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PREDMETI PREDMETI (podrobno)

ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
NAPRAVE

1. Elektronska pisarniška oprema (računalniki, prenosniki, računalniška 
oprema…)

2. Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije

3. Pralni stroji, pomivalni stroji

4. Grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije

CESTNA VOZILA 1. Osebno vozilo

2. Lahko/težko tovorno vozilo 

3. Avtobus

4. Tovorno ali delovno vozilo za zbiranje odpadkov

PROJEKTIRANJE IN/ALI IZVEDBA 
GRADNJE STAVB

1. Projektiranje stavbe: izdelava vseh potrebnih projektov za 
novogradnjo, dozidavo, nadzidavo

2. Izvedba gradnje stavbe: gradnja objekta, vključno z nakupom, 
vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov, ki služijo 
njegovemu delovanju
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Izbor predmetov
ZeJN

Izbira učinkov

Pregled literature in 
SLO zakonodaje

Ugotovitve

Analiza
- Kvantitativna
- Kvalitativna

Zajem podatkov 
iz izbranih ZeJN

Določitev kazalnikov

Primerjava vrednosti kazalnikov
- ZeJN
- Osnovnica (ZeJN, standard)

Izbira ZeJN



PREDMETI OKOLJSKI UČINKI EKONOMSKI 
UČINKI

DRUŽBENI UČINKI

ELEKTRIČNE IN 
ELEKTRONSKE 
NAPRAVE

1. Kalkulator CO2 – izračun zmanjšanja 
ogljičnega odtisa in porabe el. energije 
(projekt GPP 2020)

2. Stroški goriva/elektrike v življenjski dobi (EC)

3. Orodje razvito za izračun zmanjšanja
ogljičnega odtisa in porabe el. energije pri
hladilnikih in pomivalnih strojih

4. Prihranek vode

5. + primeri iz literature

1. Smernice za oceno socialnih 
učinkov Evropske komisije, ki so 
prilagojene za naš primer

2. + primeri iz literature

CESTNA VOZILA 1. Kalkulator CO2 – izračun zmanjšanja 
ogljičnega odtisa, zmanjšanje emisij NOx in 
porabe el. energije (projekt GPP 2020)

2. Stroški v življenjski dobi (Priloga 2 ZeJN, Eltis) 

3. + primeri iz literature

1. Smernice za oceno socialnih 
učinkov Evropske komisije, ki so 
prilagojene za naš primer

2. + primeri iz literature

PROJEKTIRANJE 
IN/ALI IZVEDBA 
GRADNJE STAVB

1. Testno računsko orodje za izračun prihrankov 
energije (Agencija za energijo) in izpustov CO2

2. Prihranek vode

3. + primeri iz literature

1. Smernice za oceno socialnih 
učinkov Evropske komisije, ki so 
prilagojene za naš primer

2. + primeri iz literature

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://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://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


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)

5. Kakovost zraka (posredno)

6. Kvaliteta bivanjskega okolja (posredno)



•

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

1.000
∗ 𝑁𝑛𝑎𝑝𝑟𝑎𝑣 ∗ 𝑇ž𝑑

𝛥𝑊ž𝑑 = 𝑊ž𝑑,𝑜𝑠𝑛 −𝑊ž𝑑,𝑛𝑜



• CO2

∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑= 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ e𝐶𝑂2
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• CO2 ∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑= 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ e𝐶𝑂2

𝛥𝑊ž𝑑 = 𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑜𝑠𝑛 −𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑛𝑜 ∗ 𝑇ž𝑑



Povprečna življenska doba 14 Letni prihranki

Cena EE (eur/kWh) * 0,17 Prihranek EE (kWh) 364

g CO2/kWh ** 257 Ekonomski prihranek (€) 61,88

Razlika CO2 (t CO2) 0,093548

Izbrani izdelek Velikost (l) 100-200

Število naprav 182

Letna poraba EE naprave (kWh) 208

Letna poraba EE  (kWh) 37856

Poraba EE tekom življenske dobe 529984 Prihranki tekom življenske dobe

Letni izpusti CO2 (t) 9,728992 Prihranek EE (kWh) 5096

Ekonomski prihranek (€) 866,32

Razlika CO2 (t CO2) 1,309672

Baseline Velikost (l) 100-200

Letna poraba EE naprave (kWh) 210

Letna poraba EE  (kWh) 38220

Poraba EE tekom življenske dobe 535080

Letni izpusti CO2 (t) 9,82254

*vir: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/30

**vir: https://www.statista.com/statistics/1083967/cee-carbon-dioxide-co2-emissions-of-the-energy-sector/
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• CO2 ∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑= 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ e𝐶𝑂2

𝛥𝑊ž𝑑 = 𝑊𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑜𝑠𝑛 −𝑊𝑐𝑖𝑘𝑒𝑙,𝑛𝑜 ∗ 𝑁𝑐𝑖𝑘𝑙𝑜𝑣 ∗ 𝑇ž𝑑

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



Povprečna življenska doba 10 Letni prihranki

Povprečno št. ciklov na leto (za EU)**** 234 Prihranek EE (kWh) 81,9

Cena EE (eur/kWh) * 0,09 Ekonomski prihranek (€) 7,371

g CO2/kWh ** 257 Razlika CO2 (g CO2) 21048,3

Prihranek vode (l) 237,3429

Izbrani izdelekPoraba energije (kWh/cikel) 0,67

Letna poraba EE (kWh) 157

Poraba vode na cikel delovanja (l) 9,9

Št. pogrinjkov 14

Relativna poraba vode (l)*** 0,71

Letna poraba vode (l) 1986

Baseline Poraba energije (kWh/cikel) 1,02 Prihranki tekom življenske dobe

Letna poraba EE (kWh) 239 Prihranek EE (kWh) 819

Poraba vode na cikel delovanja 9,5 Ekonomski prihranek (€) 73,71

Št. pogrinjkov 12 Razlika CO2 (g CO2) 210483

Relativna poraba vode (l) 0,79 Prihranek vode (l) 2373,429

Letna poraba vode (l) 2223

*vir: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/30

**vir: https://www.statista.com/statistics/1083967/cee-carbon-dioxide-co2-emissions-of-the-energy-sector/

***Glede na št. Pogrinjkov

**** https://www.researchgate.net/figure/Number-of-wash-cycles-per-household-per-year_tbl3_225802892

•

•

•

•



•

• CO2 ∆𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑= 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ 𝑒𝐶𝑂2

𝛥𝑊ž𝑑 = 𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑜𝑠𝑛 −𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎,𝑛𝑜 ∗ 𝑇ž𝑑



Povprečna življenska doba 10 Letni prihranki

Cena EE (eur/kWh) * 0,17 Prihranek EE (kWh) 1.518,0

g CO2/kWh ** 257 Ekonomski prihranek (€) 258,1

Razlika CO2 (t CO2) 0,39

Letna poraba EE (kWh) 525

Prostornina 5l-10l

Število naprav 2 Prihranki v življenjski dobi naprav

Letna poraba EE (kWh) 1284 Prihranek EE (kWh) 15.180,0

Prostornina 5l-10l Ekonomski prihranek (€) 2.580,6

Razlika CO2 (t CO2) 3,90

Letna poraba EE (kWh) 1.050,00

Letni izpusti CO2 (t CO2) 0,27

Letni stroški 178,50

Poraba EE (kWh) 10.500,00

Izpusti CO2 2,70

Stroški 1.785,00

•

•

•



• CO2
𝑉𝑔𝑜𝑟𝑖𝑣𝑎,ž𝑑 = 𝑁𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙 ∗ 𝑑ž𝑑 ∗

𝑐 ൗ𝑙 100𝑘𝑚

100

𝐸𝐶𝑂2,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,ž𝑑 = 𝑉ž𝑑 ∗
𝑘𝐶𝑂2
1000

∆𝐸𝐶𝑂2,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,ž𝑑= 𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,𝑜𝑠𝑛 − 𝐸𝐶𝑂2,ž𝑑,𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎,𝑛𝑜



0,345

Quantity of 

vehicles

Average distance 

per vehicle during 

lifetime (in km) Kind of fuel

Energy Content 

(TOE) of the fuel 

used during 

lifetime

Indirect and 

direct CO2-

emissions per 

lifetime (t)

Quantity of 

vehicles

Average distance 

per vehicle 

during life time Kind of fuel

Energy 

Content (TOE) 

of the fuel 

used during life 

time of all 

vehicles

Indirect and 

direct CO2-

emissions per 

lifetime (t)

Energy 

savings (toe)

CO2-

savings (t)

% of energy 

savings 

% of CO2-

savings

Standard Engine - fuel 1 100.000 32,0 MJ/l 9,4 l /100 km 235.000 l 655 100.000 36,0 MJ/l 8,3 l /100 km 207.500 l 572

Standard Engine - fuel 2 0 33,0 MJ/l 0,0 l /100 km 0 l 0 0 33,0 MJ/l 0,0 l /100 km 0 l 0

Electro Engine 0 0 Electricity 3,6 MJ/kWh 0,0 kWh/100km 0 kWh 0 0 0 100.000 Electricity 3,6 MJ/kWh 16,4 kWh/100km 0 kWh 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Hybrid Engine

Electricity (combined test cycle) Electricity 3,6 MJ/kWh 0,0 kWh/100km 0 kWh 0 Electricity 3,6 MJ/kWh 0,0 kWh/100km 0 kWh 0

Fuel (combined test cycle) 33,0 MJ/l 0,0 l /100 km 0 l 0 0 33,0 MJ/l 0,0 l /100 km 0 l 0

TOTAL 25 100.000 180 655 25 200.000 178,42 572 1,2 83,0 0,7% 12,7%

13%

0

25

0 #DIV/0!

Input & Results

Energy 

content of 

the fuel

Total amount of 

fuel during the 

lifetime of the 

vehicles

Amount of fuel per 

100 km

BENCHMARK

Location

CO2-emissions per kWh (kg CO2/kWh)

0

18025 178

0 00

1

Savings

00 #DIV/0!

1%

Total amount of fuel 

during the life time 

of the vehicles

Energy 

content of 

the fuel

Amount of fuel per 

100 km

Low carbon solution

83

•

•



Uredba CC-SI 111

Enostan. 
stavbe

CC-SI 112

Večstan. stavbe

CC-SI 113

Stan. stavbe za 
posebne 
namene 
oziroma 

družbene 
skupine

CC-SI 122

Upravne in 
pisarniške 

stavbe

Banke, pošte, 
zavarovalnice

CC-SI 126

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



[kWh/leto]

[/]

[kWh/leto]

[/]

[kWh/leto]

[/]

[kWh/leto]

[/]

[kWh/leto]

[/]

[kWh/leto]

PE - Prihranek energije

[kWh/leto]

ZEC - Zmanjšanje izpustov CO2

[kg CO2/leto]

POVE - Povečanje rabe OVE

[kWh/leto]

40.380 19.786 0

Opis:

Normirani prihranek energije [kWh/leto na sistem] - določen je v preglednici pravilnika, glede na zamenjavo ali izboljšavo različnih sistemov 

razsvetljave (različno za storitveni in gospodinjski sektor).

Št. enot izboljšave - število vgrajenih ali prodanih sistemov razsvetljave ali izboljšav.

Metoda 23: Energetsko učinkovita razsvetljava v stavbah

a) Izračun prihranka po vgradnji učinkovitejše razsvetljave

b) Zmanjšanje izpustov CO2

                                                  NP po sektorju

Tip in št. enot sistema razsvetljave

Normiran prihranek energije

[kWh/leto]

Izboljšava 3: Zamenjava fluorescenčnih sijalk T8 s 

T5

Izboljšava 1: Vgradnja sijalk LED namesto navadnih 

žarnic

Št. enot izboljšave 1

Izboljšava 2: Vgradnja CFL namesto navadnih 

žarnic

Št. enot izboljšave 2

Izboljšava 4: Vgradnja elektronske predstikalne 

naprave

Št. enot izboljšave 4

Izboljšava 5: Vgradnja senzorjev prisotnosti

Št. enot izboljšave 5

PErazsv etljav a

Na podlagi normiranih vrednosti - Storitveni sektor

Št. enot izboljšave 3

40

24

40.380

Enota

Storitveni

180

219

118

22,5

15

KAZALO Na podlagi normiranih vrednosti - Storitveni sektor

Opis metode:
Prihranek energije se lahko izračuna na podlagi:
- normiranih prihrankov energije pri zamenjavi ali izboljšavi sistemov razsvetljave,
- projektnih podatkov, in sicer kot razlika med rabo električne energije zamenjanega sistema razsvetljave 

(vključujoč tudi pomožne naprave) in novega ali izboljšanega sistema razsvetljave (vključujoč tudi pomožne 
naprave),

- normiranih prihrankov različnih ukrepov pri na novo vgrajenih sodobnih sistemih razsvetljave.
Vnosno polje

Avtomaski vnos

Iz pravilnika

Vmesni rezultat

Končni rezultati

Legenda:

•



• CO2

•

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

60
= 7 𝑡 𝐶𝑂2

∆𝐸𝐶𝑂2,𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜= 𝛥𝑊letno ∗ e𝐶𝑂2



•

∆Vvode,splak = 9
l

splak.
− 4

l

splak.
∗ 80 splak.∗ 365 ∗ NWCškoljk



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)



Število ponudb Konkurenčnost

1-2 Nizka oz. slaba

3-4 Dobra

5+ Odlična

•

•

•



•

•

•

𝑝𝐸𝐸,ž𝑑 = 𝛥𝑊ž𝑑 ∗ €𝐸𝐸 ∗ 1,03
ž𝑑

𝑝𝑣𝑜𝑑𝑎,ž𝑑 = 𝛥𝑉𝑣𝑜𝑑𝑒,ž𝑑 ∗ €𝑣𝑜𝑑𝑎



•

•

•

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



•

•

•

𝑝𝐸𝐸,𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 = 𝛥𝑊𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 ∗ 𝑐𝐸𝐸 ∗ 10 ∗ 1,03
10

𝑝𝑣𝑜𝑑𝑎_𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑜 = 𝛥𝑉𝑣𝑜𝑑𝑎,𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 ∗ 𝑐𝑣𝑜𝑑𝑎 ∗ 10



•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



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

•

•

•



•

•

•

•

•



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?

• Katere družbene
in starostne
skupine so 
prizadete?

• 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 
prihajajo iz 
prikrajšanih okolij?

• 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
javnosti do 
informacij?
• Ali to upošteva 
načela e-uprave?

• 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)?



•

•

•

•

𝛥𝑊ž𝑑,𝑛𝑜𝑟𝑚𝑖𝑟𝑎𝑛𝑜 =
𝛥𝑊ž𝑑

𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑍𝑒𝐽𝑁
∗ 1.000 = 300 𝑘𝑊ℎ
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•

𝑦 𝑥∗ = 𝑦𝑘−1 +
𝑥∗ − 𝑥𝑘−1
𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1

𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−1
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Pogodbena vrednost ZeJN po posameznih predmetih

Računalniki Hladilniki,  in pomivalni stroji Grelniki vode Cestna vozila Gradnje
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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

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

• 𝑪𝑶

•

•



𝑪𝑶𝟐
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ZeJN Osnovnica Prihranki
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.
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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 ++

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•



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

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

•



•

•

•

• 𝑪𝑶𝟐

• 𝑵𝑶𝑿

•
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Predmet naročila Število vozil

Izračunani ekonomski 

prihranki v življenjski 

dobi vozila (EUR)

Preračunani ekonomski 

prihranki v življenjski dobi 

vozila (EUR/1.000 EUR)

Električno vozilo 40 272.229,08 209,83

Hibrid 11 11.031,60 45,93

Vozilo z motorjem z 

notranjim izgorevanjem
244 226.822,20 38,66

•

•

•



2.293

2.803

510

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Stroški goriva [k€/ življenjska doba]

ZeJN Osnovnica Prihranki

•



42,57
36,48

209,83

45,93

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Preračunani ekonomski prihranki goriva v življenjski dobi vozil [€]

Bencin Diesel Elektrika Hibrid

•

•



2

6

2,09

0

1

2

3

4

5

6

7

Povprečno število prejetih ponudb

Električno vozilo Hibrid Motor z notranjim izgorevanjem

•

•

•



•

•

•

•



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 ++

•

•
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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

•

•

•

•

•
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Na letni ravni s tem prihranimo 
vode za približno 970 ljudi. 

Ohranjanje visokokakovostnih 
naravnih virov pomembno 
prispeva kakovosti življenja 

prebivalstva.

•

•

•
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• 𝑚𝑖𝑜 𝑚

• 𝐶𝑂

𝐶𝑂



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 ++

•

•
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Ali se vam zdi takšna razširitev nabora stavb smiselna? Ali bi 
bilo potrebno dodati še kakšno vrsto poslovnih/upravnih 

stavb?

DA

NE

NE VEM

•

•

•

•

•



•

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Prispeva k zmanjšanju izpustov CO2 v ozračje.

Lesna gradnja je dražja od tradicionalne.

Vključitev lesa pripomore k inovativni gradnji.

Ekonomski učinek na celotno verigo lesnih dejavnosti v RS.

S tem podpiramo slovensko lesno-predelovalno dejavnost.

Zmanjšuje uvozno odvisnost od drugih držav.

Les kot naravno surovino v Sloveniji premalo izkoriščamo.

Doma izdelani lesni izdelki podpirajo regionalno gospodarstvo.

Manjša količina odpadkov, krajša gradnja

Uporaba inženirskega lesa poveča potresno varnost.

Povsem se strinjam Se strinjam Delno se strinjam, delno se ne strinjam Se ne strinjam Sploh se ne strinjam Ne vem oz. ni relevantno
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Ostalo

Inovativni pristopi gradnje so kompleksnejši in trajajo dlje
časa kot tradicionalni.

Neusklajenost med projektanti in izvajalci gradnje

Gradbena podjetja ne poznajo inovativnih pristopov gradnje.

Zakonodaja ni primerna za inovativne pristope gradnje.

Inovativni pristopi gradnje so dražji od tradicionalnih.

Kateri so pa vašem mnenju glavni razlogi, da naročniki ne uporabljajo 
inovativnih pristopov gradnje? •
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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

•

𝐶𝑂

•
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Skupni prihranki vseh ZeJN v analizi

Prihranek energije [MWh] Ekonomski prihranki [kEUR]

Zmanjšanje izpustov CO2 [t] Zmanjšanje izpustov NOX [kg]

Zmanjšanje porabe vode [tisoč m^3]

Skupno prihranimo vode za 
približno 9.760 ljudi. 

Skupen prihranek elektrike je 
enak 7-letni proizvodnji 

največje SE pri nas (Praprotno)

Skupni monetarni prihranek v 
višini več kot 5 mio€, kar 
zadostuje za postavitev 

približno 370 SE (11kWp, cena SE 

okrog 13.500€)
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•

•

•

𝑪𝑶𝟐

•

𝒎𝟑

•
Skupno prihranimo vode za 

približno 179.331 ljudi

Skupen prihranek elektrike je 
približno 2.43% celotnega 

odjema elektrike v RS (letna 
proizvodnja HE SEL)

Skupno zmanjšanje ogljičnega 
odtisa za 0.5% celotnega 𝑪𝑶𝟐

odtisa v RS (podatki za RS v 2018: 
17.5 mio t 𝑪𝑶𝟐)







•

•

•

•

•



•

•

•

•



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.



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

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.)



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

P3: Tekstilni izdelki NE Izračun ekonomskih učinkov (npr.

finančni prihranki) je kompleksnejši,

ker potrebujemo veliko predpostavk in

informacij (osnovnic), eko bombaž in

naravni tekstil sta dražja, imamo

pozitiven ekološki in družbeni vpliv.

** Finančne prihranke in s tem ekonomski vpliv lahko

računamo kot prihranke energije in vode zaradi

manjše porabe energije pri pranju in daljše

obstojnosti, hkrati posredno merimo pozitiven

okoljski in družbeni vpliv (delež izdelkov iz naravnih

materialov, število ponudnikov ipd.).



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

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.).



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

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.



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

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.



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

P7: Hladilniki, 

zamrzovalniki in njihove 

kombinacije, pralni 

stroji, pomivalni stroji, 

sušilni stroji, sesalniki in 

klimatske naprave

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.



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

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.).



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

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.



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

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.



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

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.



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

P12: Stenske plošče NE Izračun finančnih prihrankov je

kompleksnejši, ker potrebujemo veliko

predpostavk in informacij (osnovnic),

imamo pozitiven ekološki in družbeni

vpliv zaradi uporabe recikliranega

gradbenega lesa.

*** Posredno merimo oz. izračunamo ekonomske

učinke, neposredno merimo pozitiven okoljski ter

posredno družbeni vpliv (družbeni učinke zaposlitev

v lesnem sektorju, delež recikliranega ali ponovno

uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski

plošči znaša najmanj 10 %).



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

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.



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

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.).



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

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 življenjskem

ciklu (LCA), kar nekoliko olajša celotno

metodologijo.

* 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.



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

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).



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

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.



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

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.



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

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

zaradi uporabe okolju prijaznih čistil, ki so

učinkovita pri nižjih temperaturah vode.

*** 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 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).



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

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.).



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

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).



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

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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