporabljene embalaže) ter družbeni vidik 

(izobraževanje osebja). 

P20: Vrtnarske storitve, 

kmetijski in drugi 

izdelki ter oprema in 

stroji za vrtnarjenje 

NE Merjenje ekonomskih, okoljskih in družbenih 

učinkov je kompleksnejše, ker potrebujemo 

veliko predpostavk in informacij (osnovnic). 

Imamo pozitiven ekološki in družbeni vpliv 

zaradi zmanjšanja porabe vode, reciklaže 

embalaže ter zmanjšanja onesnaženja tal. 

*** Ekonomske učinke v obliki prihrankov dosežemo zaradi 

zmanjšanja porabe vode, kjer je potrebno upoštevati 

kup predpostavk. Ključni tukaj so okoljski učinki 

(uporaba komposta iz ločeno zbranih odpadkov kot 

gnojilo, uporaba nepitne vode za zalivanje, ločeno 

zbiranje odpadkov, manjša poraba vode za namakanje 

ipd.). 

P21: Stavbno pohištvo NE Izračun ekonomskih učinkov je malo 

kompleksnejši, ker potrebujemo veliko 

predpostavk in informacij (osnovnic), imamo 

pozitiven ekološki in družbeni vpliv zaradi 

uporabe recikliranega gradbenega lesa. 

** Posredno merimo pozitiven ekonomski, okoljski in 

družbeni vpliv (delež lesa in/ali lesnih tvoriv v stavbnem 

pohištvu znaša najmanj 80% prostornine vgrajenih 

materialov). 

P22: Protihrupne 

cestne ograje 

NE Izračun ekonomskih učinkov je kompleksnejši, 

ker potrebujemo veliko predpostavk in 

informacij (osnovnic), imamo pozitiven 

ekološki in družbeni vpliv zaradi uporabe lesa. 

*** Posredno merimo pozitiven ekonomski, okoljski in 

družbeni vpliv (delež lesa in/ali lesnih tvoriv v stavbnem 

pohištvu znaša najmanj 55% prostornine vgrajenih 

materialov). 
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Informacije podane v zgornji tabeli razkrivajo, da bi z malo nadgradnje zelo enostavno dopolnili obstoječo 

metodologijo s kazalniki predstavljeno v tem dokumentu za merjenje učinkov ZeJN za 11 oz. kar polovico vseh 

predmetov javnega naročanja. Poleg tega za dodatnih pet predmetov ZeJN lahko z nekaj dodatnega truda 

prilagodimo in nadgradimo obstoječo metodologijo in merimo ekonomske, okoljske in družbene učinke ZeJN. 

Največji izziv seveda pričakovano predstavljajo ZeJN v povezavi z gradnjo, kjer je že nakazano katere učinke 

lahko merimo neposredno in katere bi bilo smiselno, da jih beležijo projektanti oz. gradbeniki pri samih gradnjah. 

Nadaljnji razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje skladno z evropskim okvirom Level(s) je ključen. 

Izkušnje iz uporabe brezplačne beta verzije okvira Level(s), ki je potekala od jeseni 2017 do septembra 2019 in 

v katero sta bila vključena tudi dva projekta iz Slovenije so pokazale, da je okvir Level(s) s svojimi metodami 

zadovoljiv in primeren za skoraj polovico uporabnikov vendar pa bi bilo potrebno pripraviti uporabniku 

prijaznejšo rešitev. Kot poglavitne težave so uporabniki izpostavili, da je za uporabo orodij za obravnavo 

življenjskega cikla (LCA) potrebna strokovna znanja, človeški in finančni viri ter ustrezna orodja, da bi opredelili 

kdo je odgovoren za obravnavo življenjskega cikla. Končne ugotovitve uporabe okvira Level(s) kažejo, da imajo 

tudi uporabniki iz preostalih Evropskih držav podobne težave, kot jih zaznavamo v Sloveniji, in da razvoj 

slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje poteka ravno ob pravem času, da zajamemo in soustvarjamo evropski 

razvojni val pri kreiranju in uvajanju skupne metrike trajnostne gradnje (PRO BAUHAUS, 2021). Znotraj projekta 

LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026) poteka razvoj meril za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji, kjer se razvija 

e-platforma in podporno okolje za trajnostno gradnjo (Ministrstvo za okolje in prostor, 2022). V trenutni alfa 

različici so definirani kazalniki, ki sledijo Level(s) ciljem in so zasnovani kot podpora v procesu podrobnejšega 

načrtovanja stavbe po trajnostnih smernicah ali kot merilo za kvantitativno oceno trajnostnih vidikov objekta 

ob zaključku projekta za izvedbo ali ob zaključku gradnje. S tem bo obstoječe ZeJN na področju gradbeništva 

lahko nadgrajeno s celovitimi trajnostnimi merili in se bo načrtovalcem omogočilo več svobode. Hkrati pa bomo 

dobili merljive kazalnike, ki bodo olajšali merjenje učinkov ZeJN. 

Podobno kot je predstavljeno v poglavju 2.4 bi za celovito merjenje učinkov ZeJN naredili ekstrapolacijo onkraj 

meja na podlagi izračunanih podatkov za omejeno število naročil in bi preračunali prihranke (elektrika, 

monetarni prihranki, CO2 in voda) na vloženih 1.000,00 € za različne predmete ZeJN kot je to prikazano v 

poglavju 7.1. Številke bi preverili in sproti posodobili na vzorcu nekaj izvedenih naročil (večje kot je število 

naročil, bolj točne so izračunane vrednosti monetarnih in energetskih prihrankov) ter jih dosledno posodabljali 

skladno s spremembami na trgu cen elektrike, vode ipd. Življenjsko dobo in s tem učinke ZeJN (ekonomske in 

okoljske prihranke) elektronske pisarniške opreme (npr. računalniki) bi lahko podaljšali iz 3 na 4 ali celo 5 let, 

sploh v primeru, da bi v prihodnje v večini primerov naročniki izbirali ponudbe naprav s podaljšano garancijsko 

dobo. 

Nekaj predlogov za izboljšan nadzor učinkov ZeJN je predstavljenih v naslednjem poglavju, pomembno se je 

osredotočiti na različne vidike učinkov in jih primerjati. Primer dobre prakse iz Republike Koreje kaže, da jasna 

institucionalna ureditev, ki prikazuje pretok informacij, pristojnosti odločanja vključenih akterjev in jasno 

razdelitev vlog, močno olajša spremljanje učinka in s tem povezano zbiranje podatkov. Metodologijo lahko 
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dodatno nadgradimo predvsem pri družbenih učinkih, kjer bi družbenoekonomski vpliv (kvantitativno) 

ocenjevali oz. merili za naslednja področja: 

• Zelena delovna mesta 

Zelena delovna mesta prispevajo k ohranitvi in obnovitvi okolja bodisi na tradicionalnih področjih, kot 

sta proizvodnja in gradbeništvo, kakor tudi na novih področjih kot sta pridobivanja obnovljive energije 

in energetska učinkovitost. Primeri področij za potencialna zelena delovna mesta v Sloveniji so npr. 

ekološko kmetijstvo, gozdno-lesna veriga, ravnanje z odpadki, obnovljivi viri energije in učinkovita raba 

energije, trajnostni turizem, socialno podjetništvo. Povečanje zelenih delovnih mest, kot posledica 

ZeJN bi bilo možno meriti z anketiranjem ponudnikov predmetov iz ZeJN (koliko več zaposlitev imajo 

v primerjavi s prejšnjimi leti). 

• Izobraževanje in usposabljanje ter sistemi izobraževanja in usposabljanja 

Izobraževanje o pomembnosti naročanja energetsko in okoljsko učinkovitih naprav je zelo pomembno 

in ima lahko ključen vpliv ne samo na izbiranje energetsko učinkovitejših naprav/storitev temveč tudi 

na energetsko varčnejše obnašanje uporabnikov. Zelo enostavno bi kvantitativno ocenili število 

izobraževanj in udeležencev na področju ZeJN v enem letu. Poleg MOP-a izvaja podobna izobraževanja 

še nekaj organizacij, ki sodelujejo z MOP in bi te podatke lahko pridobili precej natančno. Pridobljeni 

podatek bi nam služil za oceno kazalnika Upravljanje, sodelovanje in dobra uprava (četrti družbeni 

učinek v obstoječi metodologiji definirani v poglavju 2.3), saj so udeleženci teh izobraževanj v 90 % 

predstavniki državnih organov, občin ipd. 

• Spodbujanje uporabe proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, spodbujanje popravil, recikliranja in 

naročil proizvodov (predmetov ZeJN) s podaljšano garancijsko dobo 

Spodbujanje večkratne uporabe proizvodov je posledica negativnega vpliva plastičnih proizvodov za 

enkratno uporabo na okolje. Skladno s tem imajo večjo težo pri izbiri trajnostni proizvodi, ki ne 

vsebujejo plastike in so tudi trajnejše zasnovani in jih je možno uporabiti večkrat. Zelo pomemben vidik 

je tudi naročilo predmetov, ki se lahko reciklirajo (ali so proizvedeni iz recikliranih materialov) ter 

predmetov, ki imajo daljšo življenjsko dobo. Daljša življenjska doba izdelkov odtehta višjo ceno, saj 

zaradi v času (podaljšane) uporabe generiramo več prihrankov in imamo večji učinek. Vse to bi lahko 

kvantitativno ovrednotili (npr. št. izdelkov, ki smo jih večkrat uporabili, kolikokrat smo določen izdelek 

popravili, povečanje prihrankov zaradi daljše uporabe izdelkov oz. podaljšanje garancij). 

Ob morebitni spremembi zakonodaje ali razširitvi nabora naprav katerih učinke merimo, bo potrebno 

nadgraditi ali definirati nove kazalnike ter orodja za merjenje učinkov. Glede na analizo povečevanja števila 

ZeJN (npr. finančno povečevanje izdatkov za posamezen segment) je potrebno temu področju posvetiti posebno 

pozornost in ga obravnavati kot prioritetnega.  
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9 Predlogi za izboljšanje in krepitev ZeJN v RS 

Obstoječa spletna stran e-JN in baza za iskanje posameznega javnega naročila je pregledna, na njej so jasno 

objavljeni vsi obrazci ter povezave iz katerih je mogoče pridobiti dokumente kot so razpisna dokumentacija, 

popis del, PIZ, pogodbe in podobno. Sama enostavnost dostopa je pri tem odvisna od samega naročnika, pri 

nekaterih so dostopni v strjeni obliki, ki vsebuje vse dokumente razpisne dokumentacije in običajno vključuje še 

popis del ter projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje. Pri drugih je preko povezave potrebno nadaljevati 

iskanje na raznih portalih (velikokrat občin), ki se glede enostavnosti navigiranja in iskanja podatkov močno 

razlikujejo. Vse navedeno seveda precej podaljša brskanje po izvedenih ZeJN in zbiranje podatkov potrebni za 

merjenje učinkov. Poleg omenjenega smo pri iskanju in brskanju po naročilih naleteli še na številne druge izzive, 

ki so oteževale analizo. Izzivi so na kratko opisani spodaj in nato sledijo priporočila za krepitev ZeJN. 

9.1 Izzivi ZeJN v RS 

Večina izzivov je povezanih s samim brskanjem po bazi javnih naročil e-JN in zbiranju podatkov potrebnih za 

merjenje učinkov ZeJN. 

1) Iskanje specifičnih informacij pri posameznem naročilu  

Pri posameznih predmetih je bilo pri iskanju in analizi javnih naročil najmanj težav pri cestnih vozilih ter 

računalnikih. Na voljo je veliko število javnih naročil, zato ni bilo težav z izbiro zadostnega števila za analizo. V 

veliki večini so sama naročila sestavljena iz več sklopov (sploh pri cestnih vozilih), obsegajo veliko število vozil ali 

naprav. Modeli vozil ali računalnikov so bili običajno direktno omenjeni v razpisni dokumentaciji ali pa so bile 

vsaj priložene zahtevane specifikacije iz katerih se bilo možno izračunati prihranke. Pri hladilnikih smo našli tri 

naročila vendar je bilo potrebno kontaktirati naročnike, saj modeli naprav oziroma tehnične specifikacije v 

razpisni dokumentaciji niso bile jasno izražene. 

2) Pomanjkljivo podajanje informacij pri predmetu naročila gradnje 

Največ težav so povzročale gradnje, kjer je bilo pri velikem številu naročil v razpisni dokumentaciji napisano zgolj, 

da mora izvajalec upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe ZeJN a nič specifičnega. Posledično je bilo pri 

teh predpostavljeno, da je zahtevana vsaj uporaba varčnih sijalk in stranišč, ki pri splakovanju porabijo manjšo 

količino vode, na podlagi tega pa so izračunani tudi prihranki. Število naročil, kjer je specifično omenjeno, da 

mora izvajalec upoštevati 30% delež lesa v konstrukciji je bilo tako zelo majhno (le pri šestih naročilih iz 

obravnavanih devetindvajsetih). Pri večini naročil je bila razpisna dokumentacija dostopna na spletnih straneh 

občin naročnikov, iz popisa del pa je bilo dokaj enostavno razbrati število sijalk in stranišč, iz katerih smo 

izračunali prihranke.  

3) Majhno število naročil pri nekaterih produktih (ter pomanjkljivo podajanje informacij) 

Največ težav so predstavljali hladilniki, pomivalni stroji in električni grelniki. Naročil je bilo malo, še posebej v 

primeru električnih grelnikov, kjer sta bili najdeni le dve naročili, v katerih je bilo v dokumentaciji dovolj 
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informacij za izračun prihrankov. Za hladilnike in pomivalne stroje je bilo število naročil prav tako relativno 

majhno, večino teh pa je bilo za zelo specializirana naročila (npr. laboratorijski hladilniki ali industrijski pomivalni 

stroji), pri katerih je bil izračun prihranka nadvse težaven. 

9.2 Priporočila za krepitev ZeJN v RS 

V povezavi z izzivi predlagamo izboljšave portala e-JN ter nekaj splošnih priporočil za krepitev ZeJN v RS. 

1) Nadgradnja portala za elektronsko javno naročanje in povezanih baz 

Portal Javnih Naročil e-JN je dokaj pregleden, še vedno pa je na njem prostor za izboljšave. Samo iskanje javnih 

naročil je enostavno, predmet naročila preprosto vnesemo v polje CPV v besedni obliki ali pripadajoči CPV kodi. 

Ena izmed sprememb, ki bi bila dobrodošla, bi bila zagotovo možnost za odpiranje javnih naročil v novem zavihku 

z desnim klikom miške. Tako ne bi bilo potrebno zapustiti izvorne strani z iskanimi javnimi naročili, saj se občasno 

ob kliku na “Nazaj na seznam” stran ponastavi na začetno verzijo in je potrebno ponovno vnesti podatke za 

iskana javna naročila.  

2) Avtomatiziran nadzor nad oddanimi ZeJN in sprotno spremljanje oddanih naročil 

Potrebno je povečati nadzor nad oddanimi ZeJN in ob morebitnih napakah nemudoma obvestiti deležnika. 

• Avtomatizirati proces, da v primeru napačne izpolnitve ali manjkajočih podatkov zavrne vnos oz. avtomatsko 

označi naročilo v bazi kot nepopolno.  

• Poleg uradnega nadzora bi lahko s pomočjo kratkih navodil oz. kontrolnega seznama (angl. check-list) 

spodbujali »samonadzor« na portalu javnih naročil. 

• Zagotoviti, da bo visokokakovosten mehanizem (baza) zbiranja podatkov omogočala enostaven vnos za 

naročnike z vnaprej definiranimi šifranti ter enostavno iskanje, brskanje po bazi s šifranti, izvoz željenih 

podatkov za zainteresirano javnost, ki bo omogočalo ustrezno spremljanje in meritev učinkov. 

• Oddaja naročil v .pdf ali .doc obliki. V primeru, da je vložen scan naročila, bi bilo potrebno priložiti tudi 

zadnjo verzijo .pdf ali .doc dokumenta, da lahko enostavno pridemo do informacij in jih ne prepisujemo, saj 

je to zelo zamudno hkrati pa prihaja do napak. 

3) Specifikacija temeljnih zahtev Uredbe o ZeJN v razpisni dokumentaciji 

Naročniki bi v razpisno dokumentacijo vključili model naprave/vozila ali vsaj zahtevane tehnične specifikacije le 

teh in s tem olajšali iskanje temeljnih informacij za osnovnice in kazalnike. Za gradnje bi bilo prav tako bolje, če 

bi naročniki v razpisni dokumentaciji specificirali katere izmed temeljnih zahtev Uredbe o ZeJN mora izvajalec 

upoštevati. Poleg tega bi bilo zelo dobrodošlo, da bi bila razpisna dokumentacija pri vseh javnih naročilih 

dostopna direktno preko portala v strjeni obliki s podanimi glavnimi informacijami naročil, saj bi to močno 

olajšalo morebitne analize v prihodnosti. Potrebna je odprava oz. jasna razlaga nejasnih okoljskih zahtev, ki 

včasih neprimerno povzemajo merila EU za zeleno javno naročanje. 

4) Aktivna komunikacija Direktorata za javno naročanje in/ali MOP 
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Direktorat za javno naročanje in/ali MOP sprotno odgovarja na vprašanja naročnikov o ZeJN in obvešča deležnike 

o vseh spremembah. 

• Objavljen seznam vprašanj in odgovorov na najbolj pogosta vprašanja o ZeJN, ki se sproti dopolnjuje in 

ažurira. 

• Nadaljnja organizacija srečanj, delavnic, konferenc s predstavitvijo sprememb ter prikazom najboljših praks 

na področju (zelenih) javnih naročil, da se zagotovi izmenjava znanj in izkušenj v okviru mreže ter pridobi 

zbornik znanja/izkušenj, ki se lahko z usposabljanji/delavnicami prenese izven skupnosti. 

• Priprava vizualno prijaznih gradiv za preprosto naročanje ZeJN, kjer se skozi sheme in korake predstavi 

izpolnitev razpisne dokumentacije in vložitve le te v portal e-JN. 

• Novičnik o zelenem javnem naročanju, ki se pošilja vsem deležnikom. 

• Aktivna promocija ZeJN skozi spletno stran in socialna omrežja MOP, kjer se objavljajo rezultati študij, dobri 

primeri iz Slovenije in tujine ter zadnje spremembe. 

• Izpostavljati primere dobre prakse, morda tudi izpostaviti večje ponudnike, ki so oddali zelena naročila 

in lahko služijo kot vzor ostalim. 

• Vzdrževati neposredne, odprte komunikacijske kanale in povratne povezave med Direktoratom za javno 

naročanje v Sloveniji in organi javnega sektorja, v imenu katerih izvaja naročila, da bi omogočili čim večjo 

agilnost procesov in prostor za inovacije. 

5) Aktivno sodelovanje med tehničnimi strokovnjaki, uradniki za javna naročila in strokovnjaki za politiko 

Potrebno je zagotoviti tesno sodelovanje med tehničnimi strokovnjaki (na področju javnih naročil in 

okoljskega/socialnega/ekonomskega vpliva), strokovnjaki za politiko in uradniki za javna naročila, da se omogoči 

prilagajanje ponudb okoljskemu, ekonomskemu ali socialnemu vplivu, pri čemer se ohrani osredotočenost na 

končne uporabnike. Sodelovanje s civilno družbo bo omogočilo tudi boljše razumevanje, kako lahko naročila 

vplivajo na družbo.  

6) Izobraževanje vseh deležnikov, naročnikov in širše družbe o pomenu ZeJN 

Razširjanje učinkov programa ZeJN za širjenje ozaveščenosti v družbi o prednostih zelenih javnih naročil, kar bo 

spodbudilo tudi podjetja, da izboljšajo svoje standarde in se začnejo potegovati za takšna naročila. Potrebno je 

izobraziti deležnike, da sam nakup ZeJN ni dovolj temveč je zelo pomembno tudi njihovo obnašanje ter uporaba 

naročenih »zelenih« naprav (predvsem elektronske naprave).  

• Računalniki ne doprinesejo k prihrankom tako zelo, kot bi lahko, če se ne ugašajo sproti in delujejo v stanju 

pripravljenosti oz. nedejavnosti medtem, ko jih nihče ne uporablja (t.i. standby mode).  

• Pomivalne stroje se uporablja v programu ECO v času nizkih cen elektrike. 

o V ZeJN je morda smiselno vključiti tudi velike industrijske naprave (npr. veliki pomivalni stroji ter 

grelniki vode), ki so trenutno izvzeti, saj lahko učinkovite naprave prinesejo velike prihranke tudi 

pri manjšem številu naprav. 

• Dosledno zapiranje oken v času ogrevalne sezone in odpiranje le teh le za prezračevanje. 

• Manjša poraba papirja za tiskanje ter papirnatih brisačk. 
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o Velika večina razpisov, dovoljenj ipd. bi se brez težav oddajala elektronsko pri čemer bi prihranili 

pri papirju ter prevozu (npr. storitve pošte).  

▪ Dober primer je Evropska Komisija in oddaja projektnih prijav izključno v elektronski obliki. 

7) Razvoj in redna nadgradnja orodij za spremljanje učinkov ZeJN, ki omogoča primerjavo različnih vrst 

učinkov. 

Digitalizacija podatkovnih tokov in sistemov spremljanja za zagotovitev največje možne učinkovitosti in 

preglednosti. Zagotovitev, da bodo ti čim bolj vključujoči in bodo omogočali dostop do vseh potrebnih podatkov. 

Nadgraditi kazalnike S.M.A.R.T. (angl. Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time-Bound) oz. kazalnike, ki 

bodo specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni ter časovno omejeni za merjenje učinkov in se osredotočiti na tiste 

kazalnike, ki bodo najboljši in bodo dali merljive rezultate. Vključiti cilje na ravni javnih organov in v določanje 

teh ciljev vključiti ustrezen direktorat oz. ministrstvo.  
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11 Priloge 

11.1 Tabele s šifranti 

Tabela 24: Šifranti (CPV) kode za predmet ZeJN – Elektronska pisarniška oprema 

 

Predmet po Prilogi 1 CPV koda 

8. Osebni računalnik 30213300 - Namizni računalnik 

9. Prenosni računalnik 30213100 - Prenosni računalniki 

10. Zaslon 30231300 - Zasloni (za prikaz) 

12. Fotokopirni stroj 30121000 - Oprema za fotokopiranje in oprema za 

termično kopiranje 

13. Tiskalniki 30232100 - Tiskalniki in risalniki 

 

Tabela 25: Šifranti (CPV) kode za predmet ZeJN – Gospodinjski aparati 

 

Predmet po Prilogi 1 CPV koda 

18. Pralni stroj 

23. Sušilni stroj 

39713200 - Pralni stroji in sušilniki perila 

19. Pomivalni stroj 39713100 - Pomivalni stroji 

20. Hladilnik 

21. Zmrzovalnik 

22. Hladilnik-zmrzovalnik 

39711100 - Hladilniki in zamrzovalniki 

24. Sesalnik 39713430 - Sesalniki 

25. Klimatska naprava 42512000 - Klimatske naprave 

 

Tabela 26: Šifranti (CPV) kode za predmet ZeJN – Grelniki 

 

Predmet po Prilogi 1 CPV koda 

Grelniki vode in prostora 39715000 - Grelniki vode in ogrevanje za stavbe; sanitarna oprema 

42515000 - Grelnik za toplovodno ogrevanje 
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Tabela 27: Šifranti (CPV) kode za predmet ZeJN – Projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb 

 

Predmet po Prilogi 1 CPV koda 

55. Projektiranje stavbe 71220000 - Storitve arhitekturnega projektiranja 

56. Izvedba gradnje stavbe 45210000 - Gradbena dela na stavbah 

 

Tabela 28: Šifranti (CPV) kode za predmet ZeJN – Vozila za cestni prevoz in storitve prevoza (v Uredbi ZeJN 2021 ni več 

pojma cestna vozila) 

 

Predmet po Prilogi 1 CPV koda 

60. Vozila za cestni prevoz 34111000 - Kombiji in limuzine 

34113000 - Vozila s pogonom na štiri kolesa 

34114400 - Minibusi 

34115000 - Drugi osebni avtomobili 

34120000 - Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb (34121000 - Avtobusi 

in potovalni avtobusi) 

34131000 - Majhni dostavni tovornjaki 

34134000 - Tovornjaki z odprtim kesonom in tovornjaki-prekucniki 

34136000 - Dostavna vozila 

34144500 - Vozila za odpadke in odplake 

34144900 - Električna vozila 

60. a Storitve prevoza 60112000-6 Storitve javnega cestnega prevoza  

60130000-8 Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene  

60140000-1 Izredni potniški prevoz  

90511000-2 Storitve zbiranja odpadkov  

60160000-7 Prevoz pošte po cesti  

60161000-4 Storitve prevoza paketov  

64121100-1 Storitve poštne dostave  

64121200-2 Storitve dostave paketov  

 

11.2 Vprašalnik o ZeJN – projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb 
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Spodnji vprašalnik je del projektne naloge „Analiza učinkov zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji“, ki 

ga izvajamo za naročnika Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP). Namen projektne naloge je 

vzpostaviti izhodišča, ki so potrebna za kakovostno spremljanje učinkov zelenega javnega naročanja (ZeJN), 

predvsem v smislu tržnega deleža, zmanjševanja toplogrednih plinov in ostalih vplivov na okolje in podnebje ter 

ekonomskih in družbenih učinkov.  

1. Ali poznate Uredbo o Zelenem javnem naročanju?  

(Ponujeni odg: JA; NE; NE VEM) 

Podrobneje področje ZeJN ureja Uredba o ZeJN, ki določa 22 predmetov, za katere je upoštevanje okoljskih 

vidikov obvezno, in izpostavi tudi izjeme. V skladu s 13. točko prvega odstavka 4. člena o ZeJN (Uradni list RS, št. 

51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike upoštevati, kadar je predmet 

naročanja projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb. 

Natančnejšo opredelitev tega predmeta določata 55. in 56. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN: 

• projektiranje stavbe, kar pomeni izdelavo vseh potrebnih projektov novogradnje, dozidave, nadzidave 

stavbe, 

• izvedba gradnje stavbe, kar vključuje gradnjo objekta, vključno z nakupom, vgradnjo oziroma montažo 

naprav in proizvodov, ki služijo njegovemu delovanju. 

2. Ali veste katere ključne okoljske vplive je potrebno upoštevati pri projektiranju in/ali gradnji stavb?  

(Ponujeni odg: JA; NE; NE VEM; + Prazno okno za vpis komentarja) 

54. točka definira nabor stavb, za katere je upoštevanje okoljskih ciljev obvezno. Z dopolnitvijo Uredbe o ZeJN se 

na področju projektiranja in izvedba gradnje stavb razširja nabor stavb, predmetov in okoljskih vidikov. 

Poleg poslovnih in upravnih stavb CC-SI 122 (stavbe javne uprave, banke, pošte, zavarovalnice, konferenčne 

stavbe, idr.) je sedaj upoštevanje okoljskih ciljev razširjeno še na: 

• CC-SI 126 – stavbe splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo, razvedrilo, šport, izobraževanje, 

idr.) razen stavbe za zdravstveno oskrbo CC-SI 1264 oziroma CC-SI 12640 (bolnišnice, klinike, sanatoriji, 

idr.); 

• CC-SI 113 – stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (oskrbovana stanovanja, domovi za 

starejše osebe, študentski domovi, idr.). 

3. Ali se vam zdi takšna razširitev nabora stavb smiselna? Ali bi bilo potrebno dodati še kakšno vrsto 

poslovnih/upravnih stavb? Prosim, če razložite svoj odgovor. 

(Ponujeni odg: JA; NE; NE VEM; + Prazno okno za vpis komentarja) 

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 13. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe ZeJN oddati 

tako, da se v posameznem naročilu izpolni cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet: 

• delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez 

notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen 

uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo 

vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III. 

1. Alternativa: Naročnik lahko odda naročilo tako, da se namesto obvezne uporabe lesa uporabi 

katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranja trajnostne gradnje, kot so DGNB, 

BREEAM, LEED. 

Vsa nadaljnja vprašanja bodo v povezavi z deležem lesa oz. lesnih tvoriv in sistemi trajnostne gradnje. 

4. Ali se vam zdi cilj, ki zahteva 30% delež lesa pri posameznem naročilu smiseln? Prosim, če 

argumentirate svoj odgovor. 

(Ponujeni odg: JA; NE; NE VEM; + Prazno okno za vpis komentarja) 
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Znotraj projekta smo analizirali 29 zelenih javnih naročil pri predmetu gradnje ter ugotovili, da so 30% delež lesa 

upoštevali zgolj v osmih primerih (8/29 = 27,6%). 

*V predhodni uredbi, ki je začela veljati leta 2018, stavbe splošnega družbenega pomena niso bile vključene med 

stavbe, za katere je že v fazi projektiranja določeno, da mora biti vanje vgrajenega vsaj 30 % lesa, kar je rezultiralo 

v tem, da novih projektov v leseni izvedbi praktično ni bilo (Vir: Direktorat za lesarstvo, 2019). Z novo uredbo so 

stavbe splošnega družbenega pomena ponovno zajete v ZeJN. 

5. Kateri so pa vašem mnenju glavni razlogi, da naročniki pri gradnjah ne upoštevajo 30% deleža lesa 

pri gradnjah? 

(ponujeni odg spodaj; možno je izbrati več odgovorov + Prazno okence za vpis komentarja) 

1. Vključitev lesa podraži gradnjo. 

2. Gradnja z visokim deležem uporabe lesa je kompleksna. 

3. Projektanti imajo premalo znanja in izkušenj glede vključitve in izvedbe gradenj z lesom. 

4. Arhitekti imajo premalo znanja in izkušenj glede vključitve in izvedbe gradenj z lesom. 

5. Gradbinci (gradbena podjetja, tj. izvajalci gradbenih del) imajo premalo znanja in izkušenj glede 

vključitve in izvedbe gradenj z lesom. 

6. Nepovezanost arhitektov/projektantov in gradbincev od same zasnove gradbenega projekta do 

njegove izvedbe. 

7. Pomanjkanje konkurence oz. podjetij na trgu, ki ponujajo lesno gradnjo. 

8. Vzdrževanje lesa je zamudno in drago (zaščita, lakiranje, barvanje). 

9. Dolgi dobavni roki lesa. 

10. Ostalo (Prazno okno za vpis komentarja). 

6. V spodnji tabeli je podanih nekaj trditev o lesu. 

Prosimo, označite na dani lestvici, v kolikšni meri se z njimi strinjate ali ne strinjate. 

(1 – Sploh se ne strinjam; 2 – Se ne strinjam; 3 – Delno se strinjam, delno se ne strinjam; 4- Se strinjam; 

5 – Povsem se strinjam; 6- Ne vem oz. ni relevantno) 

1. Uporaba lesa pri gradnjah pripomore k zmanjšanju izpustov CO2 v ozračje. 

2. Lesna gradnja je dražja od tradicionalne gradnje. 

3. Vključitev lesa pripomore k inovativni gradnji. 

4. Uporaba lesa pri gradnji ima zelo velik ekonomski učinek na celotno verigo lesnih dejavnosti v 

Republiki Sloveniji. 

5. Z uporabo lesa pri gradnji podpiramo slovensko lesno-predelovalno dejavnost. 

6. Uporaba lesa namesto drugih gradbenih materialov zmanjšuje naše uvozno odvisnost od drugih 

držav, saj le tega proizvajamo doma. 

7. Les kot naravno surovino v Sloveniji premalo izkoriščamo. 

8. Izbira doma predelanih lesnih izdelkov za gradnjo podpira tudi regionalni gospodarski razvoj in 

zagotavlja veliko lokalnih delovnih mest. 

9. Tehnologije za les zagotavljajo možnosti za predizdelavo zunaj gradbišča, kar zmanjšuje količino 

odpadkov in skrajšuje čas gradnje. 

10. Lesene stavbe, pri katerih je uporabljen inženirski les, imajo visoko potresno odpornost in so 

varnejše od tradicionalnih. 

 

7. V spodnji tabeli je podanih nekaj trditev o bivanju v stavbah z lesom. 

Prosimo, označite na dani lestvici, v kolikšni meri se z njimi strinjate ali ne strinjate. 

(1 – Sploh se ne strinjam; 2 – Se ne strinjam; 3 – Delno se strinjam, delno se ne strinjam; 4- Se strinjam; 

5 – Povsem se strinjam; 6- Ne vem oz. ni relevantno) 

1. Delavci na delovnih mestih z več lesa so bolj zadovoljni. 
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2. Delavci v delovnih okoljih z izpostavljenim lesom se počutijo bolj povezani z naravo in imajo bolj 

pozitivne asociacije na delovno mesto. 

3. Les je povezan z večjo koncentracijo, boljšim razpoloženjem in osebno produktivnostjo. 

4. Les je naraven, topel in sproščujoč in vzbuja pozitivne asociacije. 

5. Stik z lesom zmanjšuje raven stresa. 

6. Prevelik delež lesa (več kot 70%) ima nasproten, negativen učinek in je za ljudi neugoden. 

7. Premajhen delež lesa ne prinaša pozitivnih učinkov navedenih pri trditvah 1-5. 

Naročnik lahko odda naročilo tako, da se namesto obvezne uporabe lesa uporabi katerega od priznanih sistemov 

gradnje in certificiranja trajnostne gradnje, kot so DGNB, BREEAM, LEED. 

8. Ali poznate sisteme certificiranja trajnostne gradnje kot so DGNB, BREEAM, LEED, HQE ipd.?  

(Ponujeni odg: JA; NE; NE VEM) 

Pri pregledu 29 izvedenih zelenih javnih naročil gradnje v obdobju 2018-2020 je bilo ugotovljeno, da inovativen 

sistem gradnje ni bil izbran pri nobenem naročniku. 

9. Kateri so pa vašem mnenju glavni razlogi, da naročniki ne uporabljajo inovativnih pristopov gradnje? 

(ponujeni odg spodaj + Prazno okence za vpis komentarja) 

1. Inovativni pristopi gradnje so dražji od tradicionalnih. 

2. Inovativni pristopi gradnje so kompleksnejši in trajajo dlje časa kot tradicionalni. 

3. Neusklajenost med projektanti in izvajalci gradnje. Npr. projektanti predlagajo izvedbo trajnostne 

gradnje vendar se nato zatakne pri sami izvedbi le te. 

4. Gradbena podjetja ne poznajo inovativnih pristopov gradnje. 

5. Zakonodaja ni primerna za inovativne pristope gradnje. 

6. Ostalo (Prazno okno za vpis komentarja). 

10. Kako bi vzpodbudili uporabo inovativnih pristopov gradnje? 

(ponujeni odg spodaj + Prazno okence za vpis komentarja) 

1. Finančne vzpodbude v obliki subvencij. 

2. Izobraževanja projektantov in gradbenikov na področju inovativnih gradenj. 

3. Prilagoditev zakonodaje, ki obvezuje uporabo inovativnih pristopov gradnje (npr. v ZeJN). 

4. Izpostava primerov dobrih praks, ki že obstajajo na tem področju. 

5. Povezovanje izvedbe projektiranja in izvedba gradnje stavb (trenutno se to naroča posebej). 

6. Ostalo (Prazno okno za vpis komentarja). 

Sodelavci iz Gradbenega inštituta ZRMK so naredili detajlen pregled in primerjavo različnih sistemov trajnostne 

gradnje in ocenili možnosti prilagoditve za slovenski prostor (Šijanec-Zavrl, in drugi, 2017). Rezultati SWOT 

analize so pokazali, da je za slovenski prostor in neposredno uporabo v ZeJN kljub vsemu najprimernejši sistem 

DGNB, saj temelji na EU zakonodaji in prioritetah, je podprt z ustreznimi orodji, ki so vzdrževana in vsebuje 

aktualne podatke. Slabost sistema je, da je obseg v praksi manjši od drugih konkurenčnih sistemov in bi bilo 

potrebno veliko izobraževanj ter licenc za dokumentacijo in programe, ki so dosegljivi v angleškem in nemškem 

jeziku. Dobra stvar je, da nosilec sistema podpira uveljavitev sistema DGNB v slovenskem prostoru in izvaja 

usposabljanja ter seminarje tudi v Sloveniji. 

11. Ali se strinjate z uvedbo DGNB sistema (prilagojenega za slovenski prostor) za merjenje učinkov ZeJN 

pri gradnjah? 

(Ponujeni odg: JA; NE; NE VEM; + Prazno okno za vpis komentarja) 

 

12. Imate še kakšen predlog/komentar glede merjenja učinkov ZeJN pri projektiranju/gradnji stavb? 

(Ponujeni odg: JA; NE; NE VEM; + Prazno okno za vpis komentarja) 
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Prišli ste že skoraj do konca anketnega vprašalnika. 

Za učinkovito analizo bomo potrebovali samo vaše osnovne podatke. Prosimo, vpišite še te podatke.  

13. Spol (označite ustrezno)  

moški  

ženski  

14. Starost  

(vpišite letnico rojstva) __________  

15. Vaša najvišja dosežena izobrazba (označite ustrezno)  

srednješolska izobrazba 

višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba  

visokošolska strokovna izobrazba  

visokošolska univerzitetna izobrazba  

specializacija, magisterij, doktorat  

16. Prosimo vas, da natančneje opredelite svoje področje dela.  

zaposlen/zaposlena v javnem sektorju  

zaposlen/zaposlena v gospodarskem sektorju  

zaposlen/zaposlena v znanosti, raziskovanju in izobraževanju  

 

Hvala. Odgovorili ste na vsa vprašanja! 
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