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Priporočila za uporabo trajnostnih zahtev v postopkih zelenega javnega 
naročanja stavb

Vlada RS je avgusta 2012 s sklepom naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, naj v 
sodelovanju z drugimi ministrstvi in deležniki do 31. 3. 2015 oblikuje nove trajnostne 
zahteve za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih bo mogoče pri javnem na-
ročanju upoštevati vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi. V okviru Pomoči pri izva-
janju projekta CEC5 smo zato na treh strokovnih srečanjih z delavnicami “Projekt CEC5 
in okoljske zahteve za stavbe” med 4. in 6. februarjem 2014 pridobili tudi strokovne 
prispevke za pripravo teh novih okoljskih zahtev za zeleno javno naročanje na področju 
stavb, ki naj bi vključevale tudi nove smernice Evropske komisije na tem področju.
Prvi dan so se srečanja udeležili povabljeni arhitekti, inženirji in projektanti, drugi dan 
izvajalci gradbenih del in gradbeni nadzorniki, tretji dan pa predstavniki industrije grad-
benega materiala in proizvodov. Vse tri dni so se srečanj udeležili tudi predstavniki na-
ročnikov in strokovnjaki za trajnostno gradnjo. Priporočila v nadaljevanju so namenjena 
pripravljavcem novih oz. prenovljenih zahtev, na osnovi rezultatov delavničnega dela 
omenjenih strokovnih srečanj pa jih je pripravila uredniška skupina (Alenka Burja, Iva 
Gruden in Robert Smodiš).

Ocena Uredbe o ZeJN
Udeleženci so vse tri dni iskali odgovore na vprašanja, katere pozitivne rezultate v Slo-
venijo prinaša sistem zelenega javnega naročanja za projektiranje in gradnjo stavb z 
Uredbo o zelenem javnem naročanju (ZeJN, Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 
64/2012, 2/2013) ter s katerimi slabostmi in težavami se uvajanje tega sistema sooča. 
Vse tri dni so bili strokovnjaki soglasni, da je Uredba sicer dobrodošla, saj spodbuja raz-
mišljanja o trajnostnem pristopu pri naročanju in gradnji oz. obnovi stavb, a več kot po-
hval je bilo evidentiranih kritik in predlogov za njeno izboljšanje, in to čimprejšnje. Da pa 
bi lahko Uredba konkretneje prispevala k trajnostnemu razvoju, jo je potrebno temeljito 
prenoviti in dopolniti. Le prenovljena uredba, umeščena v celovit sistem podpornega 
okolja, bo dvigovala zavest in znanje ter spreminjala miselnost, tako da bo:
• uveljavljala načelo, da ni pomembna samo kratkoročno najnižja cena,
• vplivala na potrošnike, naročnike in izvajalce (spodbujala trajnostno gospodarstvo),
• dolgoročno zajemala projekt gradnje oz. obnove stavb v njegovi celotni življenjski dobi
• in postavljala višje standarde za gospodarstvo.

Menili so tudi, da je za izvajanje uredbe potrebno več znanja in usposobljenosti ter med-
sebojnega sodelovanja pri vseh deležnikih.
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Temeljne okoljske zahteve za stavbe (Priloga 7) in predlogi za njihovo izboljšavo
Splošne pripombe
Udeleženci so vse tri dni poglobljeno obravnavali Prilogo 7 Uredbe o zelenem javnem 
naročanju (Temeljne okoljske zahteve za stavbe). Ocenili so jo kot:
•  ponekod (npr. pri deležu lesa) preveč, drugod premalo natančno (potrebno bi bilo 

npr. določiti rabo energije v kWh/m2, rabo vode na enoto, seznam nevarnih snovi 
ipd.);− neskladno s standardi in stanjem razvoja tehnike (ponekod se zahtevajo stvari, 
ki se jih ne da izpolniti oziroma se zahtevani standardi v praksi ne uporabljajo);− 
brezpredmetno v primerih, ko se izjave, ki jih Uredba zahteva, ne preverjajo, niso pre-
verljive ali pa ni predvidenih sankcij za podane izjave.

Pri tem so predlagali precej splošnih izboljšav:
• Smiselno bi bilo odstraniti predpisane deleže določene tehnologije in materialov, saj 

je treba upoštevati lokalne specifike okolja takšne gradnje. Okolje je v Sloveniji izre-
dno razgibano in pestro, zato je raznolika tudi gradnja (npr. predpisan delež določene-
ga materiala ni enako smiseln na Krasu in na Goričkem).

• Uvede naj se najprej jasnejši in preglednejši sistem javnega naročanja, nato pa tudi 
razvrščanja kakovosti stavb. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen nemški sistem 
razvrščanja stavb z vidika trajnostnosti v zlati, srebrni in bronasti razred, pri čemer 
je bronasti najnižji možni standard, ki izpolnjuje minimalne zakonske zahteve in je 
nadgrajen zgolj v nekaj področjih, npr. glede požarne varnosti ali dostopnosti za in-
valide. Tak sistem omogoča tako transparentno spremljanje poteka in izpolnjevanja 
meril trajnostne gradnje v vseh fazah projekta kot tudi nadzor nad želeno kakovostjo.

• V vse faze gradnje naj se uvede inštrument nadzora (kot ga ima npr. Ekosklad) in temu 
primerno sankcioniranje kršenja predpisov.

• V nadaljnje preoblikovanje Uredbe naj se vključi stroko.

Točka 7.1: Temeljne okoljske zahteve za fazo projektiranja
V skupini so sodelovali arhitekti, projektanti, gradbeniki, predstavniki zbornic in zdru-
ženj ter naročniki in strokovnjaki za trajnostno gradnjo. Opozorili so, da:
• se Priloga 7 ne navezuje na gradbeno zakonodajo,
• Priloga ne upošteva celotne življenjske dobe stavbe (LCA),
• potrebuje projektna naloga cel kup izboljšav, predvsem pa tudi prilagoditev zahtev 

glede na fazo projekta (zahteve za IDP1 npr. ne morejo biti enake kot za PZI2).

Skupina je predlagala:
• naj se umaknejo pogoji za ugotavljanje sposobnosti projektne skupine iz točke 7.1.2, 

saj je izpolnjevanje zahtev zakonsko predpisano (točka se briše v celoti, če so cilji gle-
de stavbe opredeljeni v projektni nalogi);

1 IDP - idejni projekt
2 PZI - projekt za izvedbo
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• naj se doda izjava, da je projektna skupina seznanjena z zahtevami uredbe/projektne 
naloge;

•  naj ostanejo zahteve po dokazilih o javno-formalnem izobraževanju, dodatne točke pa 
naj se dodelijo za neformalna znanja s področja trajnostne gradnje;

•  naj se dopolni točka 7.1.3.1;
•  naj se uporabi prava dikcija poimenovanja faz projektne dokumentacije, za katero je 

treba vključevati rešitve;
• naj se preuči možnost vključitve olajševalnih okoliščin za lokalne proizvode in izvajalce,;
• naj nadzor po Zakonu o graditvi objektov obvezno vključuje tudi kontrolo ukrepov 

trajnostne gradnje;
• naj uredba ne ponavlja zahtev iz druge področne zakonodaje;
• naj se prevzame nemški sistem ocenjevanja trajnostnosti gradnje stavb (DGNB) in se 

prilagodi na slovenske razmere;
• naj se zahteve po izpolnjevanju trajnostnih meril zapišejo v projektno nalogo;
• naj kriterij za izbiro projektanta ne bo merilo za gradnjo stavbe;
• naj arhitekt pri izjavi opredeli osnovne pogoje, pod katerim izjava velja, ali pa naj na-

ročnik bolje opredeli projektno nalogo.

Točka 7.2: Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, za redno in investicijsko vzdrževanje 
ter za nakup in vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov
To točko sta obravnavali dve skupini. V prvi so bili izvajalci gradbenih del, gradbeni nad-
zorniki, predstavniki zbornic in združenj ter naročniki in strokovnjaki za trajnostno gra-
dnjo. Izpostavili so, da:
• Priloga trenutno ne predvideva obravnave gradbenih odpadkov;
• Priloga nima določil o tem, da naj sistem gradnje ne povzroča škodljivih vplivov na 

zdravje ljudi;
• je točka 2 problematična za implementacijo (izjava je nepotrebna, saj tehnična doku-

mentacija že dokazuje vse potrebno);
• je treba bolj natančno opredeliti rabo energije v kWh/m2, rabo vode na enoto, rabo 

materialov in funkcionalnost stavbe;
• je treba regulirati tudi skupno rabo vode (npr. povprečje + 20 %) in ne samo rabe za 

splakovalnike ter določiti največjo rabo vode in to vključiti v program usposabljanja za 
upravljavce stavbe;

• se odgovornosti za pripravo ustreznega projekta (gradnje) in dokazila o tem ne sme 
naložiti izvajalcem;

• je točka 7.2.2.1 samoumevna dolžnost ponudnika, zato je dodatna izjava nepotrebna 
obremenitev (z izjavo je ponudnik namreč zavezan nečemu, kar ni v njegovi moči oz. 
na kar nima vpliva – pomanjkljivosti so na strani zahtev in idejne zasnove);

• manjka sistem za vključevanje novih spoznanj (npr. o pomembnosti sinergijskih učin-
kov škodljivih snovi) oz. proizvodov (npr. paroprepustnosti);

• navajanje standardov v točki 7.2.2 ni potrebno (emisijski razred E1 je dovolj);
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• je treba v točki 7.2.2 zahtevo zapisati bolj jasno (bolj natančno definirati in določiti 
relevantne produktne skupine in nevarne snovi, ki se v njih pojavljajo);

• se mora izvajalec zavezati, da bo v roku dveh let vršil monitoring za porabo energije in 
vode ter izvedel optimizacijo delovanja tehničnih sistemov;

• je treba v točki 7.2.2.2 pri načinu dokazovanja besedo 'ali' spremeniti v 'in' ali pa iz-
brisati drugo alinejo;

• je treba točko 7.2.2.3 vključiti v točko 7.2.2.2 z opredelitvijo relevantnih skupin in 
nevarnih snovi;

• je treba v točki 7.2.2.4 dodati, da mora les izvirati iz zakonitih in/ali trajnostnih virov, 
ter preučiti možnost, da bi se na novo uvedene prevoznice uporabljale tudi za doka-
zovanje izvora lesa;

• je treba preučiti možnost, da se v točko 7.2.2.5 doda varčne armature (pipe);
• je treba v točko 7.2.2.5 vpeljati način dokazovanja, ki naj bo okoljski znak tipa I/III, in 

sicer z izjavo ali pa ga namesto izjave vključiti v tehnično dokumentacijo;
• v točki 7.2.3.2 manjkajo določila o meritvah kakovosti notranjega zraka in delovanju 

prezračevalnega sistema;
• mora Priloga vključevati dodatne pomembne gradbene elemente in proizvode, npr. 

razsvetljavo in izolacijo.

V drugi skupini so bili poleg predstavnikov zbornic in združenj, naročnikov ter strokov-
njakov za trajnostno gradnjo še predstavniki industrije gradbenega materiala in proizvo-
dov. Izpostavljajo, da:
• Priloga 7 ne obravnava tekstilnih izolacij (iz recikliranega tekstila);
• manjkajo minimalna merila, ki presegajo obstoječe zahteve pravilnikov (U3 okenskega 

okvira, U zasteklitve, U fasade);
• je bolje, če proizvode preverimo in odobrimo pred pričetkom gradnje;
• naj se iz točke 7.2.2.2.c pri načinu dokazovanja briše potrdilo o izjavi, saj je ta že v 

tehnični dokumentaciji;
• naj se združita točki 2 in 3 pod točko 7.2.2: formaldehid in HOS4, pod točko 3 pa naj se 

napišejo mejne vrednosti HOS in formaldehidov;
• je točka 7.2.2.4 preveč zahtevna (FSC ni možno pridobiti za vse izdelke, npr. za sibirski 

macesen), zato predlagajo kot novo alinejo potrdilo Zavoda za gozdove (prevoznica), 
FSC pa bi morali imeti nadzor, da ima zadnji v skrbniški verigi res certifikat;

• naj v točko 7.2.2.5 uvedejo kot način dokazovanja za stranišča tehnično specifikacijo;
• naj natančen opis in seznam proizvodov s pripadajočo tehnično dokumentacijo izva-

jalci predložijo po izboru in pred pričetkom izvajanja. Ustrezen neodvisen nadzor naj 
preveri in odobri vgradnjo, med izvedbo pa aj spremlja in nadzira, ali se dobavljajo in 
vgrajujejo odobreni materiali in oprema.

3 »U-vrednost« - vrednost koeficienta toplotnega prehoda
4 HOS - hlapne organske spojine
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Predlogi za vzpostavitev sistema trajnostne gradnje
Udeleženci tretjega strokovnega srečanja »CEC5 in okoljske zahteve za stavbe«, ki je 
potekalo 6. 2. 2014, so za razliko od udeležencev na prvih dveh srečanjih iskali odgovore 
na vprašanji, kako načelo trajnostne gradnje uvesti v prakso ter kako določiti, izbrati, 
nadzorovati in oceniti ključne akterje na tem področju. Iskali so rešitve za vzpostavitev 
sistematičnega in celovitega podpornega okolja za trajnostno gradnjo v Sloveniji. Ugo-
tovili so predvsem, da trenutno manjka neodvisna inštitucija, ki bi vzpostavila sistem 
trajnostne gradnje, ter koordinativna enota na ravni ministrstev, ki bi skrbela za njegovo 
udejanjanje, preverjanje, posodabljanje ter za izobraževanje vseh vpletenih deležnikov. 
Predlogi izhajajo iz večletnih izkušenj sodelujočih na področju trajnostne gradnje, in si-
cer na podlagi podobnih, v tujini veljavnih sistemov, ki bi se lahko prilagodili na sloven-
ske razmere.

K uvajanju načela trajnostne gradnje (TG) v prakso bi prispevala dva sklepa Vlade, in sicer:
1. Ustanovitev direktorata za trajnostno gradnjo (pri MZIP ali MKO), ki pooblasti oz. 

na javnem razpisu izbere neodvisno institucijo za vzpostavitev sistema certificiranja 
TG, ta pa je podrejena direktoratu za TG. Direktorat bi skrbel tudi za implementacijo 
ustrezne evropske zakonodaje v naš pravni red (s področja stavb, energijske učinko-
vitosti ipd.), ter za razvoj in strategijo izvajanja trajnostne gradnje v javnem sektorju. 
S svojo (strokovno) strukturo bi deloval tudi kot podpora in nadzor nad izvajanjem 
zahtev TG.

2. Pooblastilo vlade neodvisni strokovni instituciji, naj skupaj z direktoratom za TG pri-
pravi in izvaja program vzpostavitve sistema trajnostne gradnje po naslednjih korakih:
1. pregled meril oz. sistemov certificiranja trajnostne gradnje,
2. izvedba pilotnih projektov za preverjanje sistemov oz. posameznih meril TG,
3. prilagoditev enega izmed obstoječih sistemov certificiranja,
4. implementacija – prenos sistema v zakonodajo,
5. izvajanje, svetovanje in nadzor,
6. posodabljanje sistema.

Po vzpostavitvi sistema bi bilo potrebno posebno pozornost nameniti usposabljanju in
izobraževanju tako naročnikov kot izvajalcev in predstavnikov industrije gradbenih pro-
izvodov. Celotno podporo pri javnem naročanju stavb po sistemu TG bi morala nuditi 
institucija na nivoju ministrstva oz. institucija, odgovorna za zeleno javno naročanje.

Predlagano je bilo tudi, da:
• naj se v področje trajnostne gradnje aktivno vključijo občine (morda prek združenj občin);
• naj se ocenijo, predvidijo in upoštevajo napovedi vplivov podnebnih sprememb v Sloveniji;
• naj se podrobneje opredeli sam pojem trajnostne gradnje in se ga predstavi širši publiki;
• naj se izobrazi predstavnike naročnikov o pomenu in prednostih trajnostne gradnje 

oz. stavb;
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• naj se razreši dilemo, ali dati prednost kulturno-varstvenim ali trajnostnim pogojem 
oz. naj se preuči možnost povezave obeh ciljev;

• naj se pristojnosti za področje TG združijo na enem resorju (trenutno ni nosilca za to 
področje);

• naj se preuči možnosti spodbud za podjetja za proizvodnjo izdelkov, ki podpirajo po-
dročje TG;

• naj se metodologija Ekosklada prenese na javni sektor;
• naj preverjanje vseh izdelkov, ki prihajajo v Slovenijo, postane redna in stalna praksa 

(za to nimamo organa – vse iz npr. Nemčije je a priori v redu);
• naj se skrajša proces preoblikovanja Uredbe, saj se odzivamo, ko je že skorajda prepo-

zno za spremembe;
• naj se v proces ocenjevanja vplivov vključi tudi transportne poti (npr. pri sončnih pa-

nelih, ki prihajajo s Kitajske);
• naj se v Uredbo ne piše, katere konkretne materiale moramo uporabljati, saj s tem že 

na začetku izključimo potencialno dobre rešitve, ampak naj se raje postavijo cilji, pot 
do njih pa prepusti kreativnosti in inovativnosti inženirjev in arhitektov;

• naj se spodbuja formalno in neformalno izobraževanje o trajnostni gradnji od osnov-
nih šol naprej.

Zaključek
Čeprav so bile skupine na strokovnih srečanjih različne, so si bile vse enotne, da tako 
Uredba o zelenem javnem naročanju (vključno s Prilogo 7) kot vzpostavljanje principa 
trajnostne gradnje potrebujeta spremembe, in to čim prej, ter da je pri tem potrebno ak-
tivno delo ter sodelovanje pristojnih inštitucij. Na splošno so si bili udeleženci enotni, da:
• Uredba ne omogoča spodbujanja razvoja gospodarstva v smeri večje trajnostnosti ter 

v nekaterih primerih celo zaostaja za razvojem novih rešitev v gospodarstvu in drugje. 
Pot za doseganje ciljev bi morala vključevati poleg zakonodajnih rešitev tudi podporne 
aktivnosti usposabljanja, raziskovanja, finančnih spodbud itd. (kar je predvidel Akcijski 
načrt o ZeJN iz leta 2009), saj je uredba prezahtevna za uporabo – niti naročniki niti 
ponudniki zanjo niso dovolj usposobljeni;

• je Uredba ponekod preveč natančna (naročanje in izbor izvajalcev po Uredbi je npr. 
izjemno zahtevno ali skoraj nemogoče), drugod pa premalo dorečena (ne upošteva 
npr. celotnega življenjskega cikla (LCA) proizvodov, ne opredeljuje selektivno glede 
na faze projekta oziroma izvedbe) in ponekod ureja, kar bi moralo biti urejeno drugje 
oz. drugače;

• ne naročniki ne izvajalci niso dovolj podučeni o Uredbi in principih trajnostne gradnje 
nasploh;

• je ključna pomanjkljivost Uredbe, da ne vključuje instrumenta nadzora in sankcij.

Vsi udeleženci so izrazili veliko pripravljenost za čim hitrejšo vključitev omenjenih spre-
memb v skupno dobro slovenskega gospodarstva in od odločevalcev pričakujejo, da 
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bodo zbrane predloge upoštevali v največji možni meri in čim hitreje. V razpravah je bilo 
slišati celo predlog za moratorij na izvajanje Priloge 7 Uredbe o ZeJN tako dolgo, dokler 
se ne izdelajo nove, trajnostne okoljske zahteve za gradnjo in večjo obnovo stavb, ki se 
bodo lahko tudi lažje izvajale in preverjale v praksi.

Slika 1: V treh dneh se je na strokovnih srečanjih zbralo več kot 50 uglednih strokovnjakov s področja gradnje.

Slika 2: Moderirane delavnice so bile edinstvena priložnost, da za skupno dobro sodelujejo vsi sektorji.


