
Letos mineva že deset let od začetka uporabe Uredbe o 
zelenem javnem naročanju v Republiki Sloveniji. Ta je pri 
nas uvedla tako obvezne kot neobvezne okoljske 
zahteve. Ekipa za zeleno javno naročanje si z različnimi 
aktivnostmi prizadeva krepiti zeleno javno naročanje. 
Ena od aktivnosti je tudi celovita analiza okoljskih, 
gospodarskih in družbenih učinkov, ki jih ima zeleno 
javno naročanje pri nas. Analizo je za ministrstvo izvedel 
Laboratorij za energetske strategije (Fakulteta za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani) z avstrijskimi 
partnerji ConPlusUltra GmbH. Junija je bila analiza, plod 
več kot dveletnega dela, tudi javno predstavljena in 
objavljena na spletni strani.

Predstavitve so se poleg predstavnikov organizatorja, 
ministrstva za okolje in prostor, udeležili tudi 
predstavniki kontaktnih točk za zeleno javno naročanje, 
javnih naročnikov in predstavniki drugih organizacij, 
katerih namen je spodbujanje manj okoljsko 
obremenjujoče javne potrošnje. Z namenom mreženja 
in širjenja idej bo dogodek na temo zelenega javnega 
naročanja potekal vsakoletno.

Analiza je zajema oceno okoljskih, družbenih in 
ekonomskih učinkov zelenega javnega naročanja. Ker 
uredba o ZeJN obsega kar dvaindvajset predmetov, se 
je analiza omejila na električne in elektronske naprave, 
cestna vozila in projektiranje in/ali izvedbo gradnje 
stavb. Rezultati analize, pridobljeni pri več kot sto javnih 
naročilih, so bili nato z uporabo ekstrapolacije 
posplošeni za vsa javna naročila navedenih predmetov v 
letih 2018, 2019 in 2020. Podrobneje lahko rezultate in 
ugotovitve analize preverite v dokumentu in predstavitvi 
na povezavi, na kratko pa prikazuje skupek učinkov za 
navedeno triletno obdobje sledeča grafika.

Kot je razvidno, so pozitivni učinki zelenega javnega 
naročanja v Sloveniji očitni, v prihodnjih letih pa si bomo 
predvsem z vašo pomočjo prizadevali, da bodo ti še 
večji.

Z upoštevanjem okoljskih zahtev iz Uredbe o ZeJN 
so naročniki:

    Skupno prihranili 301.480 MWh energije
    V ozračje izpustili 101.506 t manj CO

2

    Zmanjšali porabo vode za 10.455 tisoč m3

    Prihranili 61 milijonov €

Uvodnik Analiza učinkov
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Začeli so se prijetni poletni dnevi, čas, ko se delovne 
obveznosti pri mnogih prevesijo v razmišljanje o 
dopustniških radostih. Delo na našem projektu LIFE IP 
CARE4CLIMATE pa se bo v prihodnjih dveh mesecih 
usmerilo k oblikovanju novega jesenskega zagona: 
novih delavnic (živila, pohištveni izdelki, stavbno 
pohištvo, protihrupne ograje, ponovna izvedba 
splošnega modula I in splošnega modula II), za vas 
bomo pripravili tudi novo strokovno gradivo 
»Predstavitev dobrih praks v Sloveniji in EU«, skupaj s 
predstavitvijo »Analize učinkov zelenega javnega 
naročanja v Republiki Sloveniji 2022«. Čez poletje bomo 
skupaj s komunikacijskim partnerjem prenovili spletno 
stran in vas v jeseni povabili k »brskanju« po njej. 
Skratka, ekipa za zeleno javno naročanje bo čez poletje 
zelo aktivna pri načrtovanju in pripravi delavnic, 
dogodkov, gradiva za aktivno jesen 2022. 

Okvirni jesenski program izobraževanj ekipe za 
zeleno javno naročanje:
• druga polovica avgusta: Zeleno javno naročanje živil
• september: Zeleno javno naročanje pohištva in 
   stavbnega pohištva
• oktober: Splošni modul I
• oktober: Splošni modul II

Jesenska izobraževanja bomo izvedli v sodelovanju z 
drugimi ministrstvi, ponudniki in pravnimi strokovnjaki 
na področju javnih naročil. Tako kot do zdaj bodo za vas 
vsa izobraževanja brezplačna. Točni datumi bodo 
objavljeni na spletni strani, o čemer boste obveščeni.

Vse naše aktivnosti so namenjeni vam, zato vas vljudno 
prosimo, da nam svoje želje, interese in predloge, kako 
vam v prihodnje lahko najbolj pomagamo, sporočite s 
sodelovanjem v kratki, dvominutni anketi. Že vnaprej se 
vam lepo zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč pri 
oblikovanju prihodnjih izobraževanj in gradiva.

Dogodki drugih organizacij:
Uradni list Republike Slovenije: 
11. Kongres javnega naročanja
8. in 9. september 2022, Portorož

https://www.care4climate.si/sl/o-projektu/podrocja-aktivnosti-projekta/zeleno-javno-narocanje
https://www.1ka.si/a/1720764e
https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dogodek/11--kongres-javnega-narocanja
https://www.care4climate.si/sl/novice/vse-novice/analiza-ucinkov-zelenega-javnega-narocanja-v-republiki-sloveniji
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Organiziranih 
30 delavnic

Pomoč 
pri cca. 

130 vprašanjih 
na leto

Izvedena 
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učinkov ZeJN 
v Republiki

 Sloveniji
7 strokovnih 
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pomoč javnim 
naročnikom in 

ponudnikom Pripravljenih 
6 vzorčnih 
razpisnih 

dokumentacij 
za posamezne 

predmete 
zelenega javnega 

naročanja

Poletje je idealen čas, da se na pot namesto z 
avtomobilom odpravimo s kolesom. Naj bo prijeten 
poletni izziv napraviti kak zelen kilometer več kot v 
preteklih poletjih. Vaši prijetni izkušnji, prigodi bomo z 
veseljem prisluhnili v jesenskih mesecih na naših 
dogodkih. 

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)

Skupno prihranimo vode za približno 
179.331 ljudi


