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1. Povzetek 

V skladu z usmeritvami Evropske unije tudi v Sloveniji potekajo priprave na uvajanje zelenih 

javnih naročil v prakso. Pričujoče poročilo je prispevek v tem procesu in predstavlja indikativni 

pregled ponudbe okolju prijaznejših storitev in izdelkov v Sloveniji v desetih skupinah, ki jih je 

Evropska komisija v svojem priročniku Zeleno javno naročanje in spremljajoči dokumentaciji 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm) opredelila kot prednostne.  

Za vsako od desetih skupin so predstavljeni vplivi izdelkov (proizvodnje, uporabe in odlaganja) ali 

storitev na okolje, opredeljena pa so tudi merila, ki zagotavljajo zmanjšanje teh vplivov. Glede na 

ta merila je bilo v okviru analize izvedeno evidentiranje ponudbe izdelkov in storitev, ki tem 

merilom zadoščajo. V veliko pomoč pri dokazovanju izpolnjevanja zahtev po merilih so 

certificirane oznake, okoljski znaki (evropski in nacionalni oz. neodvisni), katerim je v analizi 

posvečena posebna pozornost. Med množico proizvajalcev, ki so pridobili znak za okolje v 

evropskem prostoru, so le trije iz Slovenije (Vipap Krško, Paloma in Terme Snovik). 

Rezultati analize jasno kažejo na relativno nezrelost slovenskega »zelenega« trga, tako 

proizvajalcev izdelkov, uvoznikov in trgovcev, kot tudi ponudnikov storitev. Seveda pa je 

ponudba povezana z zelenim povpraševanjem, ki pa je v skoraj vseh skupinah v porastu.  

Na strani proizvodnje je trg najbolj razvit tam, kjer so zahteve izvoza prispevale k višjim okoljskim 

standardom (tekstilna industrija), vendar žal na najnižji ravni dodane vrednosti. Nasploh je največ 

zelene ponudbe z znaki za okolje v relativno enostavnih kategorijah, ki pretežno temeljijo na 

uvozu (elektronska oprema, avtomobili in čistila), kompleksne skupine, kot so gostinske in 

vrtnarske storitve, pa prave kakovostne in certificirane zelene ponudbe, ki bi lahko odgovorila na 

večje povpraševanje, dejansko sploh nimajo. 

Za nekatere skupine je bila opravljena tudi cenovna primerjava in ugotovljena je precejšnja 

razlika v ceni - zelena ponudba je dražja za od 10  do 300 odstotkov, kar je v primerjavi z nemškim 

trgom, kjer so cene v veliki meri izenačene, tudi eden od znakov nerazvitosti in pa majhnosti 

slovenskega trga. Majhni, nišni trgi v Sloveniji bodo na ekonomijo večjega obsega prešli lahko 

predvsem s podporo zelenih javnih naročil, tako kot se je to zgodilo v okoljsko bolj naprednih 

državah EU. Celovit program zelenih javnih naročil bi lahko oživil tudi slovensko proizvodnjo 

izdelkov in ponudbo storitev, ki so okolju prijaznejša, kar bi spodbujalo inovativnost in kakovost 

ter v gospodarskem smislu prispevalo tudi k višji dodani vrednosti. Predvsem majhnim in 

srednjim podjetjem pa bo na tej poti v prehodni fazi potrebno nuditi podporo v obliki 

informiranja in usposabljanja.
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2. Namen analize, obseg in merila ter metodologija  

 

Ozadje 

Javni naročniki so glavni potrošniki v Evropi, saj porabijo okoli 16 % bruto domačega proizvoda EU 

(kar je znesek, enakovreden polovici BDP Nemčije). Tudi v Sloveniji javna naročila predstavljajo 

pomemben del javnih financ, saj so leta 2005 dosegla 1,8 mrd EUR ali 6,7 % BDP Slovenije.  

V letu 2006 se je vrednost javnih naročil povečala kar za 41 % glede na leto 2005 in je predstavljala 

10,5 % BDP (3,2 mrd EUR letno). Ocenjena vrednost naročil za leto 2007 znaša približno 4,8 milijard 

EUR sredstev. S tem, ko javni sektor svojo kupno moč uporablja pri odločanju za nakup blaga in 

storitev, ki upošteva tudi okolje, lahko precej prispeva k trajnostnemu razvoju.  

 

Pri zelenih javnih naročilih gre tudi za dajanje zgleda in vplivanje na trg. Javni naročniki lahko s 

spodbujanjem zelenih javnih naročil industrijo dejansko spodbudijo k razvoju zelenih tehnologij. 

V nekaterih blagovnih, gradbenih in storitvenih sektorjih je lahko vpliv izredno močan, saj javni 

kupci obvladujejo velik delež trga (računalnikov, energetsko učinkovitih zgradb, javnega prevoza 

itd.). Nenazadnje, če naročnik upošteva stroške življenjskega ciklusa naročila, mu zelena javna 

naročila omogočajo, da prihrani denar in hkrati varuje okolje.  

 

Pri Svetu za trajnostni razvoj deluje skupina za zeleno javno naročanje, ki v letu 2008 pripravlja 

akcijski načrt za zelena javna naročila v Republiki Sloveniji. Pomembni podlagi za akcijski načrt sta 

analiza stanja na področju javnega naročanja v Sloveniji, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance in 

pričujoča Analiza trga za 10 okolju prijaznih storitev in skupin izdelkov v Sloveniji, ki jo je po 

naročilu Ministrstva za okolje in prostor pripravila Umanotera. Umanotera v sodelovanju s 

podjetjem Medium pripravlja tudi spletni katalog okolju prijaznejših izdelkov in storitev, kjer bodo 

na enem mestu predvidoma od januarja 2009 objavljeni izdelki in storitve v razširjenem naboru 

kategorij, ki ustrezajo temeljnim okoljskim merilom. To bo uporaben vir informacij tudi za zeleno 

javno naročanje, pa tudi za poslovni sektor in ozaveščene kupce v zasebnem sektorju. Katalog bo 

objavljen na spletnem naslovu http://www.ekosvet.net/. 

 
 
 
 
 
Analiza trga v Sloveniji 
 
Namen izdelave analize trga v Sloveniji je pridobiti informacije o ponudbi izdelkov in storitev, ki 

ustrezajo kriterijem zelena javnega naročanja, ki jih je določila Evropska komisija v svojem 

priročniku za Zeleno javno naročanje in dokumentaciji za usposabljanje 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm). 
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Merila  za izbor izdelkov in storitev, zajetih v analizo, so sledila naslednjim smernicam: 

1. večja energetska učinkovitost od prevladujoče ponudbe 

2. možnost uporabe obnovljivih virov energije 

3. prispevek k večji energetski učinkovitosti  

4. prispevek k manjši porabi vode 

5. spoštovanje kriterijev ekološkega kmetijstva in predelave živil 

6. izdelava iz sekundarnih (recikliranih) in trajnostno obnovljivih surovin  

7. prispevek k manjši količini odpadkov (možnost ponovne uporabe ali reciklaže) 

8. nadomeščanje nevarnih snovi z biološkimi sestavinami 

9. kakovost in dolgotrajnost uporabe, možnost popravila 

 

Predmet analize je tudi ugotavljanje prisotnosti izdelkov z veljavnimi okoljskimi znaki, npr. 

evropski znak za okolje (roža), skandinavski znak (severni labod), nacionalni znaki (npr. nemški 

modri angel), specializirani znaki (npr. eko-kmetijstvo) in uveljavljeni zasebni znaki (npr. FSC - 

Forest Stewardship Council).  

 

Skupine izdelkov in storitev, zajetih v analizi, temeljijo na skupinah, ki jih je v svojem Prirocniku 

za zelena javna narocila opredelila Evropska komisija kot tiste, ki imajo najvecji vpliv na okolje.   

To so: 

1. Papir 

2. Čistilna sredstva in storitve 

3. Elektronska pisarniška oprema 

4. Gradbenistvo 

5. Vozila  

6. Pohištvo 

7. Elektricna energija 

8. Hrana in gostinske storitve 

9. Tekstil 

10. Vrtnarske storitve 

Metologija   

V prvi fazi projekta so bili julija 2008 izdelani informativni vprašalniki za podjetja: proizvajalce, 

dobavitelje in trgovce in poslani na 300 naslovov v papirni verziji ter čez 500 naslovov v elektronski 

verziji. Na anketo se je odzvalo 28 podjetij, ki pa v veliki meri niso izpolnjevala temeljnih meril, 

hkrati pa se v skupinah Elektronska pisarniška oprema in Pohištvo ni odzval nihče, pa tudi v drugih 

skupinah (predvsem Vozila) je bil odziv zelo skromen.  
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V drugi fazi je bilo za vsako skupino posebej izvedeno intenzivno iskanje dodatnih ponudnikov 

zelenih izdelkov in storitev po spletu in specializiranih publikacijah. Vzporedno smo identificirali 

nekaj največjih ponudnikov na trgu v skupinah, kjer je specializirana zelena ponudba skromna, in 

sicer:  

- Papir 

- Čistilna sredstva in storitve 

- Elektronska pisarniška oprema 

- Vozila  

- Pohištvo 

- Hrana in gostinske storitve 

S temi ponudniki so bili izvedeni telefonski pogovori o prisotnosti zelene ponudbe oz. načrtih 

zanjo, o cenah in zabeleženem porastu povpraševanja med kupci. 

V analizi so navedeni podatki o ponudnikih, izdelkih in storitvah, ki veljajo na dan oddaje 

zaključnega poročila. Glede na dinamiko trga je pričakovati v prihodnjem letu občutne 

spremembe. 
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3. Zastopanost znakov za okolje v Sloveniji  

 
 
V Sloveniji je trg okolju prijaznejših izdelkov in storitev na vseh ravneh in v vseh skupinah še zelo 

nerazvit in podhranjen. Zastopanost znakov za okolje je kar ustrezen kazalnik razvitosti zelenega 

trga - tako ponudbe kot povpraševanja. V evropskem merilu je zanimiva primerjava z nosilci EU 

znaka za okolje www.eco-label.com/default.htm, kjer je v katalogu The European Eco Label 

Catalogue Slovenija zastopana le s tremi podjetji (Vipap Krško, Paloma in Terme Snovik) in  se 

nahaja na samem evropskem dnu (glej graf spodaj).  
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Graf: Število znakov EU za okolje - izbrane države 
Vir: http://www.eco-label.com/default.htm 

 

Veliko gospodarskih priložnosti prinaša okoljski znak predvsem na področju turizma (večina 

znakov v Avstriji, na Madžarskem, v Italiji in na Irskem je podeljenih prav za turistične objekte).  

V tem smislu Terme Snovik predstavljajo obetaven primer. Žal je projekt Ministrstva za 

gospodarstvo Program ekološke preureditve in posodobitve Slovenskih hotelov po odličnih 

nastavkih leta 2006 zamrl (http://www.ekohoteli.mg.gov.si/index.php). Javna naročila bi na tem 

področju lahko predstavljala zanimivo spodbudo. 

 

Na trgu okolju prijaznejših izdelkov in storitev lahko ločimo med kategorijami, kjer je Slovenija 

vezana izključno na uvoz (npr. čistila, elektronska oprema, promet) in tistimi področji, kjer imamo 

tudi lastno ponudbo (npr. hrana, papir, pohištvo, gradbeništvo).  

V prvi skupini so na trgu na voljo izdelki tudi po najvišjih evropskih standardih in nosilci znakov, 

vendar pa sta njihova prepoznavnost med kupci, pa tudi poznavanje med distributerji in trgovci 

zelo omejena. Značilen je primer, da v katalogu za dobavitelje certifikata Energy Star za 

elektronsko opremo http://www.eu-energystar.org/index.html slovenskih dobaviteljev sploh ni 

navedenih. Na tem področju sta predvsem potrebna vzgajanje kupcev oz. naročnikov in 
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usposabljanje distributerjev oz. trgovcev, po posameznih produktnih skupinah: seznaniti jih je 

potrebno predvsem z zahtevami in prednostmi okoljskih znakov. 

Na področjih, kjer ima tudi Slovenija možnosti razvoja ekološke ponudbe (hrana, papir, pohištvo, 

gradbeništvo, turizem, tekstil in vrtnarske storitve), bi to tako predstavljalo priložnost za 

konkurenčno prednost v Sloveniji in na evropskih trgih, pa tudi zmanjšan vpliv na okolje v našem 

okolju in velik ozaveščevalni element. Dober nastavek za tak razvoj je veliko število podjetij, ki so v 

Sloveniji nosilci certifikata ISO 14001. V 10 skupinah iz naše analize jih je registriranih pri SIQ kar 

120. Ta procesni standard bo lahko pri pridobivanju znakov za okolje dragocen zaradi dveh 

razlogov: standard poudarja tudi pomen nabavnih verig, kar pomeni, da bo spodbujal zeleno 

naročanje tudi med podjetji samimi; podjetja z ISO 14001 pa imajo vzpostavljen tudi sistem, ki jim 

bo omogočil oz. zelo olajšal pridobivanje znakov za okolje.  

Med slovenskimi ponudniki z okoljskimi znaki je za končnega kupca največ ponudbe na področju 

ekološke hrane, žal pa povpraševanje še vedno krepko presega ponudbo, predvsem za potrebe 

javnega sektorja. Bolj kompleksne in zahtevne ponudbe, kot so gostinska ponudba, gradbeništvo, 

vrtnarske storitve pa certifikatov (z redkimi izjemami) sploh nimajo. 

 

Znaki za okolje pri zelenem javnem naročanju izrazito olajšajo postopke, saj bi dokazovanje 

potrebnih lastnosti izdelkov in storitev z vso potrebno tehnično dokumentacijo pomenilo 

preveliko breme tako za ponudnike (kjer bi se upravičilo le ob zelo velikih naročilih), pa tudi za 

institucijo, ki vodi postopek naročanja. Torej bi bilo dolgoročno zelo smiselno vložiti nekaj virov v 

spodbujanje in podpiranje podjetij pri pridobivanju znakov, predvsem evropskega znaka za 

okolje. 

 

Sklepna ugotovitev glede prisotnosti znakov za okolje je, da zgolj povečevanje zelenega javnega 

naročanja ne bo imelo pravih učinkov, če hkrati ne bo podprt tudi razvoj tega trga. Če želimo v 

Sloveniji tudi v gospodarskem smislu izkoristiti konkurenčne prednosti zelene ponudbe, bi morala 

država spodbujati in krepiti tudi razvoj ponudbe v malih in srednjih podjetjih. Sistem okoljskih 

znakov s svojimi zahtevnimi postopki namreč diskriminatorno daje prednost velikim (celo 

mednarodnim) podjetjem. 



Analiza trga za 10 okolju prijaznih storitev in skupin izdelkov v Sloveniji 9 

4. Pregled trga po skupinah izdelkov in storitev 
 
 

4.01. Papir 

a. Izdelki v skupini 

Kopirni in grafični papir v listih, polah ali zvitkih, gramature do 170g/m2, (netiskan papir, ki se 

uporablja za tiskanje, kopiranje, pisanje ali risanje). 

b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- Uničevanje gozdov in potencialna izguba biotske raznovrstnosti 

- Izpusti v zrak in vodo med proizvodnjo celuloze in papirja 

- Poraba energije in vode v proizvodnji 

- Uporaba kemikalij v proizvodnji 

- Nastajanje odpadkov med proizvodnjo 

Pristop zelenega naročanja 

- Vsebnost sekundarne surovine (recikliran papir) 

- Trajnostni vir surovine iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem 

- Odsotnost klora v papirju (ECF ali TCF) 

  

c. Merila za zeleno naročanje 

Temeljna okoljska merila: 

- Vsebnost sekundarne surovine (recikliran papir): sekundarna papirna vlakna vsebujejo tako  

surovino od končnih uporabnikov (npr. pisarn, tiskarn, knjigoveznic ali podobno) kot procesni 

odpadek iz papirnic 

- Odsotnost klora v papirju (ECF - Elementary Chlorine Free ali TCF - Totally Chlorine Free)  

- Trajnostni vir surovine: vsaj 10 % neobdelanih lesnih vlaken iz gozdov mora prihajati iz 

gozdov, ki so certificirani, da se z njimi ravna tako, da se izvajajo načela in ukrepi, usmerjeni k 

zagotavljanju trajnostnega upravljanja z gozdovi (FSC - Forest Stewardship Council, 

http://www.fsc.org/en/, PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification,  

http://www.pefc.org/internet/html  ali drugi certifikati). Vsa ostala neobdelana lesna vlakna iz 

gozdov morajo prihajati iz gozdov, s katerimi se gospodari tako, da se izvajajo načela in ukrepi, 

usmerjeni k zagotavljanju trajnostnega upravljanja z gozdovi. V Evropi morajo biti ta načela in 

ukrepi skladni s smernicami za vseevropsko trajnostno upravljanje z gozdovi, kot jih je potrdila 

Lizbonska ministrska konferenca o varovanju gozdov v Evropi. Izven Evrope pa morajo načela 
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in ukrepi ustrezati načelom za varovanje gozdov UNCED in, če je to primerno, merilom ali 

smernicam za trajnostno upravljanje z gozdovi, kakor so bili sprejeti v okviru ustreznih 

mednarodnih in regionalnih pobud. S 

d. Zelena ponudba 

Proizvajalec Izdelki Blagovne znamke Okoljski znaki 
VIPAP Videm Krško 
Justina Šepetavc  
Tovarniška 18, 8270 Krško                                           
tel: 07 48 11 370  
justina.sepetavc@vipap.si  
http://www.vipap.si  

Recikliran papir 
(kopirni in grafični) 

Vipco 
Vipress 
Viprint 

evropski znak za okolje 

 
Uvozniki/zastopniki Izdelki Proizvajalec Blagovne 

znamke 
Okoljski znaki 

Alpe papir Trgovina na debelo 
d.o.o. 
Letališka 16, 1000 Ljubljana 
tel: 01 546 6450 
http://www.alpepapir.si/ 
Ksenija Špindler Željko  
01/546 64 61  
ksenija.spindler-
zeljko@alpepapir.si 
 

Recikliran papir 
 
 

Stora Enso 
Nymolla AB, 
Švedska 
Skupina 
PaperlinX  

Motif Recycled 
 

Blue Angel 
Nordic Swan 
 

Recikliran papir 
 

Cartiere Cariolaro 
SPA, Italija 

Vela  Blue Angel 
Evropski znak za 
okolje 

Chargonet d.o.o. 
Ulica Tončke Čečeve 23, 8270 
Krško 
info@chargonet.com 
Franc Čargo, 07 49 02 551, 031 619 
623  
http://www.chargonet.si/si/papir.
php 

Recikliran papir Cartiere Cariolaro 
SPA, Italija 

Harpa  Evropski znak za 
okolje 
100% Green Energy 
(Enel Energia) 

 
Trgovina na drobno Kategorija Izdelki Okoljski znaki Cena* 

Recikliran papir 
 

Savaprint 
Fabriano 

- Mladinska knjiga trgovina, 
Papirništvo 

Papir iz trajnostne 
surovine 

Navigator 
(Soporcel) 
Data Copy Everyday  
(M Real) 
Mondi Group 

FSC 

Povprečna 
cena 2,18€ 

Recikliran papir Vela recikliran A4 
80gr 70 % belina  

Blue Angel 
Evropski znak za 
okolje 

4,85 €  DZS d.d. 
Brane Rupar 
Letališka 30, 1538 Ljubljana 
Tel.: 051 680 232 
E-pošta: brane.rupar@dzs.si 
 

Recikliran papir Harpa recikliran A4 
80gr 85 % belina  

Evropski znak za 
okolje 
100% Green Energy 

5,00 € 

Recikliran papir Motif Recycled 
A4 80gr 70% belina 

Blue Angel 
Nordic Swan 

3,45 € 
 

PIGO k.d. 
Prijateljeva 11, 1291 Škofljica 
tel: 01 366 19 90, 
http://www.pigo.si/  
 

Recikliran papir Motif Recycled + 
A4 80gr 85 % belina 

Blue Angel 
Nordic Swan 
 

3,33 € 

* cene so za zavitke 500 listov, brez DDV 
Za primerjavo, cene konvencionalnih pisarniških papirjev: 

- Oficia A4 80g 3,53 €  
- Corporate Express Office paper A4 80g 3,89 €  
- Corporate Express Premium A4 80gr 4,20 €  
- Xerox Business A4 80gr 4,23 €  
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f. Spoznanja 

Na trgu se veča povpraševanje po okolju prijaznejših izdelkih, saj posamezni dobavitelji 

ocenjujejo, da je ta segment v letnem porastu za okoli 20% do celo 30%. 

 

Vrsta prodajalcev je mnenja, da večina naročnikov še vedno želi »belo« in ne reciklirano. 

 

Dvostransko tiskanje je zelo neprijazno pri uporabi recikliranega papirja. Poleg tega pa recikliran 

papir, po izkušnjah, porabi pri tiskanju več črnila. Tudi serviserji uporabo recikliranega papirja 

odsvetujejo. Vprašanje tehničnih lastnosti in kakovosti recikliranega papirja je torej osrednje 

vprašanje razvoja tega trga v Sloveniji. 
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4.02. Čistilna sredstva in storitve 

a. Izdelki in storitve v skupini 

1.  skupina: Čistila: 

- univerzalna čistila, sanitarna čistila in čistila za steklo 

- čistila za pomivanje posode 

- čistila za ročno pomivanje posode 

- detergenti za pranje perila 

2. skupina: Čistilni servisi 

b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- Onesnaževanje zraka, kopičenje ozona, bioakumulacija ali izpostavljanje živilske verige 

tveganjem ter nevarna tveganja na vodne organizme ali povečanje rasti neželenih vodnih 

organizmov, ki lahko ob uporabi določenih snovi, ki jih vsebujejo čistilna sredstva, poslabšajo 

kakovost vode. 

- Negativni vplivi na zdravje ljudi med uporabo določenih čistilnih sredstev, ki vsebujejo 

sestavine, klasificirane kot škodljive. 

- Nastajanje odpadkov zaradi embalaže.  

Pristop zelenega naročanja 

- Izogibanje nepotrebnim čistilom 

- Zmanjševanje uporabe čistil (s pomočjo pregledov čistilnih načrtov in tehnik) 

- Izogibanje določenim snovem ali sestavinam v čistilih 

- Izboljšanje izobraževanje osebja, ki rokuje s čistili 

- Zmanjšanje količine embalaže 

- Zagotavljanje recikliranja uporabljene embalaže 

- Povečanje uporabe reciklirane embalaže  

- Večja uporaba naravnih čistil 
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1.  skupina: čistila 

c. Merila za zeleno naročanje 

Temeljna okoljska merila: 

- Odsotnost fosforja v izdelku  

- Odsotnost biocidov (razen uporabljenih kot konzervans) 

- Odsotnost konzervansov (ki so deklarirani kor R50/53 – EU Direktiva 67/548/EEC, 

1999/45/EC in njihove dopolnitve) 

- Odsotnost biocidov ali konzervansov (biocidov, ki so deklarirani kot R50/53 ali R51/53 po 

EU Direktivah 67/548/EEC, 1999/45/EC z dopolnitvami in konzervansi, ki so deklarirani kot 

R50/53 po EU direktivah EU 67/548/EEC, 1999/45/EC z dopolnitvami) 

- Odsotnost konzervansov (konzervansi, ki so deklarirani kot R50/53 po EU direktivah EU 

67/548/EEC, 1999/45/EC z dopolnitvami) 

Evropski znaki za okolje vključujejo vsa temeljna okoljska merila za čistila. Znaki predstavljajo 

zanesljiv kontrolni instrument glede temeljnih in dodatnih okoljskih meril.  

Izdelki, ki nimajo pridobljenega certificiranega znaka, morajo skladnost s temeljnimi okoljskimi 

merili dokazovati s tehničnimi specifikacijami, pridobljenimi z dokumentacijo dobavitelja. 

Dodatna okoljska merila: 

Dodatna merila vključujejo naslednje dodatne vidike, ki se nanašajo na nižje vplive na okolje med 

življenjsko dobo izdelka. Tudi doseganja dodatnih meril se dokazujejo s pomembnejšimi 

okoljskimi znaki oz. tehnično dokumentacijo.  

- Izdelki so dobavljeni z jasnimi navodili glede uporabe in doziranja  

- V razpršilnih sredstvih ni prisotnih prepelentov 

- Primarna embalaža se zlahka loči od posameznih delov embalaže 

- Zunanja embalaža vsebuje najmanj 80% recikliranega materiala 

d. Zelena ponudba 

Dobavitelji, uvozniki in trgovci  
Dobavitelji, uvozniki in trgovci Kontaktni podatki Blagovne znamke 
Kalček d.o.o. 
 

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 
tel: 01 5233582  
Sonja Jamnik, sonja.jamnik@kalcek.si 

Sonett 
Ecover 
Ecor 

Prema d.o.o. 
 

Ul. majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana 
tel: 01 510 11 35 
Mojca Sekulič, mojca.sekulic@prema.si 

Natural House 

Compat d.o.o. 
 

Hruševo 128, 1356 Dobrova 
tel: 01 3649 135 
Mohorič Boris, compattrade@gmail.com 

Sonett 
 

Europap d.o.o. 
 

Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana 
europap@europap.si 

Planta 
 

Pan Goslar d.o.o. 
 
 

Brest 4, 1292 Ig 
tel: 01 286 23 05  
Slavko Pavlič, direktor,  
pan-goslar@siol.net 

Buzil 
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Izdelki  
Proizvajalec Blagovna znamka Izdelki Okoljski znaki Cenovna 

razlika 
Sonnet OGH, 
Nemčija 
  

Sonett 
www.sonett-online.de  

pomivalna 
sredstva  
čistila 
mila 

Ecogarantie (EcoCert) 
EcoControl 

+ 20-30% 

Ecover Belgium NV, 
Belgija 
  

Ecover 
www.ecover.com 

pomivalna 
sredstva  
čistila 
mila 

lastni okoljski standardi: 
http://www.ecover.com/dk/en/FAQ.ht
m 

 

Natural House 
Products Ltd, 
Velika Britanija 
  

Natural House 
www.natural-
house.co.uk 

čistila Soil Association Standard 300% 

Buzil Werk Wagner 
GMBH, Nemčija 
www.buzil.com 

Planta Orange 
Universalreiniger  
Planta Lemon 
Sanitärreiniger 
Planta Soft-
Allzweckreiniger 
Planta Aloe-
Handgeschirrspülmittel 
Planta Cleen-
Bodenreiniger 

čistila Evropski znak za okolje + 20-30% 
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2. skupina: čistilni servis 

c. Merila za zeleno naročanje 

Temeljna okoljska merila: 

- Uporaba čistil, ki ustrezajo okoljskim merilom za čistila (glej 1. skupina). 

- Izvajalec storitve čiščenja naročniku predloži seznam čistil, ki se uporabljajo za čiščenje, skupaj 

z dokazili o izpolnjevanju okoljskih meril. 

- Po 6-mesečnem obdobju izvajalec storitve čiščenja naročniku predloži seznam čistil in količin, 

ki so bila uporabljena za čiščenje pri naročniku. V primeru neskladij zagotovi dokazila o 

ustreznost čistil glede na okoljska merila za čistila. 

Temeljne okoljske kriterije izvajalec dokazuje z izpolnjevanjem zahtev glede okoljskega 

upravljanja po zahtevah ISO 14001 in/ali EMAS ali primerljivega. 

Dodatna okoljska merila: 

Dodatna merila vključujejo naslednje dodatne vidike, ki se nanašajo na nižje vplive na okolje. Tudi 

doseganje dodatnih meril se dokazuje s pomembnejšimi okoljskimi znaki,  tehnično 

dokumentacijo ali drugimi dokazili. 

Zaposleni se redno usposabljajo/izobražujejo na področju zdravja, varnosti in okolja. 

Čistilni servis ima veljavne naslednje certifikate: 

- Certifikat po zahtevah ISO 14001:2004  

- Potrdilo po zahtevah EMAS 

Struktura trga 

V začetku devetdesetih let so se začela velika slovenska podjetja preoblikovati – vedno bolj so se 

usmerjala k svoji osnovni dejavnosti, obrobne dejavnosti pa izločila. Za te obrobne dejavnosti so 

začela sklepati pogodbe z zunanjimi izvajalci (outsourcing). Tako je Sloveniji kar 5 večjih čistilnih 

servisov, ki imajo pridobljen tudi certifikat ISO 14001 in ISO 9001, s katerim so konkurenčno v 

prednosti pri pridobivanju posla z večjimi naročniki.  

ISO 14001 prinaša v dejavnost čiščenja večjo sistematizacijo dela, varovanje pred nesrečami pri 

delu, bolj učinkovito rabo čistil (uporaba razpršilne tehnike) in večjo skrb do okolja. Ta podjetja 

pokrivajo v glavnem vse slovenske regije in potrebe največjih slovenskih naročnikov.  Z naročniki 

in dobavitelji čistil so servisi dogovorjeni glede odlaganja odpadne embalaže in ta segment 

varovanja okolja je v Sloveniji dokaj dobro organiziran, ker partnerji, ki so vključeni v proces 

čiščenja (naročnik, dobavitelj čistil in čistilni servis), med seboj odgovorno sodelujejo. 

S svojo dejavnostjo ponujajo dve skupini storitev: večja, umazana generalna čiščenja in manjša 

redna čiščenja, katerih naročniki so individualni lastniki (družinske hiše). 
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Podjetja nabavljajo čistila od velikih ponudnikov, ki imajo v svoji ponudbi tako konvencionalna 

čistila kot eko linijo čistil. Čistila so pretežno proizvedena pri tujih proizvajalcih (Nemčija,  

Belgija,…). Cene eko čistil so višje za okoli 30 odstotkov. 

e. Zelena ponudba 

Izvajalci storitev 
Izvajalci Kontaktni podatki Standardi Čistila- dobavitelj 
ČISTOČA d.o.o. 
 

Ana Marija Jamnik Rupar, 
služba za kakovost in stroko 
stroka@cistoca.si 
tel: 01 560-31-20 
01 560-3100 
 

ISO 1400: 2004 
ISO 9001:2000 

Konvencionalna; dobavitelj 
ECOLAB 

CLEANING d.o.o. 
 

Cesta 24. junija 25, Lj-
Črnuče 
tel: 031 34 74 80, direktor 
Matjaž Medon 
info@cleaning.si 
 

ISO 1400: 2004 
ISO 9001:2000 

Konvencionalna in eko 
(dobavitelj Europap, 
proizvajalec Planta) 

ŽELVA d.o.o. 
 

Nives Mikulin 
Samova 9, Ljubljana 
tel: 01 530 95 80 
051 331 099 
Nives.mikulin@zelva.si 
 

ISO 1400: 2004 
ISO 9001:2000 

Konvencionalna in eko  
Dobavitelj: Kiehl 

HERNAUS d.o.o. 
 

Kopališka 2, Velenje 
info@hernaus.si 
Darija Vrhovnik, direktor 
trženja 
 

ISO 1400: 2004 
ISO 9001:2000 

Konvencionalna   
Dobavitelj: Dr. Schnell 

 

f. Spoznanja 

Večji naročniki čistilnih storitev v Sloveniji še vedno prisegajo na konvencionalna čistila, predvsem 

pri generalnih čiščenjih, kajti s konvencionalnimi čistili, ki so bolj agresivna, je čas čiščenja na 

enoto površine krajši, poraba čistil manjša in posledično cena storitve nižja. Manjši individualni 

naročniki (predvsem družinske hiše, posamezne šole in vrtci) že povprašujejo po eko-čistilnem 

servisu – predvsem zaradi otrok, ki jih želijo obvarovati alergij na kemikalije. Pripravljeni so plačati 

višjo ceno.  
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4.03. Elektronska pisarniška oprema 
 

a. Izdelki v skupini 

1. skupina: osebni računalniki 

- namizni računalniki 

- prenosni računalniki  

- monitorji 

2. skupina: fotokopirni stroji, tiskalniki, čitalniki, telefaksi 

- fotokopirni stroji 

- tiskalniki 

- čitalniki 

- telefaksi 

b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- Raba električne energije in posledično emisije CO2 

- Onesnaženje zraka, zemlje in vode, tvorjenje ozona oz. fotokemičnega smoga, bioakumulacija 

ali izpostavljanje živilske verige tveganjem ter nevarna tveganja na vodne organizme zaradi 

nevarnih sestavin npr. živega srebra v LDC zaslonih in zaviralcev gorenja 

- Negativni vpliv na zdravje zaposlenih med uporabo zaradi hrupa, ki povzroča stres pri 

posameznikih, ki so občutljivi na takšne zvoke 

- Raba energije, neobnovljivih virov in nevarni izpusti, ki nastajajo pri proizvodnji IT proizvodov 

- Nastajanje odpadkov zaradi embalaže in končnega odlaganja 

Pristop zelenega naročanja 

- Nabava energetsko učinkovitih aparatov 

- Nabava izdelkov z omejeno vsebnostjo nevarnih snovi in spodbujanje prevzema rabljene 

opreme 

- Nabava izdelkov z omejenimi emisijami hrupa 

- Oblikovanje, ki spodbuja reciklažo, daljšo življenjsko dobo in prevzemanje rabljene opreme 

- Zmanjšanje količine embalaže 

- Zagotavljanje recikljivosti embalaže 

- Povečevanje uporabe reciklirane embalaže 
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1. skupina: Osebni računalniki  

c. Merila za zeleno naročanje 

Temeljna okoljska merila: 

Merila so določena za celo 1. skupino: osebni računalniki. Merila so usmerjena predvsem na 

vključitev tehničnih specifikacij glede porabe električne energije, saj je ta ocenjena kot največji 

vpliv IT opreme na okolje. Zahteve temeljijo na najnovejših zahtevah za standard ENERGY STAR. 

Poleg tega temeljna merila vsebujejo nekaj enostavnih meril, ki se nanašajo na življenjsko dobo 

izdelkov, njihovo doseganje pa se dokazuje enostavno - z Evropskim eko znakom, Modrim 

angelom in Nordijskim labodom ali tehnično dokumentacijo. 

Posamezni pogoji izdelkov: 

- energetska učinkovitost po najnovejših zahtevah za standard ENERGY STAR (trenutno je to 

verzija 04), objavljenih na spletni strani www.eu-energystar.org 

- spominska enota je lahko dostopna in jo je možno zamenjati 

- enote trdega diska, CD in/ali DVD, je možno zamenjati 

- za prenosne računalnike: baterije, napajalniki in tipkovnice imajo vsaj zagotovljeno dobavo 

najmanj 3 leta po prenehanju proizvodnje modela. 

Dodatna okoljska merila: 

Dodatna merila vključujejo naslednje dodatne vidike, ki se nanašajo na manjše vplive na okolje 

med življenjsko dobo izdelkov: 

- emisije hrupa 

- uporaba živega srebra za LCD monitorje 

- možnost razstavljivosti opreme 

- uporaba zaviralcev gorenja v plastičnih delih 

Tudi doseganje dodatnih meril se dokazuje s pomembnejšimi okoljskimi znaki oz. tehnično 

dokumentacijo.  

• Proizvod porabi manj energije med delovanjem in v stanju pripravljenosti 

• Proizvod vsebuje manj snovi, ki so nevarne za zdravje in okolje, npr. kovin 

• Izrabljen proizvod se lahko vrne proizvajalcu brezplačno 

• Proizvod je možno enostavno razstaviti in reciklirati 

• Vzdržljivost proizvoda je povečana zaradi možnosti nadgrajevanja 

d. Struktura trga  

Po številu prodanih računalnikov je v tretjem četrtletju 2007 v Sloveniji največji, 20,4-odstotni 

tržni delež doseglo podjetje Hewlett Packard. Sledijo Comtron (12,7 odstotka), Lenovo (10,2 

odstotka), Avtera (9,5 odstotka) in Acer (8,3 odstotka).  
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Glede na vrednost prodanih računalnikov prvo mesto prav tako pripada koncernu Hewlett-

Packard (25,4 odstotka). Sledijo Lenovo z 11,4-odstotnim tržnim deležem, Acer z 8,7 odstotka, 

Comtron z 8,5 odstotka in Dell s 7,4 odstotka.  

V prvem četrtletju 2008 je podjetje za analizo trga IDC v Sloveniji zabeležilo skupno 36.857 

prodanih enot oziroma 10 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Padec prodaje je bil viden v 

vseh segmentih tržišča, saj je segment namiznih računalnikov padel za 10, segment prenosnikov 

za 11 in segment strežnikov za 3 odstotke. V tem obdobju je bilo v Sloveniji prodanih 15.028 

prenosnikov, 20.513 namiznih računalnikov in 1316 strežnikov. 

 

e. Zelena ponudba 

Dobavitelji, uvozniki in trgovci 
Dobavitelji, uvozniki in trgovci Kontaktni podatki Proizvajalci 
Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska 48, 1000 Ljubljana 

Tel: (0)1 2307 420 
www.hp.com/si 
Matjaž Kureš, generalni direktor 

Hewlett-Packard 

Lenovo Slovenija 
 
 

Pot za Brdom 100, stavba G , 1000 Ljubljana 
tel: 01 620 71 80 
Odnosi s poslovnimi partnerji: 
Stefano Božiček 
sbozicek@lenovo.com  
tel: 080 30 19 
www.lenovo.com/si 
Vodja prodajne mreže:  
Jovan Glamočanin 
Jglamocanin1@lenovo.com  
Tel: + 386 1 200 50 63  

Lenovo 

Avtera d.o.o. 
 
 

Litijska cesta 259, 1000 Ljubljana  
tel: 01/58 53 610 
www.avtera.si 
Damjan Čelofiga  
damjan.celofiga@avtera.si 

Avtera, Acer, Asus, Dell, 
Fujitsu Siemens, HP 

Fujitsu Siemens Computers 
GesmbH, podružnica v Ljubljani 
 

Kamniška 41, 1000 Ljubljana 
Tel: +386 1 6001491 
www.fujitsu-siemens.si/ 

Fujitsu Siemens 

FMC d.o.o.  
Pooblaščeni izvajalec storitev za 
Dell 

Letaliska 32, 1000 Ljubljana 
tel: (05) 920 93 60 
www.fmc.si 
Jaka Kladnik, direktor prodaje,  
Tel: (05) 920 9361 
jaka.kladnik@fmc.si 

Dell 

IBM Slovenija d.o.o. Trg republike 3, 1000 Ljubljana 
Tel: 080 2600 ali (01) 4796-600 
http://www.ibm.com/si/ 

IBM 

Comtron d.o.o. Tržaška cesta 21, 2000 Maribor 
Tel: 02 3003 500 
www.comtron.si  
Ivan SELAR, direktor 
ivan.selar@comtron.si  
Tel: 02 3003 530  
Tajništvo: 02 3003 507 

ComTron, Asus, IBM, 
Compaq, Fujitsu, Dell,  
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Izdelki  
Izdelki so indikativni in navedeni v evidencah certifikacijskih spletni strani oktobra 2008 
Proizvajalec Tip izdelkov Izdelki Okoljski znaki 

namizni računalniki SCALEO Li 2405 green 
edition 
SCALEO Li 2410 green 
edition 
Esprimo E 56xx  
Esprimo E 57xx  
Esprimo E 59xx  
Esprimo P 56xx  
Esprimo P 57xx/P 59xx  

Energy Star 
Blue Angel 
Nordic Swan 

LCD monitorji SCENICVIEW B17-3 
SCENICVIEW B19-3 
SCENICVIEW P17-3P 
SCENICVIEW P19-3 
SCENICVIEW P19-3P 

Energy Star 
Blue Angel 
Nordic Swan 

Fujitsu Siemens 
Computers, Nemčija 
http://www.fujitsu-
siemens.com/ 

tipkovnice KBPC PX Energy Star 
Blue Angel  

Hewlett-Packard namizni računalniki,  
prenosni računalniki 

RP5700 Business PC 
dc5750 MT 
dc5700 MT 
dc5700 SFF 
dc5750 SFF 
xw4400 Workstation PC 
xw4550 Workstation PC 
HP Compaq dc7800 Small 
Form Factor PC 
HP Compaq dc7800 Ultra-
slim Desktop 
xw4600 Workstation PC 
dc5800 SFF 

Energy Star 
 

Lenovo namizni računalniki,  
prenosni računalniki 

27 modelova Energy Star 

Acer namizni računalniki,  
prenosni računalniki 

Veriton M661C 
Veriton S661 
Veriton T661 
Veriton L460G 
Veriton M420G 
Veriton L410G 
Veriton L670G 
Veriton M460G 

Energy Star 

Dell namizni računalniki,  
prenosni računalniki 

OptiPlex 745  
OptiPlex 740 
Inspiron 531 
OptiPlex 755  
Studio Hybrid 140g 

Energy Star 
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2. skupina: fotokopirni stroji, tiskalniki, čitalniki, telefaksi 

c. Merila za zeleno naročanje 

Temeljna okoljska merila: 

Merila so zaradi velikih vplivov na okolje usmerjena predvsem na vključitev tehničnih specifikacij 

glede zahteve po dvostranskem tiskanju, porabi električne energije in dostopnosti rezervnih 

delov. Merila za dvostransko tiskanje temeljijo na znakih Modri angel in Nordijski labod, merila za 

energetsko učinkovitost pa so skladna z najnovejšimi zahtevami standarda ENERGY STAR in 

Modrega angela.  

Posamezni pogoji izdelkov: 

- izdelki morajo delovati najmanj s hitrostjo 45 listov na minuto za A4 velikost papirja in morajo 

biti opremljeni z avtomatsko enoto za dvostransko tiskanje (duplex-unit). Druge naprave z 

nižjo hitrostjo morajo imeti vsaj ročno možnost (fotokopirni stroji) ali programsko možnost 

(tiskalniki in večfunkcijske naprave) za dvostransko tiskanje na A4 papirju. 

- energetska učinkovitost po najnovejših zahtevah za standard ENERGY STAR, objavljenih na 

spletni strani www.eu-energystar.org ali Modri angel www.blauer-engel.de 

- dobavitelj zagotavlja dobavo rezervnih delov najmanj 3 leta po prenehanju proizvodnje 

modela. 

Dodatna okoljska merila: 

Dodatna merila vključujejo naslednje dodatne vidike, ki se nanašajo na manjše vplive na okolje 

med življenjsko dobo izdelkov: 

- emisije hrupa (vrednost hrupa LWAd, izračunana po standardih  ISO 9296 in ISO 7779, ne 

presega meje določene s formulo: LWAd: 0.035 x CPM + 5.9 (B), kjer CPM pomeni število kopij 

na minuto) 

- možnost razstavljivosti opreme 

- plastični delci, težji od 25g, imajo trajne oznake materiala v skladu s standardom ISO 11469: 

2000. Delci so iz enakega ali kompatibilnih polimerov. 

- nevarne snovi: plastični deli, ki so težji od 25g, ne vsebujejo nevarnih zaviralcev gorenja, ki so 

določeni v Direktivi  67/548/EEC (R45, R46, R60, R61) 

Tudi doseganje dodatnih meril se dokazuje s pomembnejšimi okoljskimi znaki (Modri Angel in 

Nordijski labod) ali pa s tehnično dokumentacijo.  

 

d. Struktura trga  

Največji delež v tej skupini imajo na slovenskem trgu po dostopnih podatkih naslednji proizvajalci: 

Minolta, Ricoh, Mita, Xerox, HP in Canon, od katerih mednarodnih standardov nima le Mita. 
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e. Zelena ponudba 

Dobavitelji, uvozniki in trgovci 
Dobavitelji, uvozniki in trgovci Kontaktni podatki Proizvajalci 
Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska 48, 1000 Ljubljana 

Tel: (0)1 2307 420 
www.hp.com/si 
Matjaž Kureš, generalni direktor 

Hewlett-Packard 

Xerox Slovenija d.o.o. 
 

Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana 
tel: 01 540 18 24 
info@xerox.si 
www.xerox.si/podjetje/ 

Xerox 

Canon Adria d.o.o. 
 

Dunajska cesta 128°, 1000 Ljubljana  
tel: 01 530 87 10 
info@canon.si 
www.canon.si/slovenija/index.html 

Canon 

Ricoh Slovenia d.o.o. www.ricoh.com  
Brez uradnega zastopnika v Sloveniji 

Ricoh 

Konica Minolta  
Poslovna enota Ljubljana 

Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 568 05 00  
info@konicaminolta.si 
www.konicaminolta.si/index.php 

Konica Minolta 

FMC d.o.o.  
Pooblaščeni izvajalec storitev za Dell 

Letališka 32, 1000 Ljubljana 
tel: 01 5920 9368 
www.fmc.si 
Jaka Kladnik, direktor prodaje  
jaka.kladnik@fmc.si 
 

Dell 
 
 

 
Izdelki  
Izdelki so indikativni in navedeni v evidencah certifikacijskih spletni strani oktobra 2008 
Proizvajalec Tip izdelkov Izdelki Okoljski znaki 

3130cn Color Laser Printer Blue Angel in Energy Star 
2130cn Color Laser Printer 
Laser Printer 2330d 
Laser Printer 2330dn 
Laser Printer 5330dn 

Blue Angel  
Dell tiskalniki 

5210n, 5310dn, 
5330dn Mono Laser Printer 

Energy Star 

Hewlett-Packard tiskalniki Color LaserJet 4700dn 
Color LaserJet CP 3525dn 
Color LaserJet CP1515n 
Color LaserJet CP2025dn 
Color LaserJet CP3505dn 
Color LaserJet CP6015dn 
Deskjet 6940 
LaserJet P1005 
LaserJet P2015dn 
LaserJet P2055dn 
LaserJet P3005dn 
LaserJet P4014n 
LaserJet P4015x 
LaserJet P4515x 

Blue Angel in Energy Star 

Canon fotokopirni stroji i-SENSYS LBP5970, i-SENSYS LBP5975, 
iR 3035, iR 3045, iR3025, iR5055, iR5055N, 
iR5065, iR5065N, iR5075, iR5075N, iRC 2380i, 
iRC 2880, iRC 2880i, iRC 3080, iRC 3080i, iRC 
3380, iRC 3380i, iRC 3580, iRC 3580i 

Blue Angel in Energy Star 

Konica Minolta fotokopirni stroji bizhub PRO 1600P  
bizhub PRO 2000P  
bizhub PRO 2500P 

Energy Star + 
dvostranska funkcija 

Ricoh fotokopirni stroji Aficio SP C410DN, Aficio SP C411DN  
Aficio SP 8100DN, Aficio SP 9100DN 

Energy Star + 
dvostranska funkcija 
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f. Spoznanja 

Distributerji računalniške opreme v Sloveniji še niso pripravljeni na interes kupcev, ki bi presegal 

zgolj cenovni vidik pri naročanju. Navkljub dejstvu, da ponujajo vsi veliki globalni proizvajalci tudi 

proizvode, ki dosegajo visoke okoljske standarde, je poznavanje teh lastnosti pri nas še zelo 

skromno. Nobeno od slovenskih podjetij, ki pod svojo blagovno znamko trži računalniško opremo 

(Comtron, Avtera), ni pridobilo mednarodnega standarda Energy Star, niti tega ne načrtuje, saj 

menijo, da je cena izdelkov na slovenskem trgu edini dejavnik odločitve pri kupcih. 

Prav tako v katalogu za dobavitelje certifikata Energy Star za elektronsko opremo http://www.eu-

energystar.org/index.html slovenskih dobaviteljev ni navedenih. 

Pomemben dejavnik za zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme je v letu 2008 

sprejeta Uredba (ES) št. 106/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 

programu označevanja energetsko učinkovite pisarniške opreme. Čeprav je Energy Star 

prostovoljna oznaka, pa omenjena uredba postavlja zahtevo, da nacionalne vlade in institucije oz. 

organi Skupnosti EU pri javnem naročanju obvezno uporabljajo merila iz Energy Star oznake. 

 
Dodaten izčrpen vir informacij o zeleni ponudbi računalniške opreme nudi letna analiza nevladne 

organizacije Greenpeace, ki že leta ocenjuje proizvajalce elektronske opreme glede na njihov vpliv 

na okolje. Rezultati teh analiz so dostopni na spletu: 

http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up 
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4.04. Gradbeništvo  
 

a. Izdelki in storitve v skupini 

Poglavje se nanaša na naročanje gradbenih del, vključno s storitvami, kot so hlajenje, ogrevanje in 

prezračevanje. Obravnava oblikovno zasnovo, uporabo in končno odstranitev javnih zgradb.  

Za vsako stopnjo procesa so predlagana okoljska merila. Merila se nanašajo na energetsko 

učinkovitost, uporabo obnovljivih virov (OVE), gradbene materiale in izdelke, gospodarjenje  

z odpadki in vodo, pa tudi druge vidike vpliva gradnje na okolje: arhitektove reference, 

spremljanje/vrednotenje in uporabniške vidike. Zgradbe so obravnave kot sistem, ne le skupek 

elementov. 

Sistemski elementi gradnje 
Energetska učinkovitost Gradbeni materiali Gospodarjenje z odpadki 

- zmanjšanje nastanka odpadkov, 
reciklaža in ponovna uporaba 
materialov 

Gospodarjenje z vodo 
- naprave za varčevanje z vodo in 

za uporabo deževnice ali sive 
vode 

Drugo 

- poraba energije (vključno 
ogrevanje, hlajenje, 
prezračevanje, toplo vodo in 
elektriko) 

- pasivna hiša in nizkoenergetska 
hiša 

- obnovljivi viri energije (OVE) 
- spremljanje energetske 

učinkovitosti 

- izogibanje določenim 
materialom in zahteva po 
trajnostnih gradbenih 
materialih 

- analiza življenjskega cikla (LCA) 
- izolacijski materiali  
- določeni gradbeni materiali, 

kot so les, jeklo, beton itd. 
 - transport in obvladovanje hrupa 

 
Postopek gradnje 

1. >> 2. >> 3. >> 4. >> 5. 
Razvoj projekta Idejni 

načrti/arhitekturni 
natečaj 

Načrtovanje za 
dovoljenja 

Načrtovanje za 
izvedbo 

Gradnja in izvajanje 
gradbenih storitev 

  b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- emisije CO2 zaradi potrošnje energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo vodo in 

elektriko v zgradbah  

- poraba naravnih virov 

- poraba svežih vodnih virov med gradnjo in med uporabo stavb 

- emisija snovi, ki so škodljive za zdravje človeka in za okolje med proizvodnjo ali onesnaženje 

vode/zraka zaradi gradbenih materialov, ki se zavržejo  

- negativni vplivi na zdravje ljudi, ki se zadržujejo v novih stavbah, dokler gradbeni materiali v 

njih še vsebujejo nevarne snovi 

- emisije CO2 zaradi transporta in distribucije gradbenih materialov in izdelkov 

 

Pristop zelenega naročanja 

- maksimiziranje energetske učinkovitosti stavb 
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- zagotavljanje/upoštevanje visoke standarde energetske učinkovitosti za segrevanje, hlajenje, 

ventilacijo, toplovod in elektronske enote 

- vzpodbujanje uporabe virov obnovljive energije  

- vključevanje sistematičnega pristopa življenjskega cikla (LCA) za gradbene materiale 

- vzpodbujanje uporabe trajnostno proizvedenih materialov 

- vzpodbujanje namestitve varčnih tehnologij za vodo in zmanjševanje uporabe sveže vode 

med gradnjo 

- vzpodbujanje uporabe nenevarnih gradbenih materialov 

- uporaba energetsko učinkovitih vozil za transport na/po gradbišču 

- vzpostaviti čim bolj učinkovit sistem vodenja dobavne verige 

 
c. Merila za zeleno naročanje 
 

Temeljna okoljska merila: 

Gradnja 

- gradnja novih, energetsko učinkovitih zgradb in prenova zgradb po visokih standardih 

energetske učinkovitosti: 

- izkušnje arhitekta pri okoljskih gradnjah, vključno z referencami sodelujočih projektantov 

za strojne inštalacije (ogrevanje in hlajenje). Ponudniki morajo predložiti seznam 

relevantnih referenc, ki za projektirane in izvedene zgradbe vsebuje naslednje: 

o načrtovanje za energetsko učinkovitost zgradb, z navedbo porabe energije na 

m2, ogrevanje, hlajenje in prezračevanje 

o načrtovanje zrakotesnih konstrukcij s prezračevanjem z izmenjalniki toplote 

o bioklimatska arhitektura, ki zagotavlja energetsko učinkovitost, toplotno in 

optično udobje, visoke standarde kakovosti zraka v prostorih, izogibanje 

mehaničnim sistemom, npr. ob uporabi naravne svetlobe 

o uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov 

- tehnična usposobljenost za uveljavljanje ukrepov okoljskega upravljanja, ki zagotavljajo 

okolju prijazno gradnjo. Ponudniki morajo dokazati, da sami ali v sodelovanju z 

podizvajalci zagotavljajo naslednje: 

o varovanje živalstva in rastlinstva na vplivnem območju gradbišča, če gradnja 

poteka v okoljsko občutljivem območju 

o ukrepi za preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov in izpustov nevarnih 

snovi v okolje 

o ukrepi okoljskega upravljanja za zmanjševanje količin odpadkov, spoštovanje 

zakonodaje o emisijah hrupa in urejevanju prometa, da ne prihaja do zastojev 
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 Ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogojev s certifikati EMAS in ISO 14001 ali drugimi 

ustreznimi dokazili. 

 

- Energetska učinkovitost: 

- Standardi porabe energije: določitev skupne porabe energije za zgradbo (vključno z 

ogrevanjem, hlajenjem, ogrevanjem vode, prezračevanjem in električno energijo) v 

odstotkih najvišje zakonsko določene porabe (v Sloveniji standarde določa Pravilnik o 

učinkoviti rabi energije v stavbah, http://www.uradni-list.si/1/content?id=88520) 

- Energetska izkaznica stavbe mora biti nameščena na vidnem mestu (priporočila za 

energetsko izkaznico www.aure.gov.si/eknjiznica/V15-eizkaznica.pdf 

- Usposabljanje za energetsko učinkovitost: usposabljanje mora biti zagotovljeno za hišnika 

oz. upravnika zgradbe. Ponudnik predloži sinopsis usposabljanja. 

- Izključevanje določenih materialov: ponudniki morajo zagotoviti, da se naslednji materiali ne 

uporabljajo pri gradnji: 

- izdelki iz sekundarne surovine (lesa, plastike, jekla in drugih materialov) brez potrdil, da ne 

vsebujejo nevarnih snovi, ki jih določa nacionalna zakonodaja 

- izdelki, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike (HFC) 

- izdelki, ki vsebujejo žveplove heksafloride (SF6) 

- notranji premazi in laki, ki vsebujejo topila z vsebnostjo hlapnih organskih snovi (VOC) v 

vrednostih višjih od: 

� za stenske barve: 30 g/l (manj voda) 

� za ostale barve z 98% pokrivnostjo: 250 g/l (manj voda) 

� za vse ostale produkte: 180 g/l (manj voda) 

- ponudniki podajo izjavo, da naštetih materialov pri gradnji na določenem objektu ne 

bodo uporabljali  

- Les: ne sme biti iz sečnje v zaščitenih gozdovih. Dokazovanje izvora vsebuje sklicevanje na 

prostovoljne sporazume EU z državami izvoznicami, npr. FLEGT licenca (http://www.eu-

flegt.org/). Za druge države velja potrdilo o zakonitem izvoru lesa, ki ga pordi neodvisna 

stranka. 

- Hlapne organske snovi (VOC): izpusti VOC iz zgradb ne smejo presegati vrednosti, ki jih določa 

EN ISO 16000-9 to -11 (www.iso.org) ali primerljivi standard. Dokazilo: merilni rezultati po 

metodi standarda EN ISO 16000-9 to –11. 

- Naprave za varčevanje z vodo: vsa oprema v kuhinjah in sanitarna oprema mora biti 

opremljena z najnovejšimi tehnologijami za varčevanje z vodo. Primeri: Kotlički z dvojnim 

izpiranjem (največ 6 litri za polno in 3 litri za urinsko izpiranje) in vložki za varčevanje - vsaj 

30% porabljene vode. Vložki za pipe, ki prihranijo vsaj 50% glede na konvencionalno porabo 

vode. 



Analiza trga za 10 okolju prijaznih storitev in skupin izdelkov v Sloveniji 27 

- Dodatne pogodbene zahteve:  

- Obvezni test zrakotesnosti oken in vrat  

- Knjigovodstvo: storitev, ki bo upravniku zgradbe omogočila mesečno spremljanje 

porabe energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo vodo in elektriko 

- Prevoz in recikliranje gradbenih materialov: obvezna uporaba zabojnikov za ponovno 

uporabo in zagotavljanje reciklaže ali ponovne uporabe odpadne embalaže. Prednost 

imajo ponudniki, katerih vozila dosegajo emisijske standarde EURO III ali alternativna 

goriva, kot tudi prevoz z železnico in ladjo. 

- Zmanjševanje količin odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi. Ponudnik mora zagotoviti 

ustrezne ukrepe za recikliranje nastalih odpadkov pri gradnji in mora zagotoviti vsaj 60% 

delež ločeno zbranih frakcij za reciklažo oz. ponovno uporabo. Izpolnjevanje se dokazuje 

s standardi ISO 14001, EMAS ali primerljivo. 

d. Struktura trga  

V zadnjih dveh letih se je zanimanje za ekološko in energetsko učinkovito gradnjo izrazito 

povečalo, k čemur so predvsem prispevale rastoče cene energentov, pa tudi prepoznavanje 

problema podnebnih sprememb. Takšni pristopi so najprej zaživeli v individualni gradnji in v 

zasebnem sektorju; javni sektor navkljub ciljem iz Nacionalnega energetskega programa 

(povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju za 15 % in v stavbah za 10 % do 2010 glede na 

2004) še ni prevzel vodilne vloge na tem področju. V okoljsko razvitih državah EU pa so prav 

zelena merila za javno naročanje zgradb bila tista, ki so pomembno prispevala k razvoju stroke in 

gradbene prakse. Prvi zgledni in vzorčni primer takšnega projekta v Sloveniji je energetska 

prenova vrtca Manka Golarja v Gornji Radgoni, ki bo zaključena spomladi leta 2009. Investitor 

prenove je Občina Gornja Radgona, celotna vrednost projekta bo predvidoma znašala okrog 

2.400.000 evrov, vrednost energetske sanacije pa okrog 1.700.000 evrov. Projekt je sofinanciral 

Norveški finančni mehanizem, izvajalec gradbenih del pa je podjetje SGP Pomgrad d.d., Murska 

Sobota. Projekt temelji na strokovnih dognanjih Gradbenega inštituta ZRMK iz Ljubljane.1 

 

                                                           
1
 Med sanacijo bodo dodali veliko toplotne izolacije v tla, v zunanje zidove in streho, ki jo bodo zamenjali, ker je še 

vedno prekrita s škodljivimi salonitnimi ploščami. Stropi bodo izolirani s 40 centimetrov toplotne izolacije, 
zidovi in tla pa s 30 centimetri. Po prenovi bodo opustili dozdajšnjo kotlovnico na kurilno olje, saj bodo zaradi 
izoliranosti po standardih za pasivno gradnjo za ogrevanje vrtca dovolj toplotne črpalke z zajemom toplote iz 
tal. Vgradili bodo sistem centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, za pripravo 
sanitarne tople vode pa bodo skrbeli sončni sprejemniki. Na južni strani vrtca so povečali steklene površine, ki 
bodo v hladnejšem delu leta sprejemale več sončne toplote, poleti pa bodo okna zasenčili in tako stavbo 
zaščitili pred pregrevanjem. Izkušnje investitorja in izvajalcev tega projekta bodo izjemno koristne za izvajanje 
podobnih naročil v javnem sektorju v prihodnje. 
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e. Zelena ponudba 

Evidentirana ponudba izpolnjuje merila praviloma le delno 
Gradnja, prenova 
Proizvajalec Kontaktni podatki Izdelki/storitve 
Zdrava HIŠA d.o.o. www.hisa.si/ Ekološka hišna tehnika, naravni 

gradbeni materiali, gradbena biologija, 
novogradnje, prenove in zaključna dela 

Pasivna gradnja s.p. www.pasivnagradnja.si 
 

Celostne storitve od zasnove do 
izvedbe objekta, ob upoštevanju 
evropskih energetskih smernic. 

Lumar IG d.o.o. www.lumar.si 
 

Proizvajalec montažnih hiš – 
pasivne,,nizkoenergijske 

Trimo d.d. www.trimo.si 
 

Proizvodnja jeklenih montažnih 
konstrukcij, tudi nizkoenergijskih in 
solarnih streh 

Riko hiše d.o.o. www.riko-hise.si 
 

Proizvodnja in trženje lesenih masivnih 
hiš. 

SGP Pomgrad d.d., Murska 
Sobota   

www.sgp-pomgrad.si Prva pasivna prenova javne zgradbe v 
Sloveniji: vrtec v Gornji Radgoni 

Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje 
Agregat d.o.o. 
  

www.agregat.si 
 

Oprema za prezračevanje pasivnih in 
varčnih hiš. 

Biomasa d.o.o. www.biomasa.si 
 

Zastopstvo podjetja Fröling, montaža 
in servis ogrevalnih sistemov na lesno 
biomaso, mletje in dobava sekancev. 

Danfoss d.o.o. www.danfoss.com/slovenia 
 

Proizvodnja in prodaja komponent za 
regulacijo ogrevanja, hlajenja in 
prezračevanja. 

Energo Plus d.o.o. www.energoplus.si 
 

Prodaja opreme za prezračevanje, 
ogrevanje,  klimatiziranje objektov. 

Geosonda, Inženiring za 
obnovljive vire energije, d.o.o. 

www.geosonda.com 
 

Ukvarjajo se z rabo obnovljivih virov 
energije z namenom ogrevanja in 
hlajenja objektov in sanitarne vode. 

IMS Ecotech d.o.o. www.ims-group.si 
 

Proizvodnja in trženje ogrevalno-
prezračevalnih naprav: aerosmart, 
aerosilent, aeroschool in aerobussines. 

 Izolacija in fasade 
Alukomen www.alukomen.com 

 
Proizvodnja fasad (klasične, steklene, 
keramične, alucobond, polstrukturne, 
strukturne), alu konstrukcije, PVC 
izdelki.  

Fragmat Tim d.d. www.fragmat.si 
 

Toplotne, zvočne, hidro izolacije, 
toplotnoizolacijske fasade. 

Knauf Insulation d.d. (Tervol) www.knaufinsulation.si 
 

Proizvodnja izolacijskega materiala iz 
kamene in steklene volne 

Eko produkt d.o.o. www.ekoprodukt.si 
 

Materiali za ekološko gradnjo 
nizkoenergijskih in pasivnih objektov. 

Drugo 
GEBERIT - Sanitarna tehnika 
d.o.o.  

www.geberit.si 
 

Razvija, proizvaja in prodaja 
visokokakovostne, inteligentne 
sisteme za kopalnice in sanitarije. 
Izdelki so inovativni, dolgotrajni in 
ekološko prijazni, primerni za 
novogradnjo ali posodobitev. 

Frigor d.o.o. www.frigor.si 
 

Prodaja instalacijskih materialov in 
opreme. 

Velux Slovenija d.o.o. www.velux.si 
 

Strešna okna, senčila, sončni 
sprejemniki, tudi za nizkoenergijske in 
pasivne hiše. 
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f. Spoznanja 

V skupini Gradbeništvo je na trgu sicer na voljo vrsta ponudnikov, ki po elementih zagotavljajo 

potrebne standarde za okolju prijaznejšo gradnjo, med velikimi gradbenimi podjetji pa je 

zabeležena odsotnost okoljskih standardov za izvedbo velikih javnih naročil celovite storitve 

gradnje in prenove, tudi med nosilci certifikata ISO 14001. Na osnovi izkušenj s prenovo vrtca v 

Gornji Radgoni bo potrebno sistematično in postopno razvijati okoljsko prakso v gradbeniškem 

sektorju, najprej z manjšimi projekti, ki bodo dala priložnost tudi manjšim podjetjem, ki so 

sposobna hitrejšega prilagajanja kot veliki sistemi. V tem duhu bodo javna naročila lahko 

pomemben prispevek z uvajanjem okoljskih meril, vendar v začetku nikakor ne kot pogoj, temveč 

le eno od meril na razpisih, ki nosi pomembno sporočilo. Kažejo se tudi prvi znaki zaključka 

obdobja velike konjukture, ko je bilo povpraševanja po gradnji več kot ponudbe. V novem 

obdobju bo med gradbinci morda zanimanja za nove tržne niše več. 

 

Pomemben dejavnik v razvijanju stroke, pa tudi povezav med kupci in ponudniki znotraj 

arhitekturno-gradbeniškega sektorja je letni posvet Zgradbe, energija in okolje, s spremljajočo 

razstavo in publikacijami (revija Bioklimatske zgradbe, spletni katalog Nizkoenergetske gradnje),  

ki že tradicionalno poteka jeseni v organizaciji podjetja Kubus inženiring. 

 

Na področju energetske učinkovitosti stavb bo v obdobju do leta 2016 pomemben okvir politike 

Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost, ki v 6. poglavju »Izboljšanje energetske 

učinkovitosti v javnem sektorju« skladno z Direktivo 2006/32/ES predvideva ukrepe za energetsko 

učinkovito obnovo in trajnostno gradnjo stavb, pa tudi najem energetsko učinkovitih stavb v 

javnem sektorju. 
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4.05. Vozila 

a. Izdelki in storitve v skupini 

Tipi vozil, ki jih nabavljajo javne inštitucije, se zelo razlikujejo med seboj (na primer protokolarna 

vozila, inšpekcijska vozila, kombiji za dostavo, vozila za nujne vožnje in posebna vozila, kot 

smetarska vozila, avtobusi itd).  

V analizi so predstavljena merila za osebna vozila za nakup ali najem/izposojo. 

b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- vpliv na podnebne spremembe zaradi izpustov toplogrednih plinov 

- onesnaženje zraka zaradi izpušnih plinov lahko povzroča: 

• zdravstvene težave, predvsem na dihalih 

• škodo v okolju, predvsem na zgradbah in spomenikih 

- emisije hrupa 

- nastanek odpadnih olj in pnevmatik 

- onesnazenost tal 

Pristop zelenega naročanja 

- nabava vozil z manjšimi emisijami toplogrednih in drugih izpušnih plinov 

- zmanjšanje porabe goriva s pomočjo eko-vožnje, tlaka v pnevmatikah in kazalci menjalnih 

vzvodov 

- zmanjšanje porabe goriva s pomočjo nizko viskoznih maziv  

- nabava vozil s klimatskimi napravami, ki uporabljajo hladila z nizkim toplogrednim 

potencialom 

- nabava okolju prijaznih pnevmatik in regeneriranih mazivnih olj 

- zagotavljanje ustreznega zbiranja in odlaganja rabljenih olj in pnevmatik 

 
 
c. Merila za zeleno naročanje 
 

Temeljna okoljska merila: 

1. Najpomembnejše temeljno merilo je nabava vozil z manjšimi izpusti CO2.  

Gradivo EU Transport - Green Public Procurement (GPP) Product Sheet določa najvišje 

emisijske vrednosti po kategorijah vozil 
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Te emisijske vrednosti so že danes ob napredovanju učinkovitejših tehnologij zastarele. 

Hkrati pa nova zakonodaja prinaša že izrazito višje standarde: v EU je v sprejemanju Uredba o 

CO2 in avtomobilih, ki bo za vozni park prodanih vozil posameznega proizvajalca določila 

povprečno emisijo 130 g/km od leta 2012. Hkrati je konec oktobra 2008 Evropski parlament 

sprejel predlog direktive, ki določa zahtevo po okolju prijaznejših vozilih. Direktiva, ki bo 

verjetno začela veljati 2010, določa obvezno upoštevanje emisij toplogrednih plinov ter 

drugih okolju škodljivih izpustov za vsa javna naročila in podjetja, ki služijo javnemu interesu. 

Hkrati bo obvezen izračun stroškov vozila za njegovo celotno življenjsko obdobje, ne le za 

nakup http://ec.europa.eu/transport/clean/promotion/doc/com_2007_0817_en.pdf 

2. Emisije izpušnih plinov: vozila morajo biti skladna s standardom EURO 5 

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm. Dobavitelj predloži tehnično 

dokumentacijo za vozilo. 

3. Emisije hrupa morajo biti manjše od zakonsko določenih, kar dobavitelj dokazuje s tehnično 

dokumentacijo ali rezultati meritve. 

Dodatna okoljska merila: 

Vozila so lahko dodatno opremljena z naslednjimi napravami: 

- kazalci menjalnih vzvodov  

- sistem merjenje tlaka v pnevmatikah (TPMS) 

- klimatska naprava, ki uporablja hladila z nizkim toplogrednim potencialom (GWP ≤ 150) 

- zaveza za uporabo nizkoviskoznih mazivnih olj (LVL - SAE 0W30 ali 5W30) ali regeneriranih 

mazivnih olj z min. 25% regenerirane vsebnosti  

- zmanjšanje porabe goriva s pomočjo eko-vožnje  

- zmanjšanje porabe goriva s pomočjo nizko viskoznih maziv  

- pnevmatike, ki povzročajo manj hrupa kot določa zakon 

d. Struktura trga in zelena ponudba 

Na slovenskem trgu so zastopani tudi modeli avtomobilov, ki imajo nizke izpuste toplogrednih 

plinov in druge okolju prijaznejše značilnosti. Pregled avtomobilov na lestvici najboljših 10 glede 
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emisij CO2 in vseh avtomobilov na slovenskem trgu, razvrščenih po znamkah, je objavljen na 

spletni strani http://co2.temida.si/. 

Društvo Planet Zemlja je v obdobju 2007-2008 pripravilo izbor okolju prijaznih avtomobilov 

http://www.planet-zemlja.org/?page_id=32, z naslednjimi rezultati: 

RAZRED ENOPROSTORCEV MASE PRAZNEGA 
VOZILA NAD 1550 KG 

OPEL ZAFIRA ENJOY 1.7 CDTI - emisije 152 g/km 

RAZRED MANJŠIH ŠPORTNIH TERENCEV - NI 
BILO PODELJENEGA NAZIVA 

Priporočilo komisije: Mitsubishi Outlander 2.0 DID in BMW X3 2.0D 

RAZRED MALIH ENOPROSTORCEV MASE 
PRAZNEGA VOZILA OD 1250KG do 1500KG 

FORD C-MAX TREND 1.6 TDCI DPF, emisije 127 g/km 

RAZRED “EXECUTIVE” VOZIL Z MASO 
PRAZNEGA VOZILA 1600 KG DO 1900 KG 

BMW 520D, emisije 136 g/km 

RAZRED VOZIL Z MASO PRAZNEGA VOZILA 
1001 KG DO 1200 KG 

SEAT IBIZA ECOMOTIVE, emisije CO2 99 g/km 

RAZRED VOZIL Z MASO PRAZNEGA VOZILA 
1400 KG DO 1650 KG 

BMW 318D TOURING, emisije CO2 125 g/km 

RAZRED VOZIL Z MASO PRAZNEGA VOZILA 
OD 1201 KG DO 1450 KG 

BMW 118D, emisije CO2 119 g/km 

RAZRED MANJŠIH URBANIH VOZIL Z MASO 
PRAZNEGA VOZILA DO 1000 KG 

SMART FORTWO CDI PURE - emisije CO2 88 g/km 

RAZRED PRESTIŽNIH TERENCEV IN 
ENOPROSTORCEV S CENO NAD 50.000 EUROV 

LEXUS RX 400H - emisije CO2 192 g/km 

 
Med ponudniki taksi storitev ima v svojem voznem parku le en tudi hibridna vozila Toyota Prius: 

- RUMENI TAXI, Vlasta Hojan s.p., Kebetova 40, 1000 Ljubljana 

info@rumenitaxi.com, 041 258 292 

 
Ponudnika usposabljanja za eko oz. varčno vožnjo smo evidentirali dva: 

- BMW Ekonomični Trening voznikov  

Artemiso d.o.o., Meškova ulica 4, 1000 Ljubljana 

http://www.bmw-trening-voznikov.si/bmw-ekonomicni-trening-voznikov) 

tel: (0)1 230 93 60, info@artemiso.si  

- AMZS (tečaji eko vožnje v sklopu tečajev varne vožnje) 

http://www.amzs.si/?podrocje=12, tel: 01 53 05 100 – Andrej Brglez, Info.center@amzs.si  

 

f. Spoznanja 

Avtomobilski trg na področju nakupov avtomobilov ponuja vrsto modelov, ki so proizvedeni po 

najvišjih okoljskih standardih. Okoljska merila bodo verjetno najbolj učinkovito uveljavljena z 

določanjem emisijskih okvirov voznega parka za letni nakup novih vozil in pa z upoštevanjem 

stroškov celotne pričakovane življenjske dobe vozila (ne le nakupa). 
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4.06. Pohištvo 

 

a. Izdelki in storitve v skupini 

1.  pisarniško pohištvo: 

- stoli 

- mize  

- omare 

- ostalo pisarniško pohištvo  

b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- erozija zemlje kot posledica netrajnostnega upravljanja z gozdovi  

- degradacija krajine zaradi rudarjenja 

- uporaba nerecikljivih virov kot so kovine in/ali nafta za plastiko 

- visoka potrošnja vode in energije za proizvodnjo nekaterih materialov 

- uporaba nevarnih substanc, ki se med proizvodnjo sproščajo, uporabljajo ali zavržejo 

- uporaba organskih topil in nastajanje izpustov hlapnih organskih spojin   

- nastajanje odpadkov zaradi embalaže  

Pristop zelenega naročanja 

- nabava lesa iz uradnih virov in iz gozdov, ki so v trajnostnem upravljanju 

- uporaba materiala, ki vsaj delno vsebuje sekundarno surovino ali obnovljive materiale (kot 

npr. les) 

- omejevanje vsebnosti organskih topil in izpustov hlapnih organskih spojin iz izdelkov, lepil in 

snovi za površinsko obdelavo 

- izogibanje nevarnim snovem v proizvodnji materialov in obdelavi površin 

- zagotavljanje recikljivosti in ločljivosti materialov za embalažo in delov pohištva 

- nabava obstojnega pohištva, ki je primerno za uporabo, ergonomsko, enostavno razstavljivo, 

popravljivo in recikljivo 

c. Merila za zeleno naročanje 

Temeljna okoljska merila: 

Znaka FSC in PEFC za les vključujeta vsa temeljna okoljska merila za les, ki se uporabljajo za 

pohištvo. Izdelki, ki niso potrjeni s strani certificiranega znaka, morajo skladnost s temeljnimi 

okoljskimi merili dokazovati s tehničnimi specifikacijami, pridobljenimi z dokumentacijo 

dobavitelja. 
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Dodatna okoljska merila: 

Dodatna merila vključujejo naslednje dodatne vidike, ki se nanašajo na nižje vplive na okolje med 

življenjsko dobo izdelka. Tudi doseganje dodatnih meril se dokazuje s pomembnejšimi okoljskimi 

znaki oz. s tehnično dokumentacijo.  

- Polnila za les, plastični in kovinski delci ne vsebujejo nevarnih substanc , klasificiranih po 

Direktivi 1999/45/EC kot rakotvorne (R40, R45, R49), škodljivih za reproduktivni sistem 

(R60, R61, R62, R63), mutegenih (R46, R68) in toksičnih (R23, R24, R25, R26, R27, R28), 

alergenih (R42) ali škodljivih za okolje (R50, R50/53, R52, R52/53, R53). 

- Polnila za les, plastični in kovinski delci ne vsebujejo halogenskih organskih zaviralcev 

ognja in ftalatov. 

- Vsi plastični deli ≥ 50 g so označeni kot reciklirani (standard ISO 11469) in ne vsebujejo 

ostalih materialov, ki bi lahko ovirali njihovo recikliranje. 

- Količina VOC v lepilih ne presega 10 odstotkov teže. 

- Embalaža je iz recikliranega materiala ali iz materiala iz obnovljivih virov ali pa je recikljiva 

oziroma primerna za večkratno uporabo. 

- Primarna embalaža se zlahka loči v posamezne reciklirne dele embalaže (karton, papir, 

plastika, tekstil). 

d. Struktura trga  

- V Sloveniji je največje podjetje za opremo pisarn, predvsem v javni upravi, podjetje ERGOLES, 

ki pa ne ponuja okolju prijaznih izdelkov. Podjetje regionalno pokriva celotno Slovenijo, poleg 

tega ima predstavništva v tujini. Povpraševanje po „zelenem” pisarniškem pohištvu je v 

porastu, predvsem pri opremljanju pisarn tujih in domačih  korporacijskih podjetij, ki že imajo 

v svoje poslovanje vključeno okoljsko upravljanje in družbeno odgovornost. Takim kriterijem 

nihče od slovenskih proizvajalcev ne ustreza, na trgu pa se pojavljajo uvozniki pohištva, ki tem 

strogim kriterijem odgovarjajo - npr. ATG-SALVI d.o.o., ki trži tudi svetovanje in arhitekturne 

usluge. 

e. Zelena ponudba 

Ponudniki/proizvajalci  
Ponudniki Kontaktni podatki Standardi  Zelena ponudba 
ATG-SALVI arhitektura 
trgovina gradbeništvo 
d.o.o.  
 

Metod Vidic 
Hrenova ulica 24 
Tel:01 426 94 39 
www.atg-salvi.si 
metod.vidic@atg-salvi.si 
 
 

E1 Standard” - standard 
o energetski 
učinkovitosti 
PEFC 
FSC  
ISO 14024 
Modri Angel 

Trajnostno pohištvo, ki ustreza 
vsem temeljnim in dodatnim 
okoljskim kriterijem po EU 
smernicah 

Javor Pivka 
 

Barbara Žitko 
Barbara.zitko@javor.si 
05 721 0200 
 

ISO 14001: 2004 
FSC 
PEFC 

Uporaba lesa pridobljenega na 
trajnostni način, uporaba 
neškodljivih materialov pri 
obdelavo lesa 
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KLILES 
 

kliles@siol.net 
www.kliles.si 
 
 

FSC 
 

Uporaba lesa pridobljenega na 
trajnostni način, uporaba 
neškodljivih materialov pri 
obdelavo lesa 

BREST pohištvo d.o.o. www.brest.si 
 
 

ISO 14001: 2004 - 

LIPA Ajdovščina d.d. www.lipa.si 
 
 

ISO 14001: 2004 - 

 

f. Spoznanja 

V Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki imajo certifikat ISO 14001:2004, vendar ta v okoljsko upravljanje 

podjetij prinaša nenehno izboljševanje odnosa do okolja in okolju prijazno ravnanje v smislu 

varovanja pred okoljskimi nesrečami, varstva pri delu in izpolnjevanja zakonodajnih zahtev s 

področja okolja in varstva pri delu. Zares okolju prijaznih izdelkov je na trgu zelo malo. Dejstvo je, 

da podjetja, ki se  svojimi okoljskimi politikami zavežejo k čim bolj okoljskemu ravnanju, že 

povprašujejo po okolju prijaznih izdelkih in ta segment bi moral predstavljati slovenskim 

proizvajalcem tudi poslovni izziv. Tako pa se »zeleni« naročniki obračajo k uvoznikom trajnostnega 

pohištva, katerih cena je višja za približno 30 odstotkov.  Uvozniki trajnostnega pohištva tržijo tudi 

svetovanje in načrtovanje pisarn ter tako s pristopom do učinkovito organizirane pisarne tudi 

končna cena za nabavo trajnostnega pohištva ni bistveno višja od  »klasične« nabave 

konvencionalnega pohištva. 
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4.07. Električna energija 
 

a. Izdelki in storitve v skupini 

Merila se nanašajo na nabavo električne energije. 

Najbolj neposredna možnost za zmanjševanje vpliva električne energije na okolje je zmanjševanje 

porabe, in sicer z izboljšavami za energetsko učinkovitost v zgradbah in z nakupom energetsko 

bolj učinkovitih električnih/elektronskih naprav, ki so obravnavane v poglavjih 3.03. (Elektronska 

pisarniška oprema) in 3.04. (Gradbeništvo) ter seveda z varčno rabo. 

b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- Izpusti CO2 zaradi proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv 

- Vplivi na zdravje človeka, biotsko raznovrstnost in na vodne vire zaradi izrabe mineralnih virov, 

npr. rudarjenja in črpanja nafte 

- Izčrpavanje neobnovljivih fosilnih goriv 

- Vplivi na rečne ekosisteme in lokalno prebivalstvo zaradi hidroenergetskih objektov 

Pristop zelenega naročanja 

- Povečanje deleža energije iz obnovljivih virov 

- Preusmeritev na visoko učinkovite soproizvodne obrate (za proizvodnjo toplote in elektrike, 

HE CHP), soproizvodnjo na osnovi obnovljivih virov ali plinsko soproizvodnjo (npr. bioplin). 

 

c. Merila za zeleno naročanje 

Temeljna okoljska merila: 

Električna energija iz 100% obnovljivih virov energije (OVE): definicija OVE mora biti v skladu z 

Direktivo 001/77/EC. Izpolnjevanje kriterija se dokazuje s Potrdilom o izvoru električne energije  

iz obnovljivih virov energije in iz soproizvodnih objektov (v Sloveniji je za izdajo teh potrdil in 

vodenje centralne podatkovne baze pristojna Agencija za energijo http://www.agen-rs.si/) ali 

neodvisnih organizacij, kot npr. Renewable Energy Certificate System - RECS (www.recs.org). 

d. Zelena ponudba 

Glede na merila sta v Sloveniji na voljo dva zelena produkta električne energije: 

- Modra energija 

- Zelena energija 

Modra energija: električna energija iz slovenskih, okoljsko certificiranih hidroelektrarn 

http://www.modra-energija.si/ 

Električna energija pod blagovno znamko MODRA ENERGIJA lahko svojo kakovost dokaže z ustreznimi 
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certifikati in z izpolnjevanjem strogih mednarodnih ekoloških standardov.  Je torej znamka kakovosti 

za električno energijo iz obnovljivih virov, z dokazano zanesljivim poreklom. Kot dokaz kakovosti in 

sledljivosti so pri Modri energiji uporabljeni certifikati RECS (Renewable Energy Certificate System), saj 

je za vsako MWh prodane Modre energije v posameznem letu zagotovljena poraba oziroma unovčenje 

RECS certifikata. 

RECS certifikat je dokazilo proizvodnje 1 MWh obnovljive in okolju prijazne energije in vsebuje 

informacijo o viru energije in vrsti proizvodne tehnologije. Z izbiro vrste certifikata lahko kupci 

certifikata izbirajo, katero tehnologijo želijo podpreti. Z nakupom RECS certifikata pa izkažejo svojo 

zavezanost uporabi okolju prijazne energije in spodbujanju trajnostnega razvoja. Certifikate je mogoče 

izdati za vse različne vire obnovljive energije, zato omogoča okoljsko označevanje obnovljive energije 

vseh vrst. 

 

Naslednja distribucijska podjetja kupujejo Modro energijo od HSE d.o.o., ki s certifikati RECS dokazuje, 

da je energija res proizvedena iz obnovljivih virov, to je samo iz energije slovenskih rek: 

 

Distribucijska podjetja Kontaktni podatki 

Holding Slovenske elektrarne 
d.o.o. 

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana  
Tel: (01) 47 04 100  
hse@hse.si; info@hse.si 
www.hse.si  

Elektro Ljubljana d.d. Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana  
Telefon: 01/230 40 00 
E-pošta: info@elektro-ljubljana.si  
http://www.elektro-ljubljana.si/ 

Elektro Celje d.d. Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
Tel: 03 42 01 000  
info@elektro-celje.si,  
http://www.elektro-celje.si 

Elektro Gorenjska d.d.  

 

Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj 
tel: (04) 20 83 456  
modra.energija@elektro-gorenjska.si 
http://www.elektro-gorenjska.si/Za-
podjetja/Modra-energija 

Elektro Primorska d.d. Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica 
tel: 05/339 67 00  
http://www.elektro-primorska.si 

Elektro Maribor, d.d. Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 
tel: (02) 2200000 
info@elektro-maribor.si 
http://www.elektro-maribor.si/ 
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Zelena energija. Nekatera distribucijska podjetja so za tarifne odjemalce (gospodinjstva) 

oblikovala ločene produkte energije iz obnovljivih virov. Ta energija je proizvedena v malih 

hidro in sončnih elektrarnah distribucijskih podjetij, ki niso vključene v mednarodni sistem 

RECS.  

Distribucijska podjetja Kontaktni podatki Zeleni produkt 

Elektro Ljubljana d.d. Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana  
Telefon: 01/230 40 00 
E-pošta: info@elektro-ljubljana.si  
http://www.elektro-ljubljana.si/ 

Zelena energija Elektra Ljubljane je 
proizvedena v desetih lastnih malih 
hidroelektrarnah hčerinske družbe 
Male hidroelektrarne Elektro 
Ljubljana d.o.o. 

Elektro Celje d.d. Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
Tel: 03 42 01 000  
info@elektro-celje.si,  
http://www.elektro-celje.si 

Zelena energija Elektra Celje je 
električna energija, ki je 
proizvedena iz obnovljivih 
energetskih virov oz. na okolju 
prijazen način. Proizvaja se v štirih 
lastnih malih hidroelektrarnah 
hčerinske družbe Elektra Celje, 
MHE - ELPRO, podjetje za 
proizvodnjo in trženje električne 
energije, d.o.o.  

Elektro Gorenjska d.d.  

 

Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj 
tel: (04) 20 83 456  
modra.energija@elektro-gorenjska.si 
http://www.elektro-gorenjska.si/Za-
podjetja/Modra-energija 

Reenergija Elektra Gorenjske je 
električna energija, proizvedena v 
malih hidroelektrarnah, sončnih 
elektrarnah in iz drugih obnovljivih 
virov. 

EKOWATT d.o.o. Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana 
tel.: +386 1 5659210 
email: info@ekowatt.si 
http://www.ekowatt.si/ 
 

Zelena elektrika iz malih slovenskih 
hidroelektrarn 

 

 
Dodatne storitve  
 

- Storitev Elektro Ljubljana »Spremljaj svojo porabo« omogoča beleženje dinamike porabe 

električne energije.  

 http://www.elektro-ljubljana.si/slo/Spremljaj%20svojo%20porabo 

- Storitev Elektra Ljubljana »Poiščite potratneža« zajema izposojo merilnega seta, s katerim 

se izmeri poraba električne energije posameznih aparatov, ki so na električno napeljavo 

priključeni preko vtičnice. Omogoča ocenitev deleža, ki ga posamezni porabnik prispeva k 

skupni porabi ter posledično stroškom za električno energijo.  

 http://www.elektro-ljubljana.si/slo/Poišči%20potratneža 

 

f. Spoznanja 

Slovenski trg zelene ponudbe električne energije je popolnoma skladen z evropsko zakonodajo, je 

lepo razvit in ponuja naročnikom oz. kupcem dovolj možnosti izbire med dobavitelji. Dodatni 

stroški za zeleno dobavo so praviloma od 0,01 do 0,012 EUR/kWh. 
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4.08. Hrana in gostinske storitve 

a. Izdelki in storitve v skupini 

1. skupina: živila 

- Meso in mesni izdelki 
- Ribe in ribji izdelki & morske kulture 
- Sadje in zelenjava 
- Olja in maščobe 
- Mleko in mlečni izdelki 
- Mlinarstvo, pekarstvo, testenine 
- Sladkor, kakav, čokolada, sladkarije 
- Kava, čaj 
- Začimbe, dišave 
- Pijače 
- Dietetična živila 
- Druga živila 

2. skupina: Priprava in dostava hrane 

b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- Zakislevanje in vplivi strupenih snovi na človeka in okolje (rastline in živali) zaradi 

bioakumulacije in biopovečanja pesticidov in umetnih gnojil v vodi, zraku, prsti in hrani 

- Negativni vpliv na zdravje kmetov pri rokovanju in med uporabo določenih pesticidov in 

gnojil 

- Erozija prsti, propadanje gozdov in izguba biotske pestrosti zaradi kmetijstva, intenzivne 

živinoreje in intenzivnega ribolova  

- Kruto ravnanje z živalmi zaradi nespoštovanja standardov za dobro počutje živali  

- Velika poraba energije in vode pri proizvodnji in predelavi hrane 

- Odpadki zaradi embalaže 

- Velika poraba čistil in drugih kemikalij, ki imajo lahko negativne vplive na zdravje zaposlenih v 

kuhinjah in na okolje zaradi odpadne vode 

- Velika poraba vode in energije zaradi delovanja kuhinjskih naprav  

- Izpusti CO2 in druge emisije zaradi transporta  

- Pristop zelenega naročanja 

- Naročanje ekološke hrane  

- Naročanje trajnostno pridelanih, ulovljenih vodnih in morskih kultur 

- Izogibanje GSO (gensko spremenjenih organizmov) 

- Naročanje mesnih izdelkov, pridelanih iz živali, vzgojenih na farmah, ki ustrezajo standardom 

za dobro počutje živali 

- Uporaba embalaže z visoko vsebnostjo recikliranih materialov 
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- Uporaba jedilnega pribora in namiznih prtov za ponovno uporabo, uporaba porcelana in 

steklenih izdelkov 

- Uporaba okolju prijaznih papirnatih izdelkov 

- Ločevanje odpadkov (usposabljanje zaposlenih) 

- Uporaba okolju prijaznih čistil  

- Uporaba energetsko učinkovite bele tehnike v kuhinji 

- Izboljšanje planiranja transporta in zmanjševanje emisij zaradi transporta (catering) 

c. Merila za zeleno naročanje 

1. skupina: živila 

Temeljna okoljska merila: 

Osnovno okoljsko merilo za nabavo ekološke hrane je, da je ta (celostno ali vsaj delno) pridelana iz 

organskih virov. Delež ekološke hrane za določene skupine izdelkov, ki mora biti ekološko 

pridelan, je določen z EU regulativo (EEC) No 2092, 31. December 2008 in (EC) No 834/2007 Januar 

2009. Dokazilo, da je hrana ekološko pridelana, je certifikat ustrezne institucije. 

d. Struktura trga 

Na slovenski trg v eko ponudbi v zadnjih letih vstopajo tudi veliki trgovci kot so Spar (Natur Pur), 

Tuš, Mercator (Zdravo življenje) in diskontni trgovec Hofer; slednja poleg eko izdelkov ponujata 

tudi nekatere izdelke iz pravične trgovine. Tudi v Drogerie Markt je vse več izdelkov z njihovo 

blagovno znamko Alnatura, s katero pokrivajo del povpraševanja kupcev. Res je, da tržni segment 

še vedno ni velik, je pa zagotovo najhitreje rastoč in zato za trgovce zelo zanimiv.  

Glede na študije, ki so bile narejene, je znano da je v Sloveniji 80% vseh prodanih eko izdelkov 

prodanih pri velikih trgovcih, približno 15% izdelkov se proda v eko trgovinah, približno 5% eko 

izdelkov pa se v Sloveniji proda na eko tržnicah. 

Glede cen eko izdelkov je opaziti, da so eko izdelki blagovnih znamk velikih trgovcev cenejši od 

eko izdelkov manjših ponudnikov, kar je posledica dejstva, da se veliki trgovci povezujejo z večjimi 

ponudniki in tako lahko dosegajo nižje cene.  

Tudi v kakovosti eko izdelkov so na slovenskem trgu opazne razlike; trgovci se bolj obračajo na 

tisto eko ponudbo, ki zadovoljuje osnovne eko standarde, medtem ko v manjših eko trgovinah in 

kmetijah najdemo izdelke, ki izpolnjujejo visoke standarde, kot so biodinamična pridelava, ročna 

izdelava izdelkov in okolju bolj prijazno pakiranje.
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e. Zelena ponudba 

Dobavitelji, uvozniki in trgovci  (živila) 
Dobavitelji, uvozniki in 
trgovci 

Kontaktni podatki Blagovne znamke 

Mercator www.mercator.si Zdravo življenje 
Spar Slovenija d.o.o. www.spar.si Natur Pur 
HOFER 
 

www.hofer.si 
 

Bio Aktiv 
Fair Trade 

DM Trgovina - Alnatura www.dm-drogeriemarkt.si Alnatura 
Tuš www.tus.si  
KALČEK d.o.o. 
 
 

Sonja Jamnik 
Šmartinska 52, Ljubljana 
Sonja.jamnik@kalcek.si 
Tel: 01 523 3582 

 

Prema d.o.o. 
 
 

Ul. Majorja Lavriča 12, 
Ljubljana 
Tel: 01 510 11 35 
Mojca Sekulič 
Mojca.sekulic@prema.si 

 

Prodajalna Jablana www.jablana.net  
Zrno do zrna Trubarjeva 8, Ljubljana  
Živa center, Lj www.zivacenter.org  
Prodajalna Rž, Lj www.prodajalnarz.si  
»K naravi« www.ibi-vegan.si  
Fruterija Ekovita – sveže  www.ekovita-fruterija.com  
Pharmacare www.pharmacare.si  
Biovan d.o.o., MB www.biovan.si  
Ajda d.o.o., MB 
 

Maribor, Glavni trg 23, 
Tel: 02 250 20 23 

 

Biotop d.o.o., CE www.zdravahrana-biotop.si  
Hiška dobrot www.hiškadobrot.com  
3MUHE – pravična trgovina www.3muhe.si  
 
 
Pridelovalci/predelovalci  (živila) 
 
Pridelovalci/predelovalci Kontaktni podatki Zeleni izdelki 
Mlekarna Krepko www.kele-kele.si Mlečni izdelki – jogurt, kefir, mleko 
Sirarna Čadrg  Mlečni izdelki -sir 
KGZ z.o.o. Škofja Loka 
(Škofjeloška mlekarna) 

 Mlečni izdelki - mleko 

Celjske mesnine www.celjske-mesnine.si  meso, mesni izdelki 
Mesarija Fekonja  meso, mesni izdelki 
Zveza zadrug z.o.o. Maribor  
(eko znamka Pohorje Beef) 

 
 

meso, mesni izdelki 

Tovarna olja GEA www.gea.si Bučno olje 
MOGOTA d.o.o. www.mogota.si Lastna proizvodnja čajev (5) 
KREJAN-LEVEC d.o.o. www.krejan-levec.si Lastna proizvodnja pekovskih izdelkov (10) 
Čokoladnica d.o.o. www.cokoladnica.si Eko čokolada 
Žito www.zito.si Eko pekovski izdelki 
Pekarna Klasje www.klasje.si Eko pekovski izdelki 
Mlinotest www.mlinotest.si testenine 
Aleks Klinec – biodinamični 
vinogradnik 

www.klinec.si vino 

Medex - Biobi www.medex.si Linija Biobi 
Klanšek d.o.o. www.vipi.si sokovi 
EKO KMETIJE 
seznam 208 kmetij  
 

http://www.eko-
kmetije.info/iskanje.asp 
 

Vsi pridelki in izdelki 
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f. Spoznanja 

V Sloveniji trenutno povpraševanje po ekoloških produktih presega ponudbo. Ponudba na 

ekoloških tržnicah je omejena tako glede na pestrost kot na količine. Izključena je ponudba živil 

živalskega porekla (razen jajc, medu in nekaterih mlečnih izdelkov). Zaradi tega se pojavljajo 

problemi pri tistih ekoloških kmetih, katerih ponudba presega kapacitete tržnice in prodaje na 

domu.  

Posamezni ekološki pridelovalci in predelovalci ekoživil na prodajnih mestih zaradi presežka 

povpraševanja prodajajo svoje pridelke in izdelke po zelo visokih cenah. Cene med posameznimi 

prodajalci na ekotržnici se lahko razlikujejo tudi do 100 % (nekatere celo do 300%). Na trg 

prihajajo novi in taki ekološki kmetje, ki imajo večji obseg pridelave. Zaradi tega je pričakovati,  

da bodo cene ekoloških pridelkov ustrezno padle. To je dobrodošlo tako za kupce kot tudi za 

slovenske predelovalce, ki bodo lahko namesto tujih nabavljali domače ekološke surovine. 

Zaradi ozaveščenosti ljudi in njihove skrbi za zdravje se povpraševanje po ekoloških pridelkih v 

Sloveniji povečuje oziroma narašča. Mnogi kupci so pripravljeni za ekološko pridelano hrano 

plačati višjo ceno. Tako trženje z ekološkimi pridelki in izdelki pridobiva na vse večjem obsegu in 

predstavlja bogatejšo in pestrejšo ponudbo na trgu. Hkrati pa to pomeni spodbudo za nadaljnji 

razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji in s tem večjo konkurenčno priložnost. 
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2. skupina: Priprava in dostava hrane 

c. Merila za zeleno naročanje 

Temeljna okoljska merila: 

- Za catering je osnovno okoljsko merilo priprava in dostava ekoloških izdelkov na okolju 

čimbolj prijazen način. 

- Delež ekološke  hrane za določene skupine izdelkov, ki mora biti ekološko pridelan, je 

določen z EU regulativo (EEC) No 2092, 31. December 2008 in (EC) No 834/2007 Januar 

2009.  

- Dokazilo, da je hrana ekološko pridelana, je certifikat ustrezne institucije.  

- Določen mora biti delež ekološko pridelanih surovin v ponudbi. 

Dodatna okoljska merila: 

Dodatna merila vključujejo naslednje dodatne vidike, ki se nanašajo na nižje vplive na okolje. Tudi 

doseganje dodatnih meril se dokazuje s pomembnejšimi okoljskimi znaki,  tehnično 

dokumentacijo ali drugimi dokazili. 

- Sadje, zelenjava, morske kulture so izbrane sezonsko, kadarkoli in kjerkoli je to mogoče 

- Pretežno se nabavlja lokalno pridelana hrana 

- V restavraciji se uporabljajo papirni izdelki iz recikliranega papirja (papirnati servieti,..) 

- Čistila, ki se uporabljajo v restavraciji, izpolnjujejo kriterije osnovnih okoljskih meril  

- V restavraciji se uporabljajo jedilni pribor in namizni prti za ponovno uporabo, porcelan in 

stekleni izdelki 

- Odpadki se v restavraciji zbirajo ločeno (organski odpadki, embalaža, papir, steklo) 

e. Zelena ponudba 

Izvajalci – 2. skupina (priprava in dostava hrane) – šole, javne ustanove 
Izvajalci Kontaktni podatki Eko Ponudba 
SLOREST 
 

Kontaktna oseba 
Kata Vidovič 
katav@slorest.si 
 

Eko menu 
Eko sadje, mlečni izdelki 

SODEXO 
 

Kontaktna oseba 
 
 

Eko sadje, mlečni izdelki  
Eko menu 

BADOVINAC catering 
 

Kontaktna oseba 
Milan Badovinac 
 

Eko sadje 

 
Izvajalci – 2. skupina (priprava in dostava hrane) – catering 
Izvajalci Kontaktni podatki Eko Ponudba 
CATERING JEZERŠEK 
 

www.jezersek.com 
 

Eko menu 

VIVO catering 
 

www.vivo.si 
 

Eko menu 

Catering M 
 

www.catering.si 
 

Eko menu 
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Izvajalci – 2. skupina (priprava in dostava hrane) – kongresni turizem,  hoteli 
Izvajalci Kontaktni podatki Eko Ponudba 
Hotel Piramida 
 

www.termemb.si 
 

eko prigrizki 

Hotel Habakuk 
 

www.termemb.si 
 

eko prigrizki 

Gostilna Krištof 
 

www.gostilnakristof.si 
 

Eko menu 

Hotel Slon 
 

www.hotelslon.com 
 

eko prigrizki 

 

f. Spoznanja 

V segmentu kongresnega turizma je v slovenskem prostoru ponudba eko storitev še zelo 

nerazvita. Edini hotel s standardno eko ponudbo (Hotel Zlatorog Bohinj) je le-to zaradi težav  

z lokalno dobavo in ceno opustil. Po podatkih Kongresno turističnega urada Slovenije 

povpraševanje za eko storitve v kongresni dejavnosti raste, predvsem s strani tujcev, medtem  

ko domači naročniki še ne razmišljajo v tej smeri. 

Nekaj hotelov ima certifikat ISO 14001:2004, ki pa prinaša v okoljevarstveno upravljanje bolj 

sistemsko delo na področju varovanja okolja, varovanja pred ekološkimi nesrečami, varstvo pri 

delu zaposlenih ter ravnanja z odpadki. Edini hotel, ki se ponaša z evropskim znakom za okolje 

(Eco Label) so Terme Snovik Kamnik, ki v svoji restavraciji Potočka že sledijo kulinaričnim 

smernicam zdrave prehrane in ekološko pridelanih živil. Novo spoznanje je, da so hoteli in 

kongresno-turistični centri pripravljeni izpeljati bolj okrnjene eko storitve, če naročnik tako želi 

(npr. eko coffe break, eko prigrizek, eko meni), vendar je glavna težava organizacija lokalne 

dobave, ki jo seveda spremlja visoka cena. 

V segmentu cateringa v Sloveniji pokriva trg nekaj večjih organizacij, ki so sposobni izvesti eko 

dogodke, vendar to za sabo potegne višje cene (30-50%). Podjetja se zavedajo priložnosti in 

potrebe po eko ponudbi in nekateri posamezniki (kot npr. gostilna Krištof) že nekaj časa zelo 

uspešno tržijo svojo eko ponudbo. 

Glede oskrbe hrane javnih ustanov (vrtci, bolnice, šole) in prehrane na delovnem mestu 

prevladujeta v Sloveniji dve organizaciji (Slorest d.o.o. in Sodexo d.o.o.), ki pokrivata vse slovenske 

regije. Pojavljajo se nekateri manjši ponudniki (npr. Badovinac s.p.), ki šolam tudi že dobavljajo 

nekatere eko izdelke (sadje),  vendar imajo težave z dobavo. Glede na dejstvo, da povpraševanje 

na zelenem trgu še vedno presega ponudbo, eko kmetje svoje izdelke rajši tržijo v maloprodaji, 

kot da bi se povezovali z večjimi naročniki, katerim bi morali ponuditi količinski popust.  
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4.09. Tekstil 

a. Izdelki v skupini 

V tem poglavju so obdelani naslednji tekstilni izdelki, ki so vključeni v merilih za evropski znak za 

okolje: 

- obleka in dodatki (vsaj 90 % vsebnosti tekstilnih vlaken po teži) 

- tekstil za notranjo opremo 

- vlakna, preja in blago, ki je namenjeno proizvodnji oblačil, dodatkov ali notranji opremi 

b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- Onesnaževanje zraka, kopičenje ozona, bioakumulacija ali izpostavljanje živilske verige 

tveganjem ter nevarna tveganja na vodne organizme ali povečanje rasti neželenih vodnih 

organizmov, ki lahko nastane ob uporabi pesticidov in gnojil ter snovi, ki se uporabljajo v 

proizvodnji tekstila 

- Negativni vpliv na zdravje uporabnikov zaradi ostankov nevarnih snovi, ki so škodljive zdravju 

Pristop zelenega naročanja 

- Nabava ekološko proizvedenega tekstila 

- Nabava rabljenega tekstila, ki ga je možno ponovno uporabiti za isti namen, ali tekstila, ki 

vsebuje reciklirana vlakna 

- Nabava tekstila, pri katerem je zmanjšana uporaba okolju škodljivih snovi v proizvodnji 

- Nabava tekstila z manj ostankov nevarnih snovi, ki so škodljive zdravju 

c. Merila za zeleno naročanje 

Temeljna okoljska merila: 

- Nabava tekstilnih proizvodov z nižjimi vrednostmi strupenosti za človeka, s prednostjo 

izdelkom, ki imajo manjši vpliv na okolje med proizvodnjo in so izdelani iz vlaken, 

proizvedenih s kar najmanj pesticidi. Izdelki dokazujejo doseganje meril Öko-Tex Standard 

100 (http://www.oeko-tex.com/xdesk/ximages/470/16459_100def2007.pdf)  

ali Evropskega znaka za okolje s certifikatoma ali tehnično dokumentacijo. 

- Dodatna prednost je ekološko proizveden bombaž ali drugi naravni materiali. Tak izdelek 

mora biti v skladu z Uredbo Komisije št. 2092/91 o ekološki pridelavi (do 31.12.2008) ali 

Uredbo Komisije št. 834/2007 (po 1.1.2009). Izpolnjevanje meril se dokazuje s katerimkoli 

evropskim ali nacionalnim certifikatom ekološke proizvodnje. 

- Vsebnost recikliranih vlaken, ki se dokazuje s potrdilom o izvoru recikliranih vlaken. 
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Dodatna okoljska merila: 

Izpolnjevanje vseh meril Evropskega znaka za okolje za tekstil glede metod obdelave in vsebnosti 

kemikalij (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2002/l_133/l_13320020518en00290041.pdf). 

d. Struktura trga  

V tekstilno predelovalni industriji je vrsta ponudnikov na ravni polproizvodov (prediva, preje),  

ki so nosilci mednarodno veljavnega certifikata öko Text Standard 100.  Po naših podatkih pa ni 

nobenega večjega proizvajalca, ki bi ustrezal okoljskim merilom zelenega javnega naročanja 

oziroma bi imel Evropski znak za okolje za področje tekstila. 

Podjetja, ki delajo po naročilih za javne institucije zagotavljajo, da se lahko prilagodijo željam 

naročnika in da povpraševanja po eko izdelkih zaenkrat še niso zaznali. 

e. Zelena ponudba 

Uniforme 
Proizvajalci Kontaktni podatki Certifikati 
Uniforma  tel: 01 564 4688 

Dejan Rozman, prodaja 
drozman@uniforma.si 

 

IKA Industrijska 
konfekcija Ajdovščina 
d.d. 

tel: 05 365 84 00 
041 750 807  
ika.ajdovscina@siol.net 

 

Labod konfekcija Novo 
Mesta d.d. 

tel: 07 39 17 400 
07 39 17 509 
prodaja@labod.si  

 

Mura Proizvodnja 
oblačil d.d. 

Leon Pekošak (vodja komerciale) 
leon.pekosak@mura.si   
tel: 02 513 27 60  
Tatjana Kalamar Morales 
(Vodja kreativnega razvoja) 
tatjana.kalamar@mura.si 
tel: 02 513 27 09 

 

Opomba: kontakt na MORS: Marjetka Kordiš,Oddelek za javna naročila - marjetka.kordis@mors.si, 
tel: 01 471 23 40 in Valerija Čižman, Standardi kakovosti za uniforme, tel. 01 471 28 33 

 

Proizvajalci 
Proizvajalci Kontaktni podatki Izdelki Certifikati 
A & E TSP d.d. Meljska cesta 74, 2000 Maribor  

tel: 02 2504330  
magda.les@tsp 

prediva in pletiva Oeko Text Standard 100 

Beti Pletiva d.o.o. Tovarniška 2, 8330 Metlika  
tel: 07 363 81 00  
romana.petrovic@beti.si  

prediva in pletiva Oeko Text Standard 100 

Beti Preja, d.o.o. Tovarniška 2, 8330 Metlika  
tel: 07 363 82 00  
Mateja.Gorse@beti.si 

prediva in pletiva Oeko Text Standard 100 

Gorenjska Predilnica 
d.d. 

Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka 
tel: (4) 51111-64 
info@lokateks.si 

prediva in pletiva Oeko Text Standard 100 

IBI Kranj d.d.  Jelenčeva ulica 1, 4001 Kranj 
tel: 04 28 01 246 
pavla.mur@ibi.si  

 Oeko Text Standard 100 

INPLET pletiva d.o.o.  Dolnje Brezovo 34, 8290 Sevnica 
tel: 07 8160 050 
bozo.ignjatovic@inplet.si 

pletiva Oeko Text Standard 100 

Konus Konex d.o.o. 
  

Mestni trg 18, 3210 Slovenske 
Konjice 

 Oeko Text Standard 100 
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tel: 03 7573100  
info@konuskonex.com  
www.konus-konex.si 

Lokateks, d.o.o. 
  

Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka 
tel: 04 511 1164  
info@lokateks.si 

prediva (bombaž) Oeko Text Standard 100 

M&D d.o.o.  Kolodvorska ulica 2, 4000 Kranj 
tel: 04 236 4111  
m-and-d@siol.net 

 Oeko Text Standard 100 

MTT Tekstil d.o.o. 
  

Kraljevica Marka VL 19, 2000 
Maribor,  
tel: 02 2351508  
Barbara Borovina@mtt-tekstil.sl 

obdelava, barvanje, 
tiskanje, prti 

Oeko Text Standard 100 

Plama - Pur, d.d. 
Podgard 
  

Podgrad 17, 6244 Podgrad 
tel: 05 71 49 240  
bojan.gorjanc@plama-pur.si 

 Oeko Text Standard 100 

POLZELA tovarna 
nogavic, d.d. 
  

Polzela 171, 3313 Polzela 
tel: 03703 7257  
milena.cestnik@polzela.com 

nogavice Oeko Text Standard 100 

Prebold Nogavice 
d.o.o. 
  

Tovarniška cesta 07, 3312 Prebold 
tel: 03 703 1660  
prebold.nogavice@silo.net 

nogavice Oeko Text Standard 100 

SVILANIT Tekstilna 
Tovarna d.d. 
  

Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik 
tel:  01 8396 198  
marija.kotnik@svilanit.si  
www.svilanit.si 

obleka in dodatki 
brisače, prti 

Oeko Text Standard 100 

Tekstila Industrija 
tekstilna industrija 
Ajdovščina d.d. 
  

Tovarniška cesta 15, 5270 
Ajdovščina,  
tel: 05 3692 259  
darinka.koren@tekstina.si 

 Oeko Text Standard 100 

TUS-KOSI d.d. 
  

Pod Gradom 2a, 2380 Slovenj 
Gradec 
tel: 02 883 9020 
silvija.brusnik@tus-kosi.sl 

tkanine, podloge, 
geotekstili 

Oeko Text Standard 100 

 

 

f. Spoznanja 

Glede na stanje trga bodo pri zelenem javnem naročanju proizvajalci oz. trgovci zelo odzivni na 

dodatne zahteve naročnikov, potrebno pa bo jasno določiti merila in jih smiselno vgraditi v 

celovite standarde za produktne skupine (npr. Standardi kakovosti za uniforme). Pri okolju 

prijaznejših izdelkih lahko pričakujemo višje cene predvsem zaradi velikosti trga. V težavnih 

razmerah slovenske tekstilne industrije pa bi bilo lahko zagotavljanje zelene ponudbe tudi 

zanimiva tržna priložnost tako za domači trg, kot tudi izvozno naravnanost. 
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4.10. Vrtnarske storitve 
 

a. Izdelki in storitve v skupini 

Vzdrževanje zelenih površin: vrtnarski izdelki, stroji in storitve. Vrtnarske storitve lahko izvaja 

neposredno lastno osebje javne institucije ali pa pogodbeni izvajalec del. Tako merila pokrivajo 

tako neposredni nakup vrtnarskih pripomočkov (rastline, gnojila, orodje, stroji in sistemi za 

namakanje) kot tudi merila za naročilo vrtnarskih storitev. 

b. Vplivi na okolje in pristop zelenega naročanja 

Vplivi na okolje 

- Onesnaženje zemlje in vode, zakislevanje in bioakumulacije in biopovečanja nevarnih snovi z 

negativnimi ali strupenimi učinki na okolje zaradi neustrezne rabe sredstev za zaščito rastlin, 

gnojil in uporabe strupenih mazivnih olj 

- Pretirana izraba neobnovljivih virov kot so šote in sredstva za izboljšanje tal 

- Velika poraba pitne vode 

- Vplivi na okolje ob proizvodnji okrasnih rastlin 

- Nastajanje velikih količin organskih odpadkov 

- Nastajanje odpadne embalaže 

- Hrup in onesnaženje zraka zaradi uporabe vrtnarskih strojev 

Pristop zelenega naročanja 

- Uporaba komposta iz ločeno zbranih organskih odpadkov kot gnojilo in sredstvo za 

izboljšanje tal (ob dobrem nadzoru kakovosti) 

- Izogibanje uporabi šote za gnojenje 

- Omejevanje tveganj zaradi uporabe sredstev za zaščito rastlin in uporaba alternativnih 

ukrepov varstva pred škodljivci  

- Uporaba nepitne vode za zalivanje, kadar je mogoče, nameščanje učinkovitih sistemov 

namakanja in izvajanje praks za zmanjšanje porabe vode, vključno z izborom prilagojenih 

okrasnih rastlin 

- Nabava predvsem ekološko vzgojenih okrasnih rastlin  

- Zagotavljanje ločenega zbiranja in ravnanja z organskimi odpadki za kompostiranje 

- Nabavljanje izdelkov v reciklirani, biološko razgradljivi embalaži ali embalaži z možnostjo 

ponovne uporabe oz. reciklaže 

- Uporaba strojev z nizkimi emisijami hrupa, majhno porabo goriva in majhnimi izpusti v zrak, 

ob uporabi okolju prijaznejših goriv 

- Uporaba maziv za vrtnarske stroje, ki so biološko razgradljiva in se ne biopovečujejo v organizmih 

- Ustrezno usposabljanje zaposlenih 
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c. Merila za zeleno naročanje 

Sredstva za izboljšanje tal 

Temeljna okoljska merila: 

Nabava okolju prijaznih sredstev za izboljšanje tal. Izdelki ne vsebujejo šote ali blata iz čistilnih 

naprav. Organske snovi morajo biti predelane po postopku, ki ga določa Odločba Komisije št. 

75/442/EEC. Blata so dovoljena za uporabo, če so označena kot  

o 02 03 05 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode pripravi in predelavi sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih 
olj, kakava, kave, čaja in tobaka; konzerviranja; proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, priprave in 
fermentacije melase  

o 02 04 03 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode pri proizvodnji sladkorja na kraju nastanka  
o 02 05 02 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode pri proizvodnji mlečnih izdelkov na kraju nastanka  
o 02 06 03 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka - odpadki iz pekarn in slaščičarn  
o 02 07 05 | mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju nastanka pri proizvodnji alkoholnih in 

brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava)| 

Najvišje koncentracije težkih kovin ne smejo presegati vrednosti (element - mg/kg suhe teže): 

Zn - 300 Cr - 100 
Cu - 100 Mo (*) - 2 
Ni - 50 Se (*) - 1.5 
Cd - 1 As (*) - 10 
Pb - 100 F (*) - 200 
Hg - 1 

Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z Evropskim znakom za okolje ali s poročili rezultatov testov 

(EN 13650, ISO 16772 ali primerljivi)  

Okrasne rastline 

Temeljna okoljska merila: 

Nakup določenega deleža ekoloških okrasnih rastlin, ki je v skladu z Uredbo Komisije št. 2092/91 o 

ekološki pridelavi (do 31.12.2008) ali Uredbo Komisije št. 834/2007 (po 1.1.2009). Izpolnjevanje 

meril se dokazuje s katerimkoli evropskim ali nacionalnim certifikatom ekološke proizvodnje. 

Rastline naj bodo ustrezne lokalnim pogojem rasti (kislost zemlje, povprečna količina padavin, 

razpon temperatur itd). Javna institucija lahko pripravi seznam ustreznih rastlin. 

Dodatna okoljska merila: 

- Posode za rastline morajo biti biološko razgradljive ali primerne za ponovno uporabo (z 

zajamčenim prevzemom dobavitelja). Če so biološko razgradljive, morajo biti tudi 

kompostirne, iz snovi kot npr. slama, pluta, lesna moka, koruzni škrob in ne smejo 

vsebovati plastičnih materialov, biocidnih sredstev ali konzervansov (izpolnjevanje 

pogojev se dokazuje z deklaracijo in specifikacijo vsebnosti, znak Modri angel zagotavlja 

izpolnjevanje, kakor tudi izdelki, ki so certificirani kot „biološko razgradljivi” in 

„kompostirni” s standardom EN 13432:2000 ali primerljivim). 

- Majhne rastline morajo biti dobavljene v povratnih posodah in paletah (dobavitelj o tem 

poda pisno izjavo) 
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Sistemi za namakanje 

Temeljna okoljska merila: 

Nakup avtomatskega sistema za namakanje z naslednjo specifikacijo: 

- sistem je nastavljiv glede na količino porabljene vode 

- sistem ima nastavljive časomere za nastavitve časa namakanja 

- sistem mora imeti merilce vlažnosti, ki spremljajo vlago v zemlji in samodejno izklopijo 

namakanje, ko je vlažnost dovolj visoka 

Dobavitelji dokazujejo izpolnjevanje pogojev z ustrezno tehnično dokumentacijo. 

Vrtnarski stroji  

Temeljna okoljska merila: 

Nabava okolju prijaznih vrtnarskih strojev, ki izpolnjujejo naslednja merila:  

- tip goriva: če je stroj na motor z notranjim izgorevanjem, mora delovati na eno od 

naslednjih goriv: neosvinčen bencin z vsebnostjo benzena <1.0 % po volumnu,  

dizelsko gorivo razreda A ali biogorivo. Dobavitelji morajo predložiti deklaracijo, izdelki 

Nordijskega laboda ali Avstrijskega znaka za okolje izpolnjujejo pogoje. 

- maziva: stroji morajo dovoljevati uporabo biološko razgradljivega mazivnega olja (za 2-

taktne motorje) ali regeneriranega strojnega olja (za 4-taktne motorje). Dobavitelji morajo 

predložiti deklaracijo. 

- hrup: najvišje dovoljene vrednosti hrupa, izmerjene v skladu z Direktivo o okoljskem hrupu 

(2000/14/EC) so določene v spodnji tabeli: 

Stroj Podrobnosti Najvišja dovoljena vrednost 
hrupa glede na moč LWA 

Kosilnice L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm: 

L > 120 cm: 

94 dB/1 pW 
98 dB/1 pW 
103 dB/1 pW 

Žage (Brush saws) ≤ 1,5 kW: 
> 1,5 kW: 

107 dB/1 pW 
110 dB/1 pW 

 
Verižna žaga ≤ 2,5 kW: 

> 2,5 kW: 
105 dB/1 pW 
110 dB/1 pW 

Motorna kosa -  električna 
motor z notranjim izgorevanjem 

94 dB/1 pW 
104 dB/1 pW 

Motorne kosilnice za živo mejo električna 
motor z notranjim izgorevanjem 

96 dB/1 pW 
103 dB/1 pW 

Zbiralniki ali pihalniki listja za profesionalno rabo 105 dB/1 pW 
Motorne škarje ≤ 1,5 kW: 

> 1,5 kW: 
107 dB/1 pW 
110 dB/1 pW 

Motorna motika  96 dB/1 pW 
Kultivatorji  93 dB/1 pW 

 

Maziva 

Temeljna okoljska merila: 

Nabava okolju prijaznih motornih maziv, ki so biološko razgradljiva. Dobavitelji morajo predložiti 

deklaracijo ali ustrezen znak za okolje. 
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Vrtnarske storitve 

Temeljna okoljska merila: 

Vrtnarska storitev z okolju prijaznimi izdelki in praksami z upoštevanjem zgoraj navedenih 

posameznih zahtev za: 

- Sredstva za izboljšanje tal 

- Okrasne rastline 

- Sisteme za namakanje 

- Vrtnarske stroje (tip goriva, maziva, hrup) 

- Maziva 

Poleg tega pa tudi naslednje dodatne zahteve: 

- službena vozila bodo redno servisirana in izpolnjujejo najmanj zahteve EURO 3 ali III 

(ponudnik predloži seznam vozil in njihovih emisijskih vrednosti) 

- transportna vozila izpolnjujejo najmanj zahteve EURO 4 ali IV (ponudnik predloži seznam 

vozil in njihovih emisijskih vrednosti) 

- praksa namakanja: povečevanje uporabe nepitne vode za zalivanje (deževnica, siva voda), 

kadar je mogoče, nameščanje učinkovitih sistemov namakanja in izvajanje praks za 

zmanjšanje porabe vode, vključno z izborom prilagojenih okrasnih rastlin 

- ravnanje z odpadki: odpadki se morajo zbirati ločeno v naslednjih frakcijah ter ustrezno 

odloženi: 

o biološki odpadki (kompostiranje in-situ, pri izvajalcu ali uporabljeno za zastiranje 

na dogovorjenih mestih) 

o leseni odpadki  

o odpadna embalaža 

o odpadna olja 

- usposabljanje zaposlenih: zaposleni morajo biti usposobljeni za izvajanje okolju prijazne 

vrtnarske storitve. Teme usposabljanja vključujejo: racionalna raba vode in energije, 

zmanjševanje količin odpadkov in ravnanje z odpadki, kemikalije. Izvajalec pripravi načrt 

usposabljanja in ob koncu naročila predloži certifikat o izvedenem programu za nove in 

stalno zaposlene. 

- poročanje: izvajalec letno poroča o rednih servisih vozil, porabljenem gorivu, sredstvih za 

varstvo rastlin, gnojilih  in mazivih, nastalih količinah odpadkov in drugih podatkih, ki so 

določeni v pogodbi (ukrepi za varčevanje z vodo, zmanjšanje količin odpadne embalaže 

itd) 

- vzpostavljen sistem EMAS ali ISO 14001 sta dobra referenca za kakovostno zagotavljanje 

vsega zgoraj navedenega 
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d. Zelena ponudba 

Izvajalci storitev, proizvajalci - le delno izpolnjujejo pogoje v merilih 
Podjetje Kontaktni podatki Ponudba 
Unichem d.o.o. 
 

Davor Špehar  
Sinja gorica 2,  1360 Vrhnika 
tel: 01 7558 163 
davor@unichem.si 
http://www.unichem.si 

Celovit paket BIO PLANTELLA za 
ekološko vrtnarjenje; 2002 nagrada 
Ekološkega sklada; po smernicah 
ekološke pridelave Organic farming 
EU in Slovenije 

Amarant – ekološka semenska 
pridelava 

tel: 01 563 9236 
Fanči Perdih 
info@amarant.si 

Ekološka semena in sadike, 
spletna trgovina 
http://trgovina.amarant.si/ 

Pro Horto d.o.o. tel: 01/561-20-89 
Andrej Strgar, 
direktor podjetja 
andrej.strgar@pro-horto.si 
info@pro-horto.si 

Svetovanje, načrtovanje, izvedba, vrtni 
center…Eko dišavnice 

Trajnice Strgar Bernarda Strgar 
info@trajnice-strgar.si 

Ekološke trajnice, brez certifikata 

Vrtnarija Majdin Gaj Majda 
Železnik s.p. 

tel: 031 - 345 849 
041/200 502 
Majda.zeleznik@amis.net 

Okrasne rastline, eko zelenjava, zelišča 
dišavnice… 

Vrtnar Kurbus d.o.o. tel: 02 564 89 61  
Dani Kurbus, 
Storitve, spletna prodaja 
dani.kurbus@vrtnar.si 
Simona Kurbus, 
Proizvodnja, maloprodaja 
simona.kurbus@vrtnar.si 

Rastoče rastline, bio prehrana, stroji in 
orodje, storitve,… 

Komunala d.o.o. Lendava Glavna ul. 109, 9220 Lendava  
tel: 02-5789-060 
info@komunala-lendava.si 
Vida Gjerkeš tel: 02-5789-062 
http://www.komunala-
lendava.si/index.htm 

vzdrževanje zelenih površin 
ISO 14001 

Komunala Novo mesto d.o.o. Podbevškova ulica 12, 8000 
Novo mesto 
tel: 07 3932 450 
info@komunala-nm.si 
http://www.komunala-nm.si/ 

vzdrževanje javnih površin, urejanje 
zunanjih površin 
ISO 14001 

 

e. Spoznanja 

Na trgu vrtnarskih storitev je na ravni ponudnikov sadik nekaj dobaviteljev ekoloških sadik, 

nekateri s certifikatom, nekateri brez. Bolj celovita ponudba »zelene« vrtnarske storitve pa je 

zaenkrat nedostopna, verjetno pa najbližje komunalnim podjetjem, ki imajo ISO 14001 certifikat. 

Povpraševanja po takšni celoviti storitvi še ni, tudi merila zanjo ponudnikom niso znana. 
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Priloga 1: Pregled slovenskih izdelkov v katalogu Evropskega  
znaka za okolje 
The European Eco Label Catalogue http://www.eco-label.com/default.htm 
 
 
 
Paloma d.d. 
Contact Name :  Alenka Ales  
Address : Sladki Vrh 1  
Post code : 2214  
City :  Sladki Vrh  
Country : Slovenia  
Phone :  +386 2 645 73 75  
Fax :  +386 2 645 71 07  
Email :  alenka.ales@paloma.si  
Web Site : http://www.paloma.si  

Product / Service provided by this company 
2276 Kitchen Towels AP Quality Tissue paper 
2277 Toilet Paper AP Quality Tissue paper 
2278 Toilet paper CO Quality Tissue paper 
2279 Toilet Paper PP Quality Tissue paper 

 
Terme Snovik Kamnik 
Contact:  Name : Andreja Utar  
Address :  Molkova Pot 5  
Post code :  1241  
City:   Kamnik  
Country:  Slovenia  
Phone :   +386 1 83 08 617  
Fax :   +386 1 83 44 136  
Email :   andreja.ustar@terme-snovik.si  
Web Site : www.terme-snovik.si  

Product / Service provided by this company 
4700 Terme Snovik Tourist Accommodation 

 
VIPAP Videm Krško 
Contact Name :  Justina Sepetavc  
Address :  Tovarniska 18  
Post code :  8270  
City :   Krsko  
Country :  Slovenia  
Phone :   +386 (0)7 48 11 370  
Fax :   +386 (0)7 48 11 689  
Email :   justina.sepetavc@vipap.si  
Web Site : http://www.vipap.si  

Product / Service provided by this company 
2759  Vipco Copying and graphic paper 
2760 Vipress Copying and graphic paper 
2761 Viprint Copying and graphic paper 
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Priloga 2: Označevanje izdelkov in certificirani standardi 
 
Najpomembnejše mednarodne oznake: 
 

 

Evropski znak za okolje (European Eco Label) 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 

 

Modri angel (Blauer Engel - nemška oznaka za okolju prijazne 
izdelke in storitve) 
http://www.blauer-
engel.de/englisch/navigation/body_blauer_engel.htm 

 

Nordijski labod (Nordic Swan – skandinavska oznaka za okolju 
prijazne izdelke in storitve) 
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=StartPage 

 

Energy Star – ameriška oznaka za energetsko varčne izdelke in 
storitve, ki jo je prevzela tudi EU: 
www.eu-energystar.org 

 

Oznaka za izdelke iz sistema pravične trgovine – Fair Trade: 
http://www.fairtrade.net/ 

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes) zagotavlja, da prihaja les in lesna surovina, uporabljena 
v označenih proizvodih, iz trajnostno gospodarjenih gozdov 
http://www.pefc.org/internet/html/index.htm 
 

 

Oznaka FSC (Forest Stewardship Council) označuje izdelke iz 
trajnostno pridelanega lesa 
http://www.fsc.org/en/ 
 

 
Organizacija RECS (Renewable Energy Certificate System) 
International (RECS-I) je največje mednarodno združenje več kot 165 
energetskih podjetij iz 22 različnih držav. Združenje spodbuja in 
promovira mednarodno trgovanje s certifikati energije iz obnovljivih 
virov.  
http://www.recs.org/ 
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Literatura: 
 
Evropski znak za okolje v pisarni: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/infokit/sl_2006/office.pdf 
 
Ekološke oznake - Zveza potrošnikov Slovenije: 
http://www.zps.si/sl/okolje/okolje/ekoloske-oznake.html 
 
Brošura Elektro Ljubljana d.d. o energijskih nalepkah "Nakup varčnih aparatov": 
http://www.elektro-ljubljana.si/dokumenti/pdf/energijska_nalepka.pdf 
 
IJS - Center za energetsko učinkovitost: "Energijske nalepke in označevanje učinkovitosti 
gospodinjskih aparatov": 
http://www.aure.gov.si/eknjiznica/B_E_nalepke.pdf 
 
Gradbeni inštitut ZRMK: "Energijske oznake": 
http://www.aure.gov.si/eknjiznica/B_SAVE_E-oznake.pdf 
 
Kalček - Certifikati in oznake na izdelkih: 
http://www.kalcek.com/Pomen_certifikatov.htm 

 
 



Analiza trga za 10 okolju prijaznih storitev in skupin izdelkov v Sloveniji 57 

 

Priloga 3: Pregled certificiranih podjetij po sistemu ISO 14001 

Pregled veljavnih ISO 14001 certifikatov iz 10 skupin (SIQ) 
 
Skupaj 120 podjetij  
  
naziv organizacije obseg certificiranja 
  
papir (3)  
PAPIRNICA VEVČE d.o.o.                                                                                               Razvoj, proizvodnja in prodaja papirja ter svetovanje uporabnikom                                                                                                           
VALKARTON d.d., Logatec                                                                                                                                                     Razvoj, proizvodnja in predelava valovitega kartona in potiskane embalaže  
GORIČANE d.d., Medvode                                                                                                                                 Razvoj, proizvodnja in prodaja tehničnih in tiskovnih papirjev                                                                                                                                                
  
pohištvo, les (5)  
LESNA TIP Otiški vrh d.d.                                                                                                                                                              Razvoj in proizvodnja ivernih plošč                                                                                                                                                                                                           
SVEA Lesna industrija d.d.                                                                                                                                                                              Razvoj, proizvodnja in prodaja kuhinjskega pohištva ter proizvodnja in prodaja 

žaganega lesa in lepljenih nosilcev  
JAVOR PIVKA d.d.                                                                                                                                                                Razvoj, proizvodnja in prodaja lesnih izdelkov ter prodaja strojev za lesno industrijo 

in industrijo umetnih mas  
BREST POHIŠTVO d.o.o.                                                                                               Razvoj, proizvodnja in trženje pohištva                                                                                                                                    
LIPA Ajdovščina d.d.                                                                                                                                                       Razvoj, proizvodnja in prodaja pohištva                                                                                                                                                                                           
  
čistila (3)  
KIMI d.o.o.                                                                                                                                                                                             Razvoj, proizvodnja in prodaja čistil in detergentov, izdelkov za vzdrževanje 

avtomobilov in protizmrzovalnih sredstev                                                                                                                                        
HENKEL SLOVENIJA d.o.o.                                                                                                                                                                                 Proizvodno oskrbovalna veriga in Henkel Tehnologije na lokaciji Maribor                          
ECOT d.o.o.                                                    Razvoj, proizvodnja in prodaja avtokozmetike ter čistil za gospodinjstvo                                              
  
čistilni servis (5)  
HERNAUS, d.o.o.                                                                              Čiščenje poslovnih prostorov, specialna čiščenja, urejanje in vzdrževanje okolice                                                                   
INTEL SERVIS d.o.o.                                                                                                                                 Čiščenje bivalnih, poslovnih in proizvodnih prostorov ter trgovina na debelo in 

drobno s proizvodi za čiščenje                                                                                                                                                
MANICOM d.o.o.                                                                                                                                                                                          Čiščenje objektov                                                                                                                                                                                                                                             
SINTAL-EKO d.o.o.                                                                                                                                                                                       Čiščenje bivalnih, poslovnih ter proizvodnih prostorov, generalna čiščenja in 

upravljanje z nepremičninami                                                                                                                                                    
ČISTOČA d.o.o                                            Upravljanje in čiščenje objektov                                                                                                                                                                                                                              
  
odpadki (10)  
SAUBERMACHER SLOVENIJA 
d.o.o.                                                                 

Ravnanje z odpadki                                                                                                                                   

PUP - SAUBERMACHER d.o.o.                                                                                                                            Ravnanje z odpadki                                                                                                                                                                                          
SAUBERMACHER - KOMUNALA 
d.o.o.                                                                                                                                                                          

Gospodarno ravnanje z odpadki na območju Murske Sobote, vključno z 
odlagališčem v Puconcih in kompostarno                                                                                                                                                     

KOMUNALNO-STANOVANJSKO 
PODJETJE LJUTOMER d.o.o.                                                                                                                                                         

Vzdrževanje vodovodnih sistemov, zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode, 
odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, upravljanje z 
nepremičninami, gradbene storitve in trgovina                                                            

ARAO, Ljubljana                                           Ravnanje z radioaktivnimi odpadki                                                                                                                                                                                                                             
KOSTAK d.d.                                                                                                      Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, tržne 

komunalne storitve, trgovina, čiščenje in vzdrževanje poslovnih in proizvodnih 
prostorov, pokopališko - pogrebne storitve, urejanje pokopališč                             

KOMUNALNO PODJETJE 
VELENJE, d.o.o.                                                                                                                                      

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda, odlaganje nenevarnih in inertnih odpadkov, oskrba s toplotno energijo, 
oskrba z zemeljskim plinom, vzorčenje in analize, tehnološke meritve ter preizkusi, 
pogrebno-pokopa 

PUBLICUS, d.o.o. Ljubljana                                                                                                                                                                              Gospodarjenje z odpadki                                                                                                                                                                                                                                       
KOMUNALA d.o.o. Lendava                                                                                                                                                                                 Vrdrževanje vodovodnega sistema, ravnanje z odpadki, vzdrževanje zelenih površin, 

pogrebna in pokopališka dejavnost                                                                                                                                           
KOMUNALA NOVO MESTO 
d.o.o.                                                                                                                                                                              

Vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zbiranje in prevoz odpadkov, 
pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje s parkirišči, upravljanje s tržnico, 
upravljanje z ZRC, vzdrževanje javnih površin, urejanje zunanjih površin, 
investicijska dejavnost 
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gradbeništvo (6)  
SKUPINA FRAGMAT                                                                                           Razvoj, trženje in proizvodnja toplotnoizolacijskih izdelkov in sistemov iz 

ekspandiranega polistirena (EPS), hidroizolacijskih materialov izdelanih na osnovi 
oplemenitenih bitumnov, veziv in malt za izolacijske fasade Demit®, zaščitne 
embalaže ter drugi 

GIC GRADNJE d.o.o., Rogaška 
Slatina                                                                                                                              

Gradbeništvo, proizvodnja betona in betonskih izdelkov v Rogaški Slatini in v 
Pristavi pri Mestinju ter prodajni center Merkur Negonje v Rogaški Slatini                                                                

UNIEM d.o.o.                                                                                                                                                                                            Inženiring in montaža strojnih in elektro instalacij ter zaključna dela v gradbeništvu      
RGP d.o.o.                                                                                                                                                                                              Rudarsko gradbeni programi                                                                                                                                                                                                                                    
GEBERIT - Sanitarna tehnika 
d.o.o.                                                                                                                                                                      

Razvoj, proizvodnja in prodaja proizvodov sanitarne tehnike                                                                  

JUB d.o.o.                                                                                                                   Proizvodnja in prodaja premaznih sredstev, ometov, lepil in izravnalnih mas za 
gradbeništvo v okviru JUB d.o.o.; Razvoj premaznih sredstev, ometov, lepil in 
izravnalnih mas za gradbeništvo v okviru TRC JUB d.o.o.                                           

  
hrana (6)  
PIVOVARNA UNION d.d.                                                                                                                                                 Razvoj, proizvodnja in prodaja alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter izvirske vode                                                                                                                                         
FARME IHAN d.d.                                                                                                                                                                                         Proizvodnja, prodaja in razvoj na področju reje prašičev ter zdravstvena zaščita, 

čistilna naprava                
Slorest d.o.o.                                                                                                                                                  Izvajanje storitev gostinstva, organizacije prehrane, cateringa, prodaje iz avtomatov                                                                                                                                  
RADENSKA d.d. Radenci                                                                                                                                                                                   Razvoj, prodaja in polnjenje naravnih mineralnih in izvirskih vod ter brezalkoholnih 

pijač                                                                                                                                                                    
Lek farmacevtska družba d.d.                                                                                                                                                                            Razvoj, proizvodnja in promet zdravil za humano uporabo, farmacevtskih učinkovin, 

medicinskih pripomočkov in veterinarskih izdelkov.                                                                                                                          
KRKA, d.d., Novo mesto                                               Razvoj, proizvodnja in prodaja zdravil, zdravilnih učinkovin, kozmetičnih in toaletnih 

izdelkov, zdravil za prosto prodajo, veterinarskih zdravil, dodatkov krmi in encimov 
ter prehrana zaposlenih                                                            

  
hoteli (2)  
Terme Snovik - Kamnik d.o.o.                                                                                Termalne, terapevtske, nastanitvene in gostinske storitve                                                                                                          
TERME RADENCI d.o.o.                                                                                                                                               Zdravstvene, hotelske, gostinske in druge sprostitvene dejavnosti                                                                                                                                                         
  
energija (11)  
ELEKTRO MARIBOR d.d.                                                                                                                                                                                   Izvajanje gospodarske javne službe (GJS) sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja; GJS dobave električne energije tarifnim odjemalcem in zagotovljene 
dobave; Nakup in prodaja električne energije; Izvajanje storitev gradnje in 
vzdrževanja elektrodi 

ELEKTRO GORENJSKA d.d.                                                                                                                                                                                  Nakup, prodaja, distribucija električne energije in upravljanje elektro-energetskega 
omrežja in naprav ter razvoj, projektiranje, gradnja in vzdrževanje elektro-
energetskega in telekomunikacijskega omrežja in postrojev                                     

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.                               Distribucija električne energije, razvoj, vzdrževanje in gradnja elektroenergetskega 
omrežja in postrojev                                                                                                                                                     

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA 
GORICA d.o.o.                                                                         

Razvoj, izgradnja, obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarn                                                                                                       

HOLDING SLOVENSKE 
ELEKTRARNE d.o.o.                                                                                                                                

Prodaja in trgovanje z električno energijo ter optimiranje in vodenje proizvodnje v 
skupini HSE                                                                                                                                                               

GEOPLIN PLINOVODI d.o.o.                                                                                                                                                                                Upravljanje s prenosnim omrežjem zemeljskega plina                                                                                                                                                                                                            
ISTRABENZ PLINI d.o.o.                                                                                                                                                                                  Proizvodnja, prodaja in distribucija tehničnih in utekočinjenih naftnih plinov ter 

zemeljskega plina. Projektiranje, izdelava, montaža in pregled plinskih instalacij.                                                                                        
PREMOGOVNIK VELENJE, d.d.                                               Pridobivanje premoga                                                                                                                                                                                                                                          
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana                                                                                                       Trgovanje in transport zemeljskega plina                                                                                                                                              
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.                                                                                                                                                          Oskrba s toploto in paro iz sistema daljinskega ogrevanja, distribucija zemeljskega 

plina, proizvodnja električne energije, projektiranje in tehnično svetovanje ter 
izvajanje in vzdrževanje vodovodnih in plinskih instalacij                                

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.                                                                                                                                                                                  Razvoj, projektiranje, gradnja, obratovanje in vzdrževanje elektro energetskih 
naprav, nakup in prodaja električne energije                                                                                                                                   

  
transport (6)  
AC-INTERCAR, d.o.o. Ljubljana                                                                                                                                                                           Trgovina z avtomobili in deli ter vzdrževanje motornih vozil na lokaciji Baragova 5, 

Ljubljana                                                                                                                                                                
AUTOCOMMERCE, d.o.o.                                                    Trgovina z avtomobili in deli ter vzdrževanje motornih vozil                                                                   
BUBNIČ TRANSPORT d.o.o.                                                                                                        Prodajanje in izvajanje storitev prevoza blaga v cestnem prometu; Prodaja in razvoz 

naftnih derivatov                                                                                                                                                         
LAKOLIT, d.o.o.                                                                                                                                                                       Izvajanje in organizacija prevozov nevarnega in nenevarnega blaga v cestnem 

prometu, trgovina na debelo, zbiranje nevarnih odpadkov, posredovanje pri 
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zbiranju nevarnih odpadkov, prevoz odpadkov                                                              
TIB TRANSPORT d.d.                                                                                                                                                                                      Cestni prevoz nevarnega blaga; servis, vzdrževanje, pranje in čiščenje vozil;                    
ADUT d.o.o.  
  
avtomobilska industrija (5)  
JOHNSON CONTROLS-NTU 
d.o.o.                                                                                                                        

Razvoj in proizvodnja izdelkov iz umetnih mas in drugih komponent za opremo 
vozil                                                                                                                                                                             

TOMOS KOMPONENTE, d.o.o. 
družba za proizvodnjo, 
trgovino in storitve d.o.o. 

Razvoj, proizvodnja in prodaja dvokoles ter motorjev 

Hidria AET d.o.o.                                                       Razvoj in proizvodnja vžignih sistemov                                                                                                                                                                                                                        
CIMOS d.d.                                                                                                                     Razvoj, proizvodnja in trženje delov za avtomobilsko industrijo: pedalni sklopi, 

ročne zavore, tečaji pokrova motorja, deli menjalnega sistema, deli motorja, 
turbokompresorji 

TOMOS INVEST, d.o.o.                                                                                                                                                                                    Razvoj, proizvodnja in prodaja dvokoles ter motorjev  

 
 
 


