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založila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 
(www.umanotera.org).

Številka projekta:
510859-LLP-1-2010-1-HU-LEONARDO-LNW

Organizacija koordinatorka:
KÖVET Association for Sustainable Economies (Madžarska)

Partnerske organizacije:
Groupe One (Belgija), Stockholm Environment Institute Tallinn 
Centre (Estonija), TIME Foundation (Bolgarija), Umanotera 
(Slovenija), Eco-Trend (Romunija), 21 Solutions (Belgija)

Urednik: Artur Povodör

Avtorji:
Artur Povodör, Csaba Bodroghelyi, Erwan Mouazan, Harri 
Moora, Járy Katalin, Kamen Chipev, Karin Kilk, Kateri Lesage, 
Marcel van Meesche, Molnár Judith, Péter Emôke, Špela Kern, 
Vida Ogorelec

Predgovor: Stoyan Faldjiyski

Slovenski prevod: Karmen Kogoj Ogris
Urednica slovenske izdaje: mag. Alenka Burja
Lektura: Tadej Turnšek
Fotografije: 
www.sxc.hu, Kinnarps Hungary Kft., Marcel van Meesche
Oblikovanje: Adrab Kft./Medium d.o.o.
Naklada: 500 kosov
Tisk: Medium d.o.o.
Tiskano na 100% recikliranem papirju
Ljubljana, februar 2013

Partnerji projekta v Sloveniji:

CIP - Kataložni zapis o publikaciji  
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  
 
502.131.1:061.1EU(035)  
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Uvod
V začetku 21. stoletja mnogo zaposlenih večji del svojega 
življenja preživi v pisarnah. Poleg tega se zlasti v nekaterih 
mikro- in malih podjetjih pisarniške aktivnosti deloma pre-
krivajo z zasebnim življenjem. Vsakodnevno delovanje poslov-
nega sektorja in gospodinjstev povzroča znaten vpliv človeka 
na okolje, tako na »vhodni« (potrošnja) kot tudi na »izhodni« 
strani (izpusti in izlivi).

Podjetja in neprofitne organizacije morajo igrati proaktivno vlo-
go pri preprečevanju in reševanju okoljskih problemov. Globalni 
podatki kažejo, da je 40 odstotkov surovin in naravnih virov po-
rabljenih v pisarnah. Eden najučinkovitejših načinov za zmanj-
šanje tega vpliva je ozelenjevanje pisarn, kar pomeni ustvarja-
nje okolju in človeku prijaznega delovnega okolja. Ob številnih 
pobudah je trenutno močno izražena potreba vodij pisarn po 
standardih zelene pisarne, izoblikovanih usposabljanjih za zele-
no pisarno in tudi orodjih za merjenje vpliva pisarne na okolje.

Podjetja pogosto imajo trajnostne politike, vendar pa nima-
jo znanj in/ali sredstev za usposabljanje vodij pisarn o tem, 
kako voditi pisarne, da bodo postale zelene. Poleg tega imajo 
mala in srednja podjetja bistveno manj sredstev in motivacije, 
zato še posebej potrebujejo standardizirano orodje, ki vsebuje 
vse potrebne elemente za ustvarjanje prijetnejšega delovnega 
okolja. 



Glavni cilj mreže Evropske zelene pisarne (European Green 
Office - EGO) je bil razvoj standardiziranih navodil za zeleno 
pisarno in kalkulatorja za izračun ekološkega odtisa pisarne. Ta 
orodja bodo pomagala preoblikovati pisarne v okolju in člove-
ku prijazne prostore, ki bodo obenem povečevale spretnosti in 
znanja zaposlenih. Čutiti je potrebo po kompleksnem, inova-
tivnem usposabljanju za vodje pisarn, ki ni le prenos informa-
cij, ampak tudi motivacija za zaposlene. Pogoj za to so nove, 
sveže, učinkovitejše metodologije, npr. učenje, temelječe na 
izkušnjah. Da bi lahko izvajali usposabljanja, kot je učenje, te-
melječe na izkušnjah, pa se morajo strokovnjaki naučiti novih 
veščin.

V mreži EGO, katere člani so večinoma praktiki na področju sis-
temov ravnanja z okoljem iz šestih evropskih držav, želimo 
pomagati vsem vodjem pisarn, ki želijo spremeniti svoj način 
življenja in dela tako, da spremenijo stare navade. Vsi elemen-
ti orodja, ki ga nudimo, so v zeleni pisarni bistvenega pomena: 

 • kalkulator za izračun ekološkega odtisa pisarne (spletni kal-
kulator za merjenje trenutnega stanja in napredka)

 • priročnik Evropske zelene pisarne (tiskan priročnik z infor-
macijami, nasveti in zamislimi na treh različnih ravneh za 
vsako temo)

 • kontrolni seznam Evropske zelene pisarne (samoevalvacijsko 
orodje)

 • individualni treningi (za tiste, ki želijo izvedeti, kako vključiti 
svoje sodelavce v »ozelenjevanje« vsakodnevnega dela v 
pisarni)

 • virtualna pisarna (spletna aplikacija za tiste, ki niso sode-
lovali na treningih in bi radi razumeli delovanje Evropske 
zelene pisarne) 

Začnimo z organizacijsko odgovornostjo pri njenem temelju: 
delu v zelenih pisarnah!



Predgovor
Človek in njegovo delovno okolje
Moderni človek se je pojavil pred približno dvesto tisoč leti. 
Dolgo časa smo potrebovali, da smo se iz bitja, ki je v svojem 
okolju le obstajalo, o njem razmišljalo in se ga balo, razvili v 
to, kar smo danes.

Na začetku verjetno nismo razumeli procesov okoli nas, a smo 
imeli globok občutek, da smo del nečesa večjega, kar odgo-
varja na naše potrebe in je radodarno do naših zmožnosti. Iz 
tega smo črpali moč in bili hvaležni. Dihali smo čist zrak, pili 
čisto vodo in plavali v njej, se spopadali z nevarnimi živalmi za 
hrano. Bili smo sestavni del našega okolja – narave.

Sčasoma smo se v tem svetu čedalje bolje znašli in postopno 
v njem prevzeli vodilno vlogo. Danes večina od nas še vedno 
obvladuje okolje, saj živimo v družbah, ki so s poljedelskimi 
površinami, tovarnami in tehnološkimi procesi nadomestile 
naravno okolje. V »razvitih« tehnološko -industrijskih družbah 
Evrope in Severne Amerike nadzor nad okoljem vse bolj izva-
jamo izza svojih pisalnih miz. Kratek sprehod skozi zgodovino 
nam bo razkril, zakaj smo se tako oddaljili od narave in osta-
li prikovani za svojimi mizami in zasloni. Pogled v preteklost 
nam bo omogočil razumeti sedanjost in nas pripravil na spre-
membe v prihodnosti. 



Kmetijstvo 
Prva sprememba v našem življenju je bila zamenjava življenj-
skega sloga lovcev in nabiralcev za slog kmetovalcev, živečih 
v naselbinah. Višek te dobe predstavljajo bližnjevzhodna su-
merska mesta 3.500 let pr.n.št. Takrat smo dosegli svoj prvi 
uspeh – kultivirali smo rastline in udomačili živali. Med 1. in 
19. stoletjem so velike civilizacije (Rimljani, Arabci, Anglosasi) 
nadaljevale s takšnim razvojem. Kdo je vzgojil osnovne polj-
ščine ter udomačil in vzredil domače živali ni tako pomembno. 
Moramo pa se zavedati, da je šlo za delovno okolje, v katerem 
je bil človek v tesnem stiku z naravo, večino časa je preživljal 
na prostem in opravljal fizično delo, čas je meril s spreminja-
njem letnih časov, delovni ritem so narekovali naravni ciklusi. 
Danes je kmetijstvo po zaslugi »zelene revolucije« drugačno: 
raziskave in razvoj so povsod po svetu bistveno povečali do-
nos kmetijstva. A hkrati sta industrijska in kmetijska revolucija 
na globalni ravni povzročila rast zaslužkov nekaterih na račun 
revščine drugih in degradacijo okolja.

Industrija 
V 18. in 19. stoletju je človek sklenil zavezništvo s stroji, si 
nadel modre ovratnike in tovarne oskrboval z bolj ali manj 
stalnim pritokom naravnih surovin, kar je uničevalo ravnotež-
je med človekom in naravo. Človek je, namesto da bi bil del 
naravnega okolja, postal njegov gospodar. Veliko je k temu 
prispevalo odkritje fosilnih goriv, najprej premoga, nato nafte. 
Fosilna goriva so poganjala produkcijske linije in bila razlog za 
krute vojne, ki se jih mnogi še dobro spominjajo. Človek se je 
v tistih časih zelo trudil, da je naravi iztrgal kar največ. Suro-
vin nismo potrebovali za preživetje, pač pa so nam omogočile 
gradnjo mest, oblikovanje izobraževalnih in zdravstvenih sis-
temov, blaginjo in dominacijo naše vrste na planetu. Naravi in 
okolju smo vzeli vse in nismo se spraševali, kaj bo ostalo. Šele 
kasneje smo ugotovili, da so ostali dim, onesnaženje, odpadki, 
uničena prst, … 



Informacije
Leta 1395 je Geoffrey Chaucer prvič uporabil besedo pisarna, 
kar je pomenilo prostor, kjer se sklepajo posli. Leta 1957 je 
Sovjetska zveza v orbito izstrelila Sputnik 1 in na ta način pres-
topila informacijsko pregrado. Naša civilizacija je stopila v in-
formacijsko dobo. Modre ovratnike so nadomestili beli, vse več 
ljudi je začelo delati v pisarnah. Danes je bolj kot nafta gonilna 
sila znanje. Če tega še ne vidimo, bomo to kmalu spoznali. 
Še več, neusahljiv vir znanja je narava. Ne potrebujemo je le 
zaradi čistih zraka in vode ter energije, s katero napolni naša 
telesa. Moramo jo razumeti kot učiteljico in združiti to, kar sta 
nas naučili znanost in tehnologija, s tem, kar prinašajo naravni 
cikli. Le na ta način bomo vedeli dovolj, da bomo spoštovali 
in zaščitili okolje, zmanjšali količino odpadkov, preoblikovali 
svojo družbo in svoje gospodarstvo ter oblikovali pozitivno pri-
hodnost za svoje otroke.

Vabimo vas, da naredite prvi korak – vzpostavite pisarne, ki 
bodo bližje naravi. Pričujoči priročnik vam bo z nasveti in na-
vodili pomagal pri prehodu vaše pisarne v udobno in zdravo 
okolje, ki bo manj odtujena od našega največjega bogastva 
– Zemlje.

Stoyan Faldjiyski
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Načela Evropske zelene pisarne 
(European Green Office – EGO)
Za prehod v Evropsko zeleno pisarno je potrebno upoštevati 
določena načela, ki jih je možno razdeliti v dve skupini: načela 
pri menedžmentu in načela pri izvedbi. Načela menedžmenta 
so povezana z vodenjem, npr. določitev okoljskih ciljev in dvig 
okoljske ozaveščenosti osebja. Načela izvedbe so povezana s 
praktičnim delovanjem na pomembnih okoljskih področjih, kot 
so npr. energija in odpadki.  
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Načela menedžmenta
Okoljska zaveza in politika
Vodstvo se vidno in jasno zaveže, da je zainteresirano za 
okoljsko uspešnost organizacije in da podpira okoljske ukrepe 
v pisarni. Pisarna mora imeti dokumentirano izjavo o okoljski 
politiki, ki jo je odobrilo najvišje vodstvo.

Okoljski cilji in akcijski načrt
Pisarna mora izbrati pomembna okoljska področja (okoljski 
vidiki/vplivi) ob upoštevanju posebnih značilnosti delovanja 
pisarne. Na podlagi podatkov iz teh področij mora določiti 
okoljske cilje in razviti okoljski akcijski načrt. Okoljski cilji in 
akcijski načrt morajo jasno določiti, kako se bo okoljska us-
pešnost v prihodnje nenehno izboljševala in razvijala.

Vodja in ekipa zelene pisarne
Pisarna mora izmed osebja izbrati člane ekipe in vodjo izva-
janja zelenih dejavnosti.

Dvig okoljske ozaveš čenosti zaposlenih
Vsi zaposleni v pisarni se morajo zavedati postavljenih ciljev, 
sistema menedžmenta in ravnanja, ki se v pisarni spodbuja 
in podpira. Osebje je potrebno izobraziti, usposobiti in voditi 
tako, da vedo, kateri praktični ukrepi se nanašajo na njihovo 
delovno mesto oz. funkcijo.

Nadzor in spremljanje napredka
Pisarna mora redno spremljati in preverjati izpolnjevanje 
okoljskih ciljev in akcijskega načrta za okoljsko uspešnost. 
Za svoje dejavnosti mora opredeliti ključne kazalce, ki po-
membno vplivajo na okolje, in jih redno spremljati.

M
EN
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Načela izvedbe
Zeleno naročanje 
Pisarna mora določiti kriterije in postopke za zelena naročila pri 
naročanju pisarniškega materiala, opreme in storitev.

Izboljšanje energijske učinkovitosti
Pisarna mora določiti ukrepe za varčevanje z energijo in doka-
zati izvajanje ukrepov energijske učinkovitosti.

Zmanjšanje porabe naravnih virov in pisarniškega materiala
Pisarna mora določiti ukrepe za zmanjšanje porabe naravnih vi-
rov in pisarniškega materiala, prilagojene značilnostim pisarne.

Zmanjšanje odpadkov in ločevanje
Pisarna mora določiti ukrepe za zmanjševanje količine odpad-
kov in ločevanje odpadkov na izvoru, ki omogočajo visoko 
stopnjo predelave in skladnost z nacionalnimi predpisi.

Trajnostni transport in mobilnost
Pisarna mora določiti ukrepe za zmanjšanje vplivov transporta 
in spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Ustvarjanje zdravega pisarniškega okolja
Pisarna mora vzpostaviti ukrepe za oblikovanje in spodbujanje 
zdravega in družbeno odgovornega delovnega okolja (vključno 
z izdelavo redne ocene tveganja na delovnem mestu).
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Menedžment programa  
Evropske zelene pisarne

Program Evropske zelene pisarne 
in sistem ravnanja z okoljem 
Program Evropske zelene pisarne je mogoče razumeti kot 
preprost in lahek sistem ravnanja z okoljem (Environmental 
Management System - EMS). Da bi postalo zelena pisarna, 
mora podjetje razviti sistem ravnanja z okoljem, ki zagotavlja 
sistematičen pristop k načrtovanju in izvajanju okoljskih ukre-
pov ter stalno izboljševanje okoljske uspešnosti v organizaciji 
(vključno z zelenimi pisarnami). Izvajanje sistema za ravnanje 
z okoljem je ključnega pomena za vsako pisarno, ki se pred-
stavlja kot prijazna okolju. Sistem ravnanja z okoljem deluje v 
skladu z načelom »Če podjetje ne načrtuje, načrtuje propad.« 
(»If a business fails to plan, it plans to fail«).

Sistem ravnanja z okoljem spremlja okoljsko uspešnost na 
podoben način kot sistem finančnega menedžmenta sprem-
lja odhodke in prihodke ter omogoča redne preglede finančne 
uspešnosti podjetja. Kot takšen je sistem ravnanja z okoljem 
integriran v vsakdanje poslovanje podjetja, dolgoročno načrto-
vanje in celoten sistem menedžmenta.

Sistem ravnanja z okoljem sledi procesu »načrtuj-ukrepaj-pre-
veri-revidiraj«. To je sistematičen pristop: (1) ugotavljanje vpli-
vov organizacije in njene dejavnosti, (2) oblikovanje okoljske 
politike, (3) določitev ciljev za izboljšave skupaj z mehanizmi 
za doseganje ciljev ter elementi za spremljanje napredka in 
okoljske uspešnosti. Za razvoj in izvajanje učinkovitega sistema 
ravnanja z okoljem mora biti organizacija temu predana v vseh 
fazah.

Sistem  
ravnanja  

z okoljem  
omogoča  
sistemski  

pristop  
in stalne  

izboljš ave
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Tabela 1: izvajanje sistema ravnanja z okoljem v zeleni pisarni

Stori/Revidiraj
Identificiraj in revidiraj

Izračunaj povračila
Zaznaj mož nosti za izboljš avo

Preveri
Meri in nadzoruj

kazalnike/uspeš nost
Primerjaj

Načrtuj
Oblikuj okoljsko politiko

Postavi cilje in akcijski načrt
Izberi koordinatorja in ekipo

Ukrepaj
Oblikuj navodila za delo

Usposobi in motiviraj zaposlene
Komuniciraj

Zavezanost
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Koraki do Evropske zelene pisarne 
z uporabo sistema ravnanja  
z okoljem
Koraki pri izvajanju načel zelene pisarne s pomočjo elementov 
sistema ravnanja z okoljem so naslednji:

ZAGOTOVITE ZAVEZANOST NA NAjVIš jI RAVNI 
Za razvoj in izvajanje učinkovitega sistema ravnanja z okoljem 
organizacija potrebuje zavezo najvišjega vodstva. To je bistvo 
in osnovno načelo vsakega sistema menedžmenta. Uspeh je 
odvisen od podpore ciljem sistema ravnanja z okoljem, pre-
poznavanju in komuniciranju njegovih koristi ter ohranjanju 
usmerjenosti organizacije med izvajanjem sistema.

Zato mora najvišje vodstvo zagotoviti zadostna sredstva v za-
četnih fazah izvajanja zelene pisarne. To vključuje osebje in 
podporo pri oblikovanju, izvajanju in vzdrževanju programa 
zelene pisarne.

Prehod v dosledno izvajanje načel zelene pisarne lahko traja 
nekaj časa, in ohranjanje začetnega zagona je izziv. Trajna 
vizija, vodenje in zavezanost najvišjega vodstva so bistvene-
ga pomena pri uresničevanju tega izziva. Če vodstvo izkazuje 
interes in zavezanost, tudi zaposleni ostanejo zainteresirani. 
Morda se pojavijo določene težave v procesu izvajanja, ko se 
pojavijo nepričakovana vprašanja. Sprejmite to kot priložnosti 
in se osredotočite na stalen napredek pri reševanju obsto-
ječih vprašanj in preprečevanje težav v prihodnje. Ne dovo-
lite, da se osredotočenost na okoljske zadeve preusmeri na 
druge pobude. Ne pozabite, obnašanje organizacije odraža 
držo vodstva!

1
KORAK
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IMENUjTE VODjO ZELENE PISARNE IN NjEGOVO EKIPO
Učinkovit razvoj in izvajanje programa zelene pisarne sta zah-
tevni nalogi, pri katerih morajo sodelovati vsi zaposleni v pi-
sarni. Ključno osebje mora opraviti večji delež, saj so oni tisti, ki 
razumejo in prevzemajo odgovornost za okoljsko »osebnost« 
pisarne. Najvišje vodstvo mora imenovati učinkovitega vod-
jo za pospeševanje prehoda v zeleno pisarno - vodjo zelene 
pisarne. Pri izbiri bolj kot tehnična znanja upoštevajte oseb-
nostne lastnosti (predanost okoljskim vprašanjem ter motiva-
cijske in organizacijske sposobnosti).

Poleg tega izberite ekipo zelene pisarne, ki mora predstavlja-
ti različne dejavnosti organizacije, ne le osebje iz »okoljskih« 
oddelkov. Število članov ekipe je odvisno od velikosti pisarne.

Kakovost posameznikov, dodeljenih ekipi zelene pisarne,  
neposredno odraža zavezanost vodstva zelenemu programu 
pisarne in odloča o končnem uspehu tega programa. Osebe, 
ki sodelujejo pri razvoju in izvajanju programa zelene pisarne, 
morajo imeti široko znanje o vseh dejavnostih organizacije, 
pripravljenost za učenje in zavezanost k nenehnemu izboljše-
vanju. Imeti morajo tudi pooblastilo za delo v zeleni pisarni, 
razporeditev delovnih obveznosti pa mora biti zagotovljena na 
tak način, da bodo imeli člani ekipe zelene pisarne in drugo 
pomembno osebje dovolj časa, da se osredotočijo na svoje  
naloge.

2
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PREGLEjTE OKOLjSKE VIDIKE
Kot enega prvih korakov morate identificirati in dokumentirati 
pomembne okoljske vidike ter pri tem upoštevati značilnosti 
pisarne in njeno stanje. Prva ključna naloga ekipe zelene pisar-
ne je torej okoljski pregled, ki omogoča identifikacijo trenutne-
ga okoljskega delovanja v pisarni.

Prepoznavanje okoljskih problemov in okoljskih vplivov pisar-
ne je ena najpomembnejših aktivnosti pri izvajanju načel ze-
lene pisarne. Temeljit okoljski pregled je bistvenega pomena, 
saj bodo ključni okoljski vidiki v pisarni postavljeni v središče 
pri izvajanju sistema ravnanja z okoljem.

Okoljski pregled je priložnost za organizacijo, da se ustavi in 
podrobno pregleda svoje obnašanje, delovanje in aktivnosti 
v pisarni ter prepozna tiste, ki lahko negativno ali pozitivno 
vplivajo na okolje. Rezultat bo seznam pomembnih okoljskih 
vidikov. Značilni pomembni vidiki v pisarnah so običajno: pora-
ba energije, poraba papirja in drugih naravnih virov, nastajanje 
odpadkov, mobilnost in zdravo delovno okolje. Zato temeljito 
preglejte vsa področja, dejavnosti in dokumente organizacije 
v zvezi z zgoraj navedenimi vidiki. Poleg tipičnih dejavnosti 
pisarne (npr. v zvezi s stavbo, v kateri je pisarna) prav tako 
preglejte vse skupne prostore in dejavnosti v njih (npr. kuhi-
nja, sejna soba). Poleg tega bi morali kot pomembne obravna-
vati in oceniti tudi okoljske vidike naročanja izdelkov in storitev 
ter transporta/mobilnosti. 

Razumevanje glavnih okoljskih vidikov in upravljanja z njimi 
bo pomagalo opredeliti področja za izboljšave. Informacije, pri-
dobljene med okoljskim pregledom, bodo osnova za nadaljnji 
razvoj sistema ravnanja z okoljem - oblikovanje okoljske poli-
tike, ciljev in akcijskega načrta.

Identificirajte 
trenutno  
stopnjo  

okoljskega 
delovanja v  

pisarni 
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Orodja, ki podpirajo ukrepe za ta korak:
 • EGO Kontrolni seznam: enostavno orodje za preverja-
nje uspešnosti izvajanja zelene pisarne glede na merila  
(http://www.eugreenoffice.eu/si/checklist), 

 • »Ecomapping«: preprosto praktično orodje za ugotavljanje vpli-
vov na okolje, težav in praks, ki ponazarja različna področja de-
lovanja pisarne. Pomaga uvideti okoljske probleme (energija, 
odpadki, zrak ipd.) (http://virtualoffice.eugreenoffice.eu/si),

 • intervjuji z osebjem: npr. raziskava med zaposlenimi o za-
znavanju okoljskih vidikov,

 • kalkulator za izračun ekološkega odtisa: vpliv pisarne na okolje, 
izražen v hektarjih površin (http://calculator.eugreenoffice.eu).

OBLIKUjTE OKOLjSKO POLITIKO
Višje vodstvo mora podpisati izjavo o okoljski politiki zelene 
pisarne. Jasna izjava o okoljski politiki je dokumentiran opo-
mnik o tem, kaj pričakuje višje vodstvo. Okoljska politika je 
ključni dokument zelene pisarne in vodilno okoljsko načelo za 
vsakega posameznika v organizaciji.

WWW

WWW

WWW
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POSTAVITE OKOLjSKE CILjE IN PRIPRAVITE AKCIjSKI NAČRT 
Na podlagi podatkov, zbranih v koraku 3, opredelite okoljske 
cilje in razvijte jasen okoljski akcijski načrt.

Okoljski cilji in akcijski načrt morajo prikazati, kako se bo okolj-
ska uspešnost nenehno izboljševala in razvijala tudi v prihod-
nje. Okoljski cilji izhajajo tako iz okoljske politike kot iz okolj-
skega pregleda.

Pri določanju ciljev je najbolj uporaben t.i. SMART pristop. Kra-
tica SMART izhaja iz angleških izrazov - gre za nekoliko različne 
pomene, ki se lahko uporabljajo za zagotavljanje celovitejše 
definicije postavljanja ciljev:

 • S -  specific, significant, stretching: specifičen, pomemben, 
raztezljiv

 • M -  measurable, meaningful, motivational: merljiv,  
pomemben, motivirajoč

 • A -  agreed upon, attainable, achievable, acceptable,  
action-oriented: dogovorjen, dosegljiv, sprejemljiv, 
usmerjen v akcijo

 • R -  realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-
oriented: realističen, ustrezen, smiseln, nagrajujoč, 
usmerjen v rezultate

 • T -  time-based, timely, tangible, trackable: postavljen v 
časovni okvir, pravočasen, otipljiv, sledljiv

Medtem ko cilji konkretizirajo splošne obveznosti, kot npr. 
»zmanjšati količino odpadkov in porabo virov za 5 odstotkov«, 
akcijski načrt določa konkretne aktivnosti za doseganje ciljev 
(npr. »izdelati sistem za ločeno zbiranje odpadkov v pisarni«). 
Akcijski načrt mora povzročiti spremembe v vedenju in boljšo 
okoljsko uspešnost in je gonilna sila nenehnih izboljšav. 

5
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DOGOVORITE SE O IZVAjANjU SISTEMA RAVNANjA Z OKOLjEM
Da bi dosegli okoljske cilje in dejansko izvajali načela zelene 
pisarne, oblikujte priročnike, praktične ukrepe, postopkovnike in 
navodila za delo.

Priporočljivo je, da so navodila preprosta in jim je enostavno 
slediti (npr. namesto več različnih navodil naj obstaja eno in 
jasno navodilo za vse zaposlene v pisarni). Navodila naj bodo, 
če je možno, duhovita (npr. ang. »Be bright about light!«), naj 
ne bodo le dolgočasne zapovedi (»Ugašajte luči!«). Potreba po 
dokumentiranih navodilih je odvisna tudi od velikosti in vrste 
pisarne, števila zaposlenih in njihove usposobljenosti itd.

Oglejte si primere praktičnih ukrepov in delovnih navodil v nas-
lednjih poglavjih tega priročnika.

USPOSABLjANjE IN MOTIVIRANjE ZAPOSLENIh 
Da bi zagotovili, da se vsi zaposleni zavedajo pomena okoljske 
politike in okoljskih ciljev ter svoje vloge pri uresničevanju te 
politike, vzdrževanju okoljskega delovanja v pisarni, pa tudi 
zdravja in varnosti pri delu ter pripravljenosti na nujne prime-
re, razvijte sistem ozaveščanja, obveščanja in usposabljanja.

Usposabljanje
Novi člani osebja morajo biti usposobljeni takoj, ko začnejo z 
delom v pisarni. Vse osebje je treba izobraziti, voditi in redno 
usposabljati, tako da poznajo praktične ukrepe, ki se izvajajo in 
se nanašajo na njihovo delovno mesto. Okoljsko usposabljanje 
jim zagotavlja potrebna znanja in motivacijo za učinkovito izva-
janje načel zelene pisarne.

Zaposleni, ki morajo izvajati posebne postopke (npr. zdravje in 
varnost pri delu, prva pomoč, postopki naročanja) morajo opra-
viti dodatno usposabljanje kot zagotovilo, da so v celoti sezna-
njeni s postopki in da jih razumejo.
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Komuniciranje
V najuspešnejših zelenih pisarnah posvetovanja z zaposleni-
mi potekajo ob vseh pomembnejših korakih v procesu. Ko-
municiranje je nujno za zagotavljanje sodelovanja zaposlenih 
in njihovo motivacijo za dejansko praktično izvajanje načel 
zelene pisarne.

Za nadaljnje napotke in nasvete o komuniciranju zelene pisarne 
navznoter in navzven glejte nadaljnja poglavja (ne pozabite, da 
okoljsko delovanje lahko izboljša javno podobo podjetja).

Motiviranje zaposlenih
Najbolj pomembno je zagotoviti, da so zaposleni motivira-
ni za ohranjanje in izboljšanje sistema ravnanja z okoljem v 
pisarni. To ni lahka naloga, saj pogosto zahteva spremembe 
v vedenju zaposlenih. To pa je nekaj, česar ne morete spre-
meniti čez noč (80 odstotkov vedenja in aktivnosti človeka 
izhaja iz podzavesti in le 20 odstotkov jih storimo zavestno).

Količina naporov za motiviranje zaposlenih se bo razlikovala 
glede na to, kakšno obliko okoljske izboljšave uvajate. Na 
primer, količina truda za zmanjšanje odpadkov, ki zadeva 
vsakogar v podjetju, bo v primerjavi z nakupom energijsko 
učinkovite opreme, ki zadeva zelo malo ljudi, bistveno večja.

Če imate stalen program izboljšav, kot npr. izboljšanje navad 
zaposlenih pri prevozu na delo, poskrbite, da boste spodbu-
dili zaposlene, naj prispevajo svoje ideje. Ugotovite, kaj so 
potrebe in želje zaposlenih, da bi jim pomagali pri majhnih 
okoljskih spremembah, npr. varnem parkiranju koles ali fle-
ksibilnem delovnem času, zaradi katerega bodo lahko upo-
rabljali javni prevoz. Majhne spremembe so lahko ključnega 
pomena za uspeh celotnega programa.

Lahko razmislite o uporabi spodbude ali kazni kot motivacije 
zaposlenih za okoljske izboljšave. Vendar pa morate biti pri 
tem zelo previdni – metode naj bodo poštene in naj ne vodijo 
v favoriziranje ali pretirano kaznovanje.

V naslednjih poglavjih najdete še več idej za usposabljanje, 
komuniciranje in motiviranje osebja. 
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MERITE IN SPREMLjAjTE NAPREDEK
Ko ste razvili in vzpostavili program zelene pisarne, morate 
redno meriti in spremljati uspešnost in ključne značilnosti (ka-
zalniki okoljske uspešnosti) pisarniškega poslovanja.

Merjenje in spremljanje izvajanja vam pomagata ugotoviti, kje 
upravljanje okoljskih procesov dobro deluje in kje so potrebne 
izboljšave.

Priporočljivo je vzpostaviti nadzorni sistem kot zagotovilo, da 
se ukrepi okoljske politike ter operativni postopki in prakse iz-
vajajo vsakodnevno. Pri tem ni posebnih pravil, priporočljivo 
pa je vzpostaviti: 

 • mehanizme, ki spremljajo doseganje okoljskih ciljev,

 • jasno opredelitev odgovornosti za poročanje in 
menedžment, 

 • redne preglede postopkov in praks, ki podpirajo program 
zelene pisarne. 

Spremljanje in merjenje uspešnosti običajno usklajuje vodja 
zelene pisarne.

Smiselno je, da program zelene pisarne vključite tudi v druge 
upravljavske procese, kot sta zdravje in varnost pri delu ter 
nadzor kakovosti. To omogoča lažji vsakodnevni nadzor in po-
maga komunicirati politiko organizacije zaposlenim.

Pomembno je tudi, da določite merljive cilje z uporabo kazalni-
kov uspešnosti, tako da lahko okoljsko uspešnost programa ze-
lene pisarne redno spremljate in uvajate morebitne prilagoditve. 
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Glavni merili za izbiro ustreznega kazalnika sta ustreznost in uporabnost informacij, ki jih zagotavlja 
kazalnik. Okoljski kazalnik naj:

 • zagotovi reprezentativno sliko specifičnih okoljskih pogojev uspešnosti,

 • bo enoznačen in enostaven za razlago,

 • bo ustrezno dokumentiran in ustrezne kakovosti,

 • se posodablja v rednih časovnih presledkih.

Običajno kazalniki uspešnosti zelene pisarne označujejo delovanje na pomembnih okoljskih vi-
dikih, kot so poraba energije, ločevanje odpadkov itd.

Bodite pozorni na naslednje pogoste napake, ko začnete s programom zelene pisarne:

 • Postavljanje previsokih ciljev: morda boste postavili prave cilje, vendar ne boste dosegli želenih 
rezultatov.

 • Vaš trud lahko naleti na odpor kolegov.

 • Velika vlaganja v usposabljanje kadrov, ki pa ne prinesejo večjih uspehov, lahko povzročijo 
težave pri najvišjem vodstvu.

 • Uvedli boste lahko aktivnosti, ki niso ustrezno podprte.

 • Morda infrastruktura za izpolnjevanje zakonskih zahtev ne obstaja (npr. ločeno zbiranje od-
padkov je obvezno, vendar infrastruktura še ni razvita).

WWW

V naslednjih poglavjih so našteti različni 
kazalniki uspešnosti glede na posamezna 
področja. 

Orodja, ki podpirajo ukrepe za ta korak:

 • spletni kalkulator ekološkega odtisa - vpliv 
pisarne na okolje, izražen v hektarjih povr-
šin: http://calculator.eugreenoffice.eu/,

 • EGO Kontrolni seznam - enostavno orod-
je za preverjanje uspešnosti izvajanja ze-
lene pisarne glede na merila in primer-
java s predhodnim pregledom: http://
www.eugreenoffice.eu/si/checklist/. 
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Komuniciranje

Komuniciranje ima v programu Evropske zelene pisarne izje-
mno vlogo. Pri razvoju in upravljanju programa zelene pisarne 
lahko učinkovito uporabite vsa obstoječa notranja in zunanja, 
neformalna in formalna komunikacijska orodja. To je lahko tudi 
dobra priložnost za razvoj novih, posebnih komunikacijskih 
orodij. Cilj komuniciranja je obveščanje in udejanjanje mnenj 
vseh deležnikov, kot so lastniki, delodajalci, menedžerji, za-
posleni, partnerji, kupci, dobavitelji itd., in sporočanje, kako 
okolju prijazna je pisarna ter kdo je odgovoren za elemente 
»ozelenjevanja« delovnega procesa. 

»Ozelenjevanje« je resnično timsko delo, ki dobro poteka le, 
če pri njem sodelujejo vsi deležniki. Skupne odločitve se spre-

Najdite najbolj 
priljubljena, 
motivirajoča 

in stroš kovno 
učinkovita orodja 

za vaš  program 
zelene pisarne 
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jemajo z medsebojnim soglasjem in pričakovan rezultat bo 
dosežen le, če se bodo vsi držali sprejetih pravil. Če izkoristite 
vse njegove prednosti, ta proces prinaša resnične vrednote in 
komunikacijske koristi in je lahko del aktivnosti v t.i. »teambu-
ildingu«. Obstaja več motivacijskih orodij, ki med udeleženci 
vzbudijo zanimanje in omogočajo doseganje resničnih spre-
memb v pisarni, kar bo vplivalo na zunanje deležnike.

Ker je komuniciranje eden od ključnih elementov programa 
Evropske zelene pisarne, mora biti bistven del pisarniškega 
poslovanja.

?
KDO jE VAš A CILjNA SKUPINA?
Od zaposlenih (od vodstva do vratarjev) do zunanje 
javnosti iz različnih starostnih skupin, interesov,  
izobrazbe in življenjskega sloga.

KAj KOMUNICIRATE?
Glavna sporočila programa zelene pisarne, akcijski načrt, 
rezultate itd. 

ZAKAj TO POČNETE?
Za obveščanje, izobraževanje, vključevanje in motiviranje 
ljudi, zato, da delite rezultate z drugimi, za izboljšanje 
ugleda podjetja. 

KAKO MERITE REZULTATE IN KAj jE CILj?
Določiti morate kazalnike in realne cilje. 

KAKO BOSTE TO DELILI Z jAVNOSTjO?

VSE VRSTE KOMUNIKACIjSKIh AKTIVNOSTI SE MORAjO ZAČETI Z 
ODGOVORI NA NASLEDNjA TEMELjNA VPRAš ANjA:
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Komunikatorji, poglejte naokoli!
V korporativnem komuniciranju je ekipa službe za odnose z javnostmi običajno odgovorna za 
brošure, glasila, notranja in zunanja spletna orodja, organiziranje dogodkov, usposabljanja itd. 
Priporočljivo je, da je ekipa seznanjena s primeri dobrih praks in odprta za zelene rešitve. Obve-
stite svoje partnerje o pomenu zelenega komuniciranja.

Bodite motivirajoči in inovativni, iznajdljivi, odkrivajte nove metode, orodja, spodbude in ne 
preobremenjujte ljudi s preveč informacijami! Ne pozabite, da sta neverbalna komunikacija in 
odsotnost komunikacije tudi oblika komunikacije.

Pomembno je dvigniti raven okoljske zavesti sodelavcev:

 • Izstopite iz štirih sten in s sodelavci občasno obiščite naravo v bližini vaše pisarne (gozd, 
jezero, hrib …). To bo ljudem pomagalo razumeti naravo in skrbeti zanjo.

 • Prosite okoljske aktiviste iz lokalnih nevladnih organizacij za informacije o lokalnih naravnih 
vrednotah ter o človeških vplivih in virih onesnaženj, ki ogrožajo lokalno območje.

 • Bodite aktivni - posadite drevesa ali pomagajte lokalnim kmetom.

Te informacije lahko motivirajo ljudi za iskanje novih idej o tem, kako zmanjšati okoljske vplive 
pisarne in dejansko delovati ustrezno. Organizacija diaprojekcij, filmskega kluba, ogled doku-
mentarnih filmov o različnih okoljskih in socialnih vprašanjih ter razprava o vsebini filmov – vse 
to lahko ima pozitivne učinke na zaposlene (priporočljivi filmi: Naš vsakdanji kruh, The Story of 
Stuff, Planet Earth, The Meatrix, Collaborative Consumption, A Farm for the Future, Young Voices 
on Climate Change, The Age of Stupid, The Ecological Footprint, Think global Eat Local, 20% 
renewable energy by 2020, HOME, The Corporation, Whale Rider, Baraka, The 11th Hour, Plastic 
Planet, Earthlings, Meet Your Meat itd.).

Ti dogodki so lahko tudi del kadrovskih programov, saj prispevajo k dobremu počutju in blaginji 
zaposlenih (več informacij v poglavju ‘Socialna tematika’).
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

 • Oblikujte in tiskajte material z zelenimi sporočili, kot so na-
lepke, plakati, novice in elektronska sporočila. Uporabite 
okolju prijazen in/ali FSC papir in tiskajte le toliko, kot je 
potrebno.

 • Pridružite se aktivnostim ob Dnevu Zemlje ali Uri za Zem-
ljo (ali ob drugih okoljskih dnevih), organizirajte družinske 
dogodke za zaposlene, kot so ekskurzije, kolesarske ture, 
sajenje dreves, zbiranje in ločevanje odpadkov.

 • Oblikujte zeleni kotiček v pisarni, kupite reciklirano pohištvo, 
zelene revije, ekološke izdelke in izdelke pravične trgovine. 
Naj vaši sodelavci nekaj časa preživijo v tem kotičku, pokaži-
te ga tudi svojim partnerjem.

 • Sodelujte v tekmovanjih zelenih pisarn, sodelujete v progra-
mih Evropske zelene pisarne.

 • Prirejajte izobraževalne dogodke, povabite strokovnjake, da 
govorijo o različnih vprašanjih, povezanih z zeleno pisarno.

 • V brošurah, letnih poročilih, na plakatih, spletni strani, blogih 
in spletnih socialnih medijih obveščajte stranke in partnerje 
o rezultatih in pomembnih mejnikih. Priporočljivo je, da iz-
postavite rezultate in dobre prakse okolju prijaznejšega de-
lovnega procesa z navdihujočimi fotografijami ekipe in citati 
članov ekipe o osebnih izkušnjah in nasvetih.

 • Akcijski načrt naj bo obešen v pisarni na tabli ali v obliki 
plakata na vidnih in dobro obiskanih mestih, kot so kuhinja, 
glavni hodniki, recepcija, konferenčna soba, jedilnica itd., 
tako da lahko zaposleni sledijo procesu. V obliki preglednice 
je lahko objavljen na intranetni strani podjetja.

 • Na spletni strani delite dosežke svoje organizacije z vsemi 
deležniki.

 • Organizirajte fotografski ali risarski natečaj za otroke zapo-
slenih. 

Priznanje je dobro orodje za motiviranje sodelavcev. Majhna 
»zelena darila« kot nagrade za zmagovalce v internih tekmo-
vanjih ali kvizih bodo dodatno motivirala zaposlene.

Priznanje je  
dobro orodje  

za motiviranje 
sodelavcev
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Pri komuniciranju je težko ločiti ukrepe za menedžment od iz-
vedbenih ukrepov, vendar obstajajo ukrepi, ki jih lahko izvajajo 
posamezni zaposleni.

 • S svojo ekipo sestavite 10 najpomembnejših pra-
vil zelene pisarne in jih delite z drugimi sodelavci. 
Bodite pozorni na znake in sporočila z »zelenimi« vsebinami!

 • Prenesite brezplačna spletna orodja za zelene pisarne (npr. 
EGO spletna orodja) ter izmenjujte nasvete in ideje s so-
delavci prek e-pošte kot »zelene dnevne novice« ali preko 
intranetne strani.

 • Posredujte primere najboljših dobrih praks uspešnih zelenih 
pisarn.

 • V svoj e-poštni podpis umestite »zeleno« sporočilo (npr. 
»Pomisli na okolje, preden natisneš.«).

 • Ustvarite poštni predal/skupno mapo, v katero lahko vsi so-
delavci pošljejo zelene ideje in namige.

 • T.i. »zeleni komandosi« lahko redno preverjajo, ali je elek-
tronska oprema v pisarni izklopljena, ali so okna in pipe za-
prte itd. »Dobri fantje« prejmejo zelene točke, »slabi fantje« 
črne. Ne pozabite pohvaliti zmagovalcev!

Posredujte  
primere  

najboljš ih dobrih 
praks uspeš nih 
zelenih pisarn
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 • Na primerna mesta nalepite majhne oznake, npr. opozorilne 
nalepke, ki bodo sodelavce opominjale na ustrezno vedenje 
(na stikalih, pipah, monitorjih ...). Humor je pomembno orod-
je pri komuniciranju zelene pisarne, poleg tega je komuni-
kacija s preprostimi primeri iz vsakodnevnega življenja zelo 
učinkovita (npr. »Za proizvodnjo ene tone papirja so potrebne 
3 tone dreves in 2.000 m3 vode.«).

 • Organizirajte filmske klube in skupen ogled filmov z okoljsko 
tematiko, povabite strokovnjake ali znane osebnosti in raz-
pravljajte o filmu.

Kazalniki okoljske uspeš nosti

Ne glede to, kateri kazalnik uporabljate, je resnično po-
membno, da se ne osredotočite le na komuniciranje, temveč 
tudi na učinke okoljskega delovanja (na primer z uporabo 
EGO kalkulatorja ekološkega odtisa).

Komunicirate lahko vse kazalnike zelene pisarne, vendar 
imejte v mislih zlato pravilo: manj je včasih več. Osredotočite 
komuniciranje na najbolj razumljive in pomembne kazalnike, 
poskušajte komunicirati svoje rezultate na viden način z upo-
rabo ilustracij in jih primerjajte z obstoječimi, oprijemljivimi 
stvarmi.

NOVIČARSKA VREDNOST
Prvo vprašanje za vodje odnosov z javnostmi je: »Kako lah-
ko ustvarim novico o določenem vprašanju«? Od leta 2008 
je program zelene pisarne KÖVET na Madžarskem registriral 
78 tiskanih člankov, 79 radijskih intervjujev, 20 televizijskih 
intervjujev in 177 spletnih člankov o tej temi. Poleg tega je 
bilo več intervjujev z zmagovalci tekmovanja zelene pisarne 
v regionalnih ali lokalnih medijih.

Rezultati, doseženi v programu zelene pisarne, so dobra pri-
ložnost za komunikacijo z javnostjo. To bo prispevalo k po-
zitivni podobi podjetja. Nekateri elementi programa zelene 
pisarne so dobra orodja z vidika družbene odgovornosti pod-
jetja, človeških virov in odnosov z javnostmi.

Osredotočite 
komuniciranje  

na najbolj 
razumljive in 

pomembne 
kazalnike
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Ugled podjetja, ki varčuje z energijo, vodo, papirjem, uporablja okolju prijazno opremo itd. ter 
skrbi za dobro počutje svojih zaposlenih, je lahko večji v zunanjem, pa tudi internem okolju. 
Prizadevanja podjetij za zeleno pisarno so lahko plod ozaveščenih zaposlenih ali strank ali pa 
interesa ozaveščenega izvršnega vodstva, da postane ekološka zavest blagovna znamka pod-
jetja. Ne glede na osnovno motivacijo ima program Evropske zelene pisarne več prednosti in je 
lahko navdih za sledenje dobrim zgledom. Pomembno je, da ljudje vedo, kako vam je uspelo!

 

KAZALNIKI KOMUNIKACIjSKIh AKTIVNOSTI:

število udeležencev in/ali zaposlenih, registriranih na izbranih družabnih medijih

število ekip zelene pisarne v podjetju

število idej in ukrepov, sprejetih na teden/mesec

število člankov ali intervjujev v internih in lokalnih medijih

število obiskovalcev intraneta in »zelenih« e-poštnih sporočil

Prav tako je pomembno ohraniti neprekinjeno pozornost zaposlenih. V ta namen uporabite 
trajna komunikacijska orodja.

Pomembno 
je ohraniti 

neprekinjeno 
pozornost 

zaposlenih !

Pozor!
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Primeri dobre prakse v pisarnah

VODOVOD BUDIMPEš TA 
Sodelovanje v tekmovanju zelene pisarne na Madžarskem v letu 2010: pripravljen je bil komu-
nikacijski načrt zelene pisarne, namenjen zaposlenim v pisarni, stranke pa so vključili v proces 
»ozelenjevanja«.

Za zaposlene v pisarnah: zbrane zelene ideje so bile ocenjene vsak mesec, redno so izhajali 
članki v internem glasilu, informacije so bile redno objavljane na intranetu, imeli so enoten 
e-poštni podpis, proces je bil izkoriščen za »teambuilding«, nagradili so zmagovalca zelene 
pisarne, potekalo je redno usposabljanje.

Za stranke: zelene dejavnosti so komunicirali prek spletnih družabnih medijev, organizirali so 
sajenje dreves pred poslovno stavbo, uredili zeleni kotiček za stranke z informacijami o zeleni 
pisarni, pripravili eko kotiček za otroke z eko igračami, oblikovali pobarvanke in projicirali zelene 
ideje na monitorje.

PIVOVARNE DREhER
Koledar zelene pisarne z vsemi sorodnimi programi so objavili v e-novicah. Izdajali so tedensko 
elektronsko glasilo na temo trajnostnega razvoja z novicami in eko kvizom, oblikovali svoj logo-
tip zelene pisarne in ga natisnili na majice. Organizirali so fotografski natečaj o domačih zelenih 
nasvetih in idejah ter zbirali zelene šale. V baru za zaposlene so namestili zeleni kotiček z ze-
lenimi revijami in informacijskimi gradivi ter organizirali »zeleni klub« za razpravo o okoljskih 
vprašanjih. Zmagovalce zelene pisarne so nagradili z majhnimi okolju prijaznimi darili, pridružili 
so se akcijam Ura za Zemljo, Dan brez avtomobila, Dan Zemlje in organizirali čistilne akcije.
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Trajnostno in zeleno 
naročanje

ZAKAj TRAjNOSTNO IN ZELENO NAROČANjE?
Javni organi in organizacije so veliki potrošniki blaga in stori-
tev. Zato so pomembni akterji na trgu in imajo moč, da bistve-
no vplivajo na tržno povpraševanje. Z vključevanjem ustreznih 
okoljskih meril v postopke naročanja so sposobni spodbuditi 
eko-trg in motivirati industrijo za inovacije. Njihovo obnašanje 
pri nabavi ima lahko neposreden vpliv na okoljsko uspešnost 
cele vrste sektorjev, kot npr. gradbeništvo, energetika, teleko-
munikacije in transport.

Ozelenitev postopka naročanja ne prinaša samo koristi za 
okolje, ampak prispeva tudi k izboljšanju podobe organizaci-
je. Upoštevanje zdravstvenih, socialnih in okoljskih vidikov pri 
porabi denarja odraža splošna pričakovanja ljudi, izpolnjeva-
nje teh pričakovanj pa dokazuje verodostojnost organizacije. 
Poleg teh »mehkih« koristi lahko trajnostna naročila prinašajo 
tudi bolj »konkretne« gospodarske koristi, saj je okolju prijazen 
nakup povezan s prihrankom materiala in energije, z zmanjše-
vanjem odpadkov in onesnaženja in je zato, če upoštevamo 
celotno življenjsko dobo izdelka, stroškovno učinkovit.

Potrebne so sistematične, vedenjske spremembe - zaposleni, 
ki pripravljajo in vodijo postopke naročanja, morajo biti sezna-
njeni z ustreznimi vidiki trajnostnosti in možnostmi za njihovo 
vključevanje v ustreznih fazah postopka naročilai.

TRAjNOSTNA NAROČILA
Trajnostno naročanje je postopek, pri katerem organizacije iz-
polnjujejo potrebe po izdelkih, storitvah in gradbenih delih na 
način, ki odraža realno vrednost nabavljenega na osnovi celotne 
življenjske dobe. Rezultat tega so koristi, ne samo za organizaci-
jo, temveč tudi za družbo in gospodarstvo ob hkratnem zmanj-
ševanju škode za okolje. To lahko pomeni minimalno škodo ali 
izkoriščanje ljudi, živali in/ali naravnega okolja.

Način porabe  
virov v EU je 

povzročil  
okoljsko  

š kodo  
do stopnje,  

ki ni več  
vzdržna
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Trajnostni nakup ni nekaj, kar lahko počnejo le posamezniki 
kot potrošniki, prav tako ga lahko izvajajo organizacije.

Z vključevanjem elementov trajnostnosti v postopke naročanja 
lahko organizacija prispeva k doseganju ključnih poslovnih ci-
ljev, kot sta oblikovanje trajnostnih skupnosti in gospodarstva. 
V tem pogledu so pravična trgovina (Fair Trade), nakup lokal-
nih proizvodov, zeleno naročanje in skrb za zaposlene najpo-
membnejši sestavni deli trajnostnega naročanja.

UNEP – Program Združenih narodov za okolje je leta 2011 ob-
javil Priročnik za trajnostno javno naročanjeii. 

ZELENA NAROČILA
Način porabe virov v EU je povzročil okoljsko škodo do stopnje, 
ki ni več vzdržna. Obstaja veliko pomislekov glede rasti trenda 
potrošnje in proizvodnje, tako na mednarodni kot na evropski 
ravni. Če bi svet kot celota sledil trendu potrošnje v EU, bi se 
globalna izraba virov v 20 letih početverila. Poleg okoljskih in 
zdravstvenih težav bi lahko ta trend zaradi znižanja razpoložlji-
vosti naravnih virov in stroškov urejanja teh problemov ogrozil 
tudi gospodarsko rast.

Okoljske zahteve za identificiranje in spodbujanje okolju pri-
jaznejšega blaga temeljijo na pristopu celotne življenjske dobe 
in zajemajo elemente, ki vplivajo na celotno dobavno verigo, 
od rabe surovin in proizvodnih metod do embalaže in pogojev 
za odkup ali vračilo odsluženih izdelkov. Te zahteve se lahko 
uporabi tudi pri naročanju v zasebnem sektorju. Države članice 
EU in institucije EU se spodbuja, da okrepijo povezavo med 
javnim in zasebnim zelenim naročanjem.

Z nakupom okolju prijaznih izdelkov in storitev lahko kupec po-
leg povečanja konkurenčnosti neposredno vpliva na razvoj no-
vih izdelkov, tehnologij, inovacij in ustvarjanje zelenega trga.

Okoljske  
zahteve  
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na pristopu 
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dobe
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Koristi za okolje lahko vključujejo: 
 • zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal 
zraka,

 • izboljšanje energijske učinkovitosti in učinkovitosti izrabe 
vode,

 • zmanjševanje snovi, ki tanjšajo ozonski plašč,

 • zmanjševanje odpadkov in podpiranje ločevanja in ponovne 
uporabe,

 • zmanjševanje nevarnih odpadkov,

 • zmanjševanje strupenih in nevarnih kemikalij in snovi.
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ZELENO jAVNO NAROČANjE
Zeleno javno naročanje je »proces, v katerem si javni orga-
ni prizadevajo za nabavo izdelkov, storitev in gradbenih del z 
manjšim vplivom na okolje v celotni življenjski dobi v primer-
javi z izdelki, storitvami in gradbenimi deli z enako osnovno 
funkcijo, ki bi bili sicer nabavljeni oz. naročeni«iii.

Javni organi v povprečju porabijo skoraj 20 odstotkov BDP 
Evropske unije. Javna naročila imajo lahko velik vpliv na razvoj 
trga v smeri trajnostnega razvoja: od gradnje stavb, ki učinko-
vito porabljajo energijo, nakupa vozil z nižjimi izpusti, nakupa 
ekološke hrane ali hrane iz pravične trgovine do namestitve z 
vodo varčnih senitarij. Koncept zelenih javnih naročil je bil v 
zadnjih letih prepoznan kot uporabno orodje za razvoj trga ze-
lenih izdelkov in storitev in za zmanjševanje vplivov na okolje 
zaradi delovanja javnih organov.

PRAVIČNA TRGOVINA
Koncept pravične trgovine temelji na pravično oblikovanih ce-
nah, primernih delovnih pogojih, lokalnem trajnostnem razvo-
ju ter na poštenih pogojih trgovanja za kmete in delavce v 
državah v razvoju. Z zahtevo, naj podjetja plačujejo pravične 
cene, pravična trgovina naslavlja nepravičnosti v sistemu kon-
vencionalne trgovine, ki tradicionalno diskriminira najrevnejše 
in najšibkejše proizvajalce. Tem proizvajalcem pravična trgo-
vina omogoča, da izboljšajo svoj položaj in imajo večji nadzor 
nad svojim življenjem.
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POLITIKA 
Države članice so leta 2008 potrdile Sporočilo „Javno naročanje 
za boljše okolje“, v katerem je Evropska komisija postavila defini-
cijo zelenega javnega naročanja in cilj, da se do leta 2010 v vseh 
državah članicah doseže 50 % zelenih javnih naročil za deset pre-
dnostnih skupin izdelkov, storitev in gradenj. Hkrati je Komisija 
objavila okoljske zahteve za te skupine izdelkov. V Sloveniji pa od 
marca 2012 velja Uredba o zelenem javnem naročanju, ki vsem 
javnim naročnikom nalaga obvezno upoštevanje temeljnih okolj-
skih zahtev v razpisni dokumentaciji za enajst skupin izdelkov.

6. julija 2006 je Evropski parlament sprejel Resolucijo o pravi-
čni trgovini in razvoju (A6-0207/2006), ki izraža polno podpo-
ro parlamenta konceptu pravične trgovine in definira merila, 
ki jih je treba izpolniti. Prav tako je parlament pozval Evropsko 
komisijo, naj izda priporočilo o pravični trgovini.

LOKALNI PRIDELKI IN IZDELKI
Z vključitvijo lokalnih pridelkov in živil v proces naročanja lah-
ko organizacija prispeva k ustvarjanju dodatnega prihodka 
kmetov in proizvajalcev, boljši kakovosti prehrane za lokalno 
prebivalstvo, manj negativnim vplivom na okolje, boljšim ži-
vljenjskim in delovnim razmeram ter k zdravstvenim koristim 
za potrošnike.

Sadje in zelenjava, pobrana in zaužita na vrhuncu zrelosti, ima-
ta najboljšo hranilno vrednost. Veliko vitaminov in drugih hra-
nil je nestabilnih in se po obiranju zaradi izpostavljenosti zraku, 
svetlobi in nihanju temperature sčasoma razgradijo. Pridelki, 
ki jih prodajajo velike trgovske verige, so pogosto prepotova-
li velike razdalje, na poti so bili lahko več dni ali tednov, da 
ne omenjamo časa v trgovini, preden so bili kupljeni. Hranilna 
vrednost takšnih pridelkov je do takrat, ko pridejo na mizo, 
močno zmanjšana.

Določeno sadje in zelenjavo obirajo, ko je še vedno zelena in 
nezrela, da se prepreči mečkanje in drobljenje med prevozom. 
Ti pridelki nikoli ne bodo pravilno dozoreli. Nakup svežega sad-
ja in zelenjave iz sistema partnerskega kmetijstva (angleško 
»Community Supported Agriculture«), ali na trgu lokalnih kme-
tov potrošnikom zagotavlja, da je bil pridelek pobran, ko je do-
zorel, je karseda svež in ima maksimalno prehransko vrednost.

Nakup svežega 
živila tudi  

pomeni, da bo  
njegov rok 

uporabe daljš i
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Pri nakupu  
na lokalni tržnici 

oz. pri lokalnih 
kmetih obstajajo 

številne prednosti 
za okolje

Nakup svežega živila tudi pomeni, da bo njegov rok uporabe daljši. 
Pogosto bo sadje (npr. jagode), kupljeno v običajni trgovini, kmalu 
splesnelo in ga bomo morali zavreči. Nakup lokalno pridelanega 
sadja zmanjšuje količino odpadkov in na dolgi rok prihrani denar.

Pri nakupu na lokalni tržnici oz. pri lokalnih kmetih obstajajo 
številne prednosti za okolje. Ena od očitnih koristi je prihranek 
goriva in zmanjšanje izpustov v živilski industriji, saj ni več pot-
rebe po prevažanju pridelkov in živil na dolge razdalje.

Industrijsko kmetijstvo je glavni vir onesnaževanja vode. Izliv 
kemičnih gnojil, živalskih odpadkov in pesticidov onesnažuje 
jezera, potoke in podtalnico ter posredno tudi pitno vodo. Pre-
tirane količine dušika in fosforja v vodi lahko povzročijo cve-
tenje alg, posledica tega pa so t.i. mrtva območja, kot npr. v 
Mehiškem zalivu. Poleg tega industrijske kmetije uporabljajo 
velike količine vode. Nakup iz majhnih lokalnih ekoloških kme-
tij, ki vodo in gnojila porabljajo na trajnosten in odgovoren 
način, pomaga varovati okolje.

Druga okoljska prednost nakupa lokalno pridelane hrane je, 
da zahteva veliko manj embalaže. Hrano, poslano na dolge 
razdalje, je zaradi zaščite med prevozom pogosto treba zaviti. 
Nekatere trgovine uporabljajo tudi plastični ovoj, stiropor in 
druge, za recikliranje večinoma neprimerne, materiale.

Prioriteta pri trajnostnem nakupovanju je nakup lokalno pridela-
nih izdelkov. Pravilo je, da imajo prednost lokalni ekološki pridelki 
in izdelki ter izdelki pravične trgovine, ne pa »eksotični« izdelki.
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Certificiranje in označevanje 
Certificiranje se izvaja skladno s (odvisno od izbranega): priznanimi mednarodnimi standardi, 
zakonskimi zahtevami in zahtevami drugih predpisov in/ali posebnimi merili za ocenjevanje.

Certifikat ali oznaka potrjuje, da je organizacija uvedla svoj sistem ravnanja z okoljem v skladu s 
standardi oziroma da izdeluje okolju prijazne izdelke v skladu s postavljenimi merili, da je sistem 
ustrezno dokumentiran, se izvaja in vzdržuje in da se njegova uspešnost nenehno izboljšuje.

Okoljski standardi so nabor pogojev kakovosti za določeno okoljsko komponento in funkcijo. 
Različne okoljske dejavnosti imajo različne vidike in zato različne standarde.

Znak za okolje je prostovoljni pristop k certificiranju okoljske uspešnosti, ki se izvaja po vsem 
svetu. Znak za okolje identificira izdelek, ki izpolnjuje določena merila ali standarde. V nasprotju 
z »zelenimi« simboli ali izjavami, ki jih proizvajalci in ponudniki storitev določajo sami, znak za 
okolje za izdelke ali storitve, za katere je predvideno izpolnjevanje posebnih okoljskih meril, 
organizacijam podeli zunanji ocenjevalec.

Sistemi označevanja:
Znak EU za okolje – Marjetica (EU Ecolabel)

Modri angel (Blaue Engel)

Nordijski znak (Nordic Swan)

Energijska zvezda (International Energy Star Program)

Znak pravične trgovine (Fair Trade Mark)

FSC (Forest Stewardship Council)

Geografsko poreklo
Pri nakupu lokalnih izdelkov lahko uporabimo geografsko 
označbo. Uporaba geografske označbe lahko potrdi, da ima 
izdelek določene lastnosti ali določen ugled zaradi svojega geo-
grafskega porekla.

Geografska označba izdelka ali storitve je opis ali predstavitev, 
ki dokazuje geografski izvor, ozemlje države ali regijo oz. kraj 
znotraj tega ozemlja. Pri tem so kakovost, ugled ali druge 
značilnosti izdelkov ali storitve izključno ali v veliki meri posle-
dica geografskega okolja, vključno z naravnimi in/ali človeškimi 
dejavniki (na primer »šampanjec«, »tekila« ali sir »Roquefort«)1.

1 Izraz „geografska označba” izhaja iz sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o trgovinskih vidikih 
pravic intelektualne lastnine (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS). 
Sporazum TRIPS opredeljuje standarde za ureditev mednarodne zaščite in uveljavljanja intelektualne lastni-
ne ter vzpostavlja mednarodne minimalne standarde za zaščito geografskih označb.



menedžment — 38 —

Nasveti, ideje in namigi za menedž ment

Za uspešno izvajanje zelenega naročanja je zelo priporočljivo, 
da najvišje vodstvo  formalno sprejme  politiko za zeleno na-
ročanje. Taki podpora in politična namera na najvišji vodstveni 
ravni bosta zagotovili večjo pripravljenost za izvajanje zelenega 
naročanja in doseženi bodo boljši rezultati. 

Primer politične izjave: Naša organizacija (ime) vsako leto po-
troši (znesek) za nabavo blaga in storitev. Preusmeritev teh iz-
datkov v nabavo okolju prijaznejših alternativ bo neposredno 
prispevala k zmanjšanju našega vpliva na okolje.

Dejansko so potencialne koristi zelenega naročanja mnogo-
vrstne, med njimi:

 • Zmanjšanje vpliva na okolje (ekološki odtis) organizacije (npr. 
znižanje emisij CO

2
 zaradi nabave energijsko učinkovitejših 

aparatov in opreme, izboljšave kakovosti zraka in vode v lo-
kalnem okolju zaradi nakupov vozil z nižjimi emisijami, manj 
strupenih čistil). 

 • Ohranjanje naravnih virov (prispevanje k znižanju globalnega 
izsekavanja gozdov zaradi kupovanja izdelkov, narejenih iz 
lesa iz gozdov, s katerimi se sonaravno gospodari).

 • Spodbujanje proizvodnje kakovostnejših izdelkov in storitev 
(zmanjšanje porabe nevarnih snovi).

 • Pospeševanje konkurenčnosti v industriji (novi trgi, delovna 
mesta, inovacije in nove tehnologije).

 • Zagotavljanje bolj zdravega delovnega okolja (z nakupom 
svežih in ekoloških živil in skrbjo za kakovost zraka v notranjih 
prostorih).

 • Nižji stroški zaradi nabave učinkovitejših izdelkov, storitev in 
gradenj.

 • Zeleno naročanje ima pomembno vlogo v preusmerjanju k 
trajnostni potrošnji in proizvodnji.

Zeleno  
naročanje  

je postopen 
proces,  

ki zahteva 
zavezanost  
in podporo 
najviš jega  

vodstva
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Ko načrtujete aktivnosti in razvijate akcijski načrt za zeleno na-
ročanje je zelo pomembno, da temeljito poznate svoje trenutne 
nabavne aktivnosti – da veste, kaj je bilo oziroma bo nabavljeno, 
kdo je opravil storitev, kdo je bil dobavitelj in ali so bile vključe-
ne kakršne koli zelene zahteve pri teh nakupih. Zbrati je treba 
informacije – torej opraviti dejanski pregled nabave – na orga-
nizacijski ravni ter informacije o količinski nabavi in potrebah. 

Organizacija lahko opravi analizo potrošnje za celotno nabavo ali 
pa samo za določene izdelke in storitve ter morda samo določe-
ne oddelke ali celo pisarno. Vendar je priporočljivo pokriti čim 
več izdelkov, saj bodo tako zbrane informacije pomagale lažje 
določiti, katere izdelke in storitve izbrati za zeleno nabavo, cilji 
bodo bolj realistični in lažje se bo postavila osnova za merjenje 
napredka pri zelenem nakupovanju. Te informacije so lahko tudi 
učinkovito orodje za interno komuniciranje.

Z akcijskim načrtom za zeleno nabavo boste postavili jasne po-
drobnosti, kako boste dosegli cilje, postavljene v politiki. Akcijski 
načrt je natančen, določen dokument, usmerjen k specifičnim 
potrebam in dejavnostim v zvezi z nabavo v vaši organizaciji. 
Akcijski načrt je treba predstaviti in ga dati na razpolago vsem 
zaposlenim, ki so vključeni v posamezne faze procesa nabave.

Poseben vidik, ki ga je treba upoštevati pri zeleni nabavi in pri 
snovanju akcijskega načrta, je ocena sposobnosti in ponudbe 
trga. Zato je priporočljivo opraviti analizo trga, s čimer boste 
lahko presodili, ali lahko zadovolji vaše potrebe po določenih 
izdelkih in storitvah.

Zelo pomembno je zagotoviti, da se vse osebje, ki je kakor koli 
povezano z nabavo, vključi v izobraževanje in usposabljanje za 
zeleno naročanje. Zeleno naročanje bo tudi učinkovitejše, če 
bodo vsi vpleteni razumeli, za kaj gre in zakaj je dobro, da kupu-
jemo zeleno. Zato je priporočljivo:

 • Izvajati ozaveščanje in izobraževanje za vse zaposlene (preko 
seminarjev, z internimi novicami, preko intraneta ipd.).

 • Komunicirati vnaprej naše namere potencialnim ponudnikom 
oziroma dobaviteljem, da jim zagotovimo čas, da se pripravijo 
na spremembe.

 • Uporabiti marketinške pristope, s čimer skomunicirate svojo 
dejavnost zunanji javnosti, kar vas postavi v položaj, ko dajete 
zgled. 
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Korak 1:  Priprava
 • Izvedite analizo stroškov dejanske nabave in organizacijske ravni. 
 • Izberite prednostne izdelke in storitve. 

Nekaj predlogov za začetni izbor:
 • včasih je lažje začeti z izdelki kot pa s storitvami,
 • začnite z izdelki, kjer so okoljske zahteve enostavne, na primer elektronska 
pisarniška oprema, papir, živila,

 • razmislite o izdelkih, ki izkazujejo največje prihranke skozi življenjsko dobo 
(ponavadi so to izdelki, ki porabljajo energijo), ali o tistih, ki ne stanejo tako 
zelo veliko (na primer papir ali čistila).

Korak 2:  Postavljanje ciljev
 • Operativni cilji so usmerjeni na podporne ukrepe. 
 • Cilji, ki se nanašajo neposredno na nakupe izdelkov ali storitev.

Korak 3: Izdelava akcijskega načrta
 • Če obstaja, naj akcijski načrt predstavi politično zavezo organizacije.
 • Opis ukrepov, ki se bodo izvedli.
 • Navedba odgovornih nosilcev.
 • Natačno postavljeni cilji.

 • Časovni načrt.
Korak 4: Izvajanje akcijskega načrta

Korak 5: Monitoring napredka in poročanje o rezultatih
Izvedite notranji pregled, da ugotovite, če so bili načrtovani ukrepi in postopki izvedeni, 
kaj se je doseglo, če in kakšne so bile ovire, ali je mogoče še izboljšati vključevanje 
okoljskih problemov v postopke nabave, ali je potrebno izvesti kakšne korektivne 
ukrepe ter ali je mogoče postaviti nove cilje? 

Izvedba nakupa
Obstoječe okoljske zahteve (npr. ZeJN zahteve Evropske komisije, okoljske zahteve Združenih 
narodov in okoljske zahteve, ki so jih razvile države članice) so primeri, ki jih je mogoče nepo-
sredno vključiti v dokumente za izvedbo nabave. Tu so ponujene možnosti tako za »hitre ko-
risti« kot tudi za zahtevnejše pristope. Znaki za okolje, sistemi ravnanja z okoljem in nacionalna 
priporočila so tudi v veliko pomoč pri pripravi zelenih nakupov.

Okoljske zahteve Evropske komisije
Stavbe, Elektrika, Čistila in storitve čiščenja, Tekstilni izdelki, Živila in gostinske storitve, Pohištvo, 
Pisarniška elektronska oprema, Papir, Vrtni izdelki in vrtnarjenje, Vozila, Okna, Toplotna izolacija, 
Stenske obloge, Trdne talne obloge, Soproizvodnja toplote in elektrike, Gradnja cest in prometne 
oznake, Cestna razsvetljava in prometna signalizacija, Mobilni telefoni, Notranja razsvetljava.
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V izdelavi: Sistemi ogrevanja, Kopalniška oprema, Infrastruktura za odpadne vode, Električna 
oprema v zdravstvu, Notranje in zunanje barve.

Kazalniki okoljske uspeš nosti

Kolikšen delež vseh izdelkov in/ali storitev je nabavljen v skladu z načeli 
trajnostnega in zelenega naročanja?

%

Kolikšen delež izdelkov in/ali storitev je nabavljen v okviru sheme 
pravične trgovine?

%

Kolikšen je med nabavljenimi delež lokalnih izdelkov oziroma storitev? %

Primer dobre prakse

ZELENA jAVNA NAROČILA V BARCELONI

Zavezanost meš čanov v smeri trajnostnega razvojaiv:
 • »Vključevanje okoljskih meril in socialnih zahtev v javne razpise za gradnjo in storitve. Spod-
bujanje zelenih javnih naročil v javni upravi.«

 • Vodenje z zgledom, povečevanje okoljske usklajenosti organizacije z zakonodajo:
 • ustvarjanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah (20 odstotkov evropskega BDP 
izhaja iz nakupov javne uprave),

 • uporaba učinkovitejših in okolju prijaznih izdelkov in storitev,
 • varčevanje z viri in njihova ponovna uporaba ali ločeno zbiranje.

Notranji predpisi in uredbe:
 • 2001: vladni ukrep za zeleno javno naročanje,
 • 2002: sprejem Lokalne Agende 21 za Barcelono,
 • 2002: odlok o uporabi recikliranega papirja,
 • 2003: institucionalna Deklaracija za pravično trgovino,
 • 2004: odlok za odgovorno naročanje lesa,
 • 2005: navodila za primerno uporabo naprav za hlajenje,
 • 2006: »ozelenjevanje« javnih razpisov.

Nekateri rezultati
 • Pet oddelkov je uvedlo sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001):

 • vsi ti oddelki v svojih postopkih javnega naročanja upoštevajo okoljske zahteve,
 • na Oddelku za okolje so pri 10-ih od 11-ih velikih razpisov že uvedli okoljske zahteve.
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Poraba energije
Energetski izziv je eden največjih izzivov, s katerimi se sooča svet. Naraščajoče cene energije in 
povečanje energetske odvisnosti prinašajo tveganja za varnost in konkurenčnost.

Z energetiko povezani izpusti predstavljajo skoraj 80 odstotkov vseh izpustov toplogrednih pli-
nov v EU. Preusmeritev našega energetskega sistema na bolj varno in trajnostno pot bo trajala 
desetletja. Evropski svet je leta 2007 sprejel ambiciozne cilje na področju energetike in pod-
nebnih sprememb po letu 2020 - zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 20 odstotkov (z 
možnim povečanjem na 30 odstotkov, če bodo pogoji pravi), povečanje deleža obnovljivih virov 
energije v celotni pridobljeni energiji na 20 odstotkov in 20-odstotno izboljšanje energijske 
učinkovitosti. Izgubljanja energije si ne moremo več privoščiti. 

Energijska učinkovitost je eden izmed stroškovno najbolj učin-
kovitih načinov za zmanjšanje izpustov, izboljšanje energetske 
varnosti in večje dostopnosti energije za potrošnike. Javni sek-
tor mora dajati zgled, zato bi morali biti za potrošnjo energije 
v javnem sektorju določeni ambiciozni cilji. Javna naročila bi 
morala podpirati energijsko učinkovite rezultate. Politike, ki 
spodbujajo učinkovitost virov, vključno z naložbami v energij-
sko učinkovitost, so pogosto kratkoročne, s takojšnjimi stroški, 
preden se občutijo srednje- in dolgoročne koristi.

Vendar za energijsko učinkovitost niso vedno potrebne velike 
naložbe, včasih lahko majhne in preproste spremembe v nava-
dah (na primer uporaba energijsko bolj učinkovite elektronske 
pisarniške opreme ali uvedba dobre politike naročanja) bistve-
no zmanjšajo račun za energijo v pisarni.

Končna raba energije v poslovnem sektorju se je od leta 1973 
do leta 2000 povečala za 68,4 odstotka, ta trend pa se nada-
ljuje. Rast izpustov v tem sektorju je bila obrzdana s preho-
dom na drugačna goriva, tako za ogrevanje kot za proizvodnjo 
električne energije, vendar takšno stanje ne bo trajalo dolgo. 
Pregled energetske politike (PIU 2002) je opozoril na poslov-
ni sektor kot področje, kjer je potrebno odločnejše ukrepanje. 
Pisarne so dobro izhodišče za spremembe v tem sektorju, saj 
predstavljajo pomemben delež celotne porabe energije in iz-
pustov v sektorju, in zdi se, da je tu potencial za doseganje 
znatnih prihrankov največjiv.
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Ko govorimo o energiji, je pomembno za vse aktivnosti, ki 
uporabljajo energijo, pojasniti, koliko energije porabimo zanje. 
Med oceno porabe energije ne smemo pozabiti na naslednja 
področja in dejavnosti: 

 • delovanje računalnikov, strežnikov, elektronske pisarniške 
opreme in drugih elektronskih orodij,

 • razsvetljava na delovnem mestu,

 • sistemi gretja, prezračevanja in hlajenja,

 • načini potovanja v pisarno in poslovnih potovanj,

 • delo v kuhinjah in gostinske storitve.

Aktivnosti za zmanjšanje porabe so lahko različne, toda cilj je 
enak. Z večjo energijsko učinkovitostjo podjetja pripomorejo 
k varovanju okolja in podpirajo načela trajnostnega razvoja, 
poleg tega dosežejo tudi zmanjšanje stroškov. Z majhnimi 
spremembami v pisarni (v smislu vedenja ali naložb) lahko 
podjetja prihranijo ogromne vsote denarja. Z znižanjem gretja 
in znižanjem temperature v pisarni za 1°C se lahko zmanjša 
poraba energije za 6 odstotkov. 63 odstotkov porabe energije 
v pisarni je porabljenih za razsvetljavo, ogrevanje in hlajenje, 
zato so ta področja največji možni viri prihrankov energijevi. 
Ne pozabite na druge možne načine zmanjšanja porabe ener-
gije - računalniki, strežniki, elektronska pisarniška oprema in 
druga elektronska orodja (več v poglavju ‘Zelena elektronska 
oprema’), gostinske dejavnosti (več v poglavju ‘Živila in go-
stinske storitve’) ali poslovna potovanja (poglavje ‘Transport 
in mobilnost’). 

Z zniž anjem 
temperature  

v pisarni za 1°C 
se lahko zmanjš a 
poraba energije 
za 6 odstotkov
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Certificiranje in označevanje 

Pred menjavo starega izdelka za nov, energijsko učinkovitejši 
izdelek, je prvo in najbolj pomembno vprašanje: ali ima izde-
lek znak za okolje ali certifikat za energijo? 

V letu 2010 je z Direktivo Evropske unije (2010/30/EU) začel 
veljati nov sistem označevanja energijske učinkovitosti za raz-
lične naprave. Namesto označevanja v stari direktivi (92/75/
ES)vii - razredi energijske učinkovitosti od A do G - je bilo uve-
deno dodatno označevanje(A+, A++, A+++). Direktiva zahteva, 
da večina naprav (ki so naštete v direktivi), danih na trg v 
EU, na embalaži prikaže energijsko učinkovitost z uporabo te 
energijske lestvice. Poleg jasnega barvnega razvrščanja so do-
dane tudi druge informacije, na primer na energijski nalepki za 
žarnico je pogost podatek o lumnih (moči razsvetljave) in vatih 
(porabi energije v džulih na sekundo)viii.

Druga oznaka v Evropski uniji je program European Energy Star 
(Uredba 106/2008)ix.

Zunaj Evrope je najbolj znan okoljski znak za energijsko učin-
kovitost Energy Star. Energy Star je nalepka za hladilnike, ra-
čunalnike in druge elektronske izdelke, ki so energijsko učin-
kovitejši od drugih. Izdelki Energy Star lahko za potrošnike v 
primerjavi s standardnimi modeli prinesejo relativne prihranke 
v višini 10–70 odstotkov. Obstaja več kot 40.000 izdelkov prib-
ližno 3.000-ih proizvajalcev, ki so pridobili to nalepko v več kot 
60-ih kategorijahx. 

Dodatne oznake, povezane s porabo energije:
 • Znak EU za okolje (EU Ecolabel)

 • EKOenergy

 • avstrijski znak za okolje Österreichisches Umweltzeichen

 • SMaRT Consensus Sustainable Product Standards

 • TÜV SÜD Mark EE01/EE02

 • Carbon Trust Standard

A
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XYZ Watt
XY00 h
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

Pred sprejetjem kakršnegakoli ukrepa za zmanjšanje porabe energije v pisarni je priporočljivo, 
da opravite notranji pregled ali revizijo, da izmerite izgube energije vsakega procesa v pisarni 
(kot je navedeno v uvodu k temu poglavju). Na primer, pred odločitvijo o izolaciji je priporočlji-
vo, da opravite pregled, ki razkrije, kako velika je trenutna toplotna izguba.

Šele po pridobitvi jasnih informacij o porabi energije v pisarni boste lahko sprejeli pravilno 
odločitev in ukrepali za reševanje posameznih vprašanj. Obstaja veliko rešitev za energijsko 
učinkovitost, pravilna rešitev je odvisna od načina porabe energije.

Uporaba energijsko učinkovite opreme in uporaba tehnične opreme v večini primerov zahteva 
ustrezno usposobljeno osebje. Energijska učinkovitost je odvisna predvsem od uspešnosti/ob-
našanja osebja. Z usposabljanjem, aktivno komunikacijo in učinkovitim izkoriščanjem informa-
cijskih kanalov lahko dosežete večje število pisarniškega osebja in posameznike motivirate, da 
sodelujejo v strategijah varčevanja z energijo.

Nekaj idej:
 • Organizirajte tekmovanja na različne teme o energiji, kjer lahko zaposleni pridobijo dodatne 
točke za okoljsko zavedno obnašanje.

 • Ustvarite zabavne napise oziroma nalepke za opozorila zaposlenim, naj izklapljajo luči, ko jih 
ne potrebujejo.

 • Zaposlene lahko motivirate tudi tako, da redno spremljate porabo energije. Finančni prihranki 
se lahko v določeni meri uporabijo za osebje (kot npr. za »teambuilding« dogodke za za-
poslene).

 • Sodelujte v gibanjih, kot je Ura za zemljo (Earth Hour) za izboljšanje ozaveščenosti zaposlenih 
o energijskih in okoljskih temah.
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Večja energijska učinkovitost v pisarni pomeni zmanjšanje porabe energije in povečanje rabe 
naravnih virov energije.

RAZSVETLjAVAxi:
 • Prvi razmislek glede razsvetljave opravite že pri oblikovanju delovnega mesta in gradnji stav-
be, da bi zagotovili maksimalno izrabo dnevne svetlobe in varčevanje z energijo za razsvet-
ljavo (več v poglavju 'Stavbe: načrtovanje in lokacija').

 • Zamenjajte tradicionalne žarnice z žarilno nitko za energijsko varčne žarnicexii. Od septembra 
2009xiii so kupci dolžni zamenjati žarnice zaradi predpisov EU. Primerno je opredeliti prednosti 
in slabosti različnih vrst energijsko varčnih žarnic. Prednosti energijsko varčnih žarnic: imajo 
daljšo življenjsko dobo in porabijo manj energije za proizvodnjo enake stopnje svetilnosti 
(manj energije pretvorijo v toplotoxiv). Od leta 2009 poteka postopno umikanje tradicionalnih 
žarnic s trga (100W v letu 2009, 75W v letu 2010, 60W v letu 2011, 40W in manj v letu 2012)xv.

 • Možna so posebna stikala, ki uporabniku omogočajo nasta-
vitev stopnje osvetlitve. V nekaterih prostorih je priporočljiva 
namestitev dodatnih senzorjev, ki upoštevajo intenzivnost 
zunanje svetlobe (senzorji so občutljivi na dnevno svetlobo). 
Z natančnim načrtovanjem intenzivnosti osvetlitve lahko op-
timizirate porabo energije za razsvetljavo, tako da se udobje 
in kakovost dela ne bosta znižala.

 • Pohištvo v pisarni oz. njegova razporeditev v prostoru zelo 
vpliva na izrabo naravne svetlobe. Razporeditev pisarniških 
prostorov in opreme določa časovno obdobje, ko delo lahko 
poteka z izrabo naravne svetlobe.

 • Pomembne prihranke energije lahko dosežete z uporabo 
senzorjev gibanja za manj pogosto obiskane prostore (arhivi, 
stranišča in vhodi). V večjih prostorih senzorje postavite na 
stropu, v manjših pa v bližini stikala za luči.

 • Za zunanjo razsvetljavo (dvorišča itd.) lahko postavite t.i. 
lahke ovire, ki določajo obdobja, ko je razsvetljava vkloplje-
na. Tudi v tem primeru upoštevajte spremembe v naravni 
svetlobi. Zanašanje le na fiksno določene ure ni potrebno.



Izvedba — 48 —

SISTEMI ZA OGREVANjE, PREZRAČEVANjE IN hLAjENjE 
 • Zamenjajte stara okna in vrata z novimi z vsaj dvojno zastek-
litvijo, kar prihrani do 40 odstotkov celotne porabe energije. 
Če to ni mogoče, je alternativa zunanja izolacija. Dodatne 
izolacijske možnosti, kot so zavese in izolacijske stenske ta-
pete, lahko povečajo učinkovitost celotnega sistema izolacije.

 • V stavbi namestite termostat ali inteligentni operacijski sis-
tem. Strošek te opreme je relativno nizek, te naprave pa 
preprečujejo pregrevanje in premočno hlajenje. Nekatere od 
njih je možno programirati, zato se lahko sistem ogrevanja/
hlajenja vklopi le ob koncu tedna in ponoči, če je to potrebno 
(ugašanje ogrevanja/hlajenja v pisarni za konec tedna lahko 
prihrani 30 odstotkov celotne porabe energije).

 • Določite temperaturo v pisarni (idealna temperatura je 19–
21°C pozimi in 23–26°C poleti). Ponoči je ustrezna tempera-
tura 15°C pozimi, poleti pa lahko ponoči klimatsko napravo 
izklopite. Vendar so lahko te optimalne temperature različne 
v različnih državah, odvisno od povprečne temperature v 
ozračju. Preverite, ali obstaja nacionalna zakonodaja ali di-
rektiva v zvezi s temperaturo v pisarni.

 • Temperatura v prostorih, skozi katere zaposleni le hodijo 
(skladiščni prostori, vhodi in hodniki), je lahko drugačna kot 
temperatura v stalno obljudenih prostorih. Priporočljivo je, 
da ogrevanje izklopite v prostorih, ki jih nikoli ne uporab-
ljate. Iz higienskih razlogov (preprečevanje plesni) je treba 
prostore dobro zračiti.

 • Za zmanjšanje porabe primarne energije investirajte v son-
čne sprejemnike za pridobivanje tople vode ali sončne celice 
za proizvodnjo električne energije.

 • Danes pri gradnji novih pisarniških stavb običajno zgradijo 
zeleno streho. Gre za sajenje različnih vrst grmov, trav in 
cvetja na strehi. To lahko zmanjša toploto strehe, poveča 
izhlapevanje in hladi oz. greje stavbo od zgoraj.

 • Če je le mogoče, zmanjšajte temperaturo vode v pipah. V 
nekaterih kotlih je temperatura samodejno nastavljena na 
60–65°C, medtem ko velja, da je 25–35°C dovolj za udobje 
in zdravje.

Določite 
temperaturo v 

pisarni: idealna 
temperatura je 

19–21°C pozimi in 
23–26°C poleti
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 • Če je zgradba postavljena v jugozahodni smeri, so senčila v 
zimskem času lahko odprta, kar bo prispevalo k segrevanju 
zraka v pisarni in manjši porabi energije za ogrevanje. Sen-
čila naj bodo zaradi preprečevanja pregrevanja poleti zaprta.

 • V toplih poletnih dneh je bolje odpreti okna zgodaj zjutraj, 
ko je zunanji zrak hladnejši, da se ohladi zrak v stavbi. Bolje 
je, da prezračite pisarno s popolnoma odprtimi okni in pus-
tite okna odprta krajši čas (5–15 min), kot pa delno zračiti 
za daljši čas.

 • Rastline v pisarni čistijo zrak, proizvajajo kisik in prispevajo 
k občutku udobja v pisarni, hkrati pa pomagajo zmanjševati 
temperaturo z izhlapevanjem (več v poglavju 'Kakovost no-
tranjega zraka').

Večina teh priporočil je izvedljivih z zelo malo truda ali denar-
ja. Njihovi učinki se lahko pokažejo šele na dolgi rok, vendar 
so končni rezultati neprecenljivi. Ker skoraj vse te aktivnosti 
zahtevajo udeležbo zaposlenih, je zelo pomembno, da so ti 
s postopki seznanjeni. Pomislite na večkratne koristi: če le 10 
odstotkov zaposlenih te aktivnosti začne izvajati tudi doma, 
bodo rezultati večkrat pomnoženi.

Bolje je odpreti  
okna zgodaj 
zjutraj, ko je 
zunanji zrak 

hladnejš i
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Kazalniki okoljske uspeš nosti

V tipični pisarni je 29 odstotkov energije porabljene za razsvet-
ljavo. To dejstvo izpostavlja potrebo po spremljanju porabe 
energije za razsvetljavo. Najenostavnejši način za spremljanje 
okoljske uspešnosti je spremljanje porabe energije s prever-
janjem števca elektrike. Pomanjkljivost tega načina je, da ne 
morete opredeliti posameznega vira rabe električne energije 
(razsvetljava, elektronska ali druga električna oprema)xvi.

V smislu sistema HVAC pridejo v poštev naslednji postopni koraki:

 • Informirajte se o sedanjem sistemu ogrevanja - opredelite 
ogrevano površino v kvadratnih metrih (m2).

 • Kvantificirajte porabo goriva in stroške za ogrevanje - v 
večini primerov je to navedeno na računu v kWh ali m3  
(1 kWh = cca 9,5 m3). Vendar upoštevajte, da je ogrevalna 
vrednost zemeljskega plina odvisna od njegove kakovosti, 
ki se lahko razlikuje glede na izvor zemeljskega plina. Na-
tančna ogrevalna vrednost je podana s strani dobavitelja (»X 
MJ«), tako da se lahko izračuna po naslednji formuli: X MJ / 
3,6 = Y kWh.

 • Ugotovite izgube in ovrednotite možnosti za izboljšanje 
učinkovitosti - primerjajte porabo v svoji poslovni stavbi s 
primerjalnimi analizami.

Primerjava porabe toplote v srednji Evropi.

Uvrstitev Poraba toplote kWh/m3/leto Opombe

A 0-30 najbolj učinkovito

B 30-51 visoko energijsko učinkovito

C 51-70 učinkovito 

D 71-120 povprečno

E 121-160 nezadovoljivo

F 161-200 neučinkovito

G 201- popolnoma neučinkovito
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Primeri dobre prakse

Univerza v Szegedu
Univerza ima letno 250 MWh prihrankov z namestitvijo pa-
sivnih infrardečih senzorjev. Cena namestitve senzorjev je 
znašala 2.500 evrov, ampak se je povrnila s prihrankom več 
kot 38.000 evrov na leto (250 MWh/leto, 40 ton CO

2
 na leto).

Madžarska poš ta
Posodobitev ogrevalnega sistema v treh poštnih poslovalnicah 
je pomenila zmanjšanja porabe plina za 64.000 m3. Zaradi 
prihranka porabe plina so letni izpusti CO manjši za 32,5 kg, 
izpusti NOx za 154,5 kg in izpusti CO

2
 za 123 ton. Investicijski 

stroški so bili 10.600 evrov in se bodo povrnili v 10-ih letih.
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Pisarniš ke stavbe – 
načrtovanje in lokacija

Ob gradnji novih ali prenovi obstoječih stavb nastajajo številni 
okoljski vplivi, ki so povezani z oblikovanjem, z gradnjo ali pre-
novo ter z uporabo stavbe.

 
Seznam vplivovxvii: 

 • Poraba energije za ogrevanje, ohlajanje, prezračevanje, 
gretje vode, poraba električne energije in s tem povezani 
izpusti CO

2
.

 • Poraba naravnih virov.

 • Poraba vode med gradnjo in med uporabo stavbe.

 • Izpusti snovi, nevarnih za okolje in zdravje ljudi med gradnjo 
ali pri odlaganju odpadnega materiala in med uporabo stav-
be, kar vpliva na onesnaženje zraka in vode.

 • Vsebnost nevarnih snovi v gradbenih materialih, ki imajo 
negativen vpliv na zdravje ljudi.

 • Izpusti CO
2
 zaradi transporta gradbenih materialov.

 • Ustvarjanje odpadkov.

Vključevanje 
sistemskega 

pristopa 
ž ivljenjske  

dobe
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Da bi se soočila s tem izzivom, je EU predlagala prostovoljni mehanizem – zeleno javno naročanje 
– ki ponuja številne rešitvexviii:

 • Povečevanje učinkovite rabe energije v stavbah.

 • Zagotavljanje visokih standardov učinkovitosti za gretje, hlajenje, prezračevanje, ogrevanje 
vode in elektronske naprave.

 • Uporabo pogodb o zagotovljeni porabi energije z energetskimi podjetji.

 • Spodbujanje rabe lokalnih obnovljivih virov energije in visoko učinkovite soproizvodnje elek-
trične energije in toplote. 

 • Vključevanje sistemskega pristopa življenjske dobe za gradbene materiale (LCA pristop)2.

 • Spodbujanje rabe trajnostno pridobljenih materialov za gradnjo in izolacijo.

 • Spodbujanje vgradnje tehnologij za manjšo porabo vode v stavbah in manjšo porabo vode 
med gradnjo.

 • Spodbujanje uporabe nestrupenih gradbenih materialov  
s poudarkom na uporabi obnovljivih surovin za gradbene 
materiale.

 • Spodbujanje uporabe alternativnih materialov in snovi na-
mesto nevarnih gradbenih materialov.

 • Spodbujanje uporabe energijsko učinkovitih vozil za prevoz 
materiala.

 • Uporaba učinkovitih sistemov upravljanja z dobavno verigo.

 • Zmanjševanje količine odpadkov in zagotavljanje primernega 
ravnanja z gradbenimi odpadki in njihovega odstranjevanja.

2  Ocena življenjske dobe (Life Cycle Assessment – LCA) je orodje, ki se lahko uporabi za oceno okoljskih 
vplivov izdelka, procesa ali storitve od zasnove do odstranjevanja, t.j. v celotnem življenjski dobi. Gre za t.i. pristop Od zibke 
do groba (Cradle to Grave). Vplivi na okolje so lahko koristni ali škodljivi. Ti vplivi so lahko zajeti v izrazu okoljski odtis 
(izdelka ali storitve).
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ZAKONODAjA IN CILjI

Direktiva o učinkoviti rabi energije v stavbah  
(Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EC)xix

19. maja 2010 sta Evropski parlament in Svet Evropske uni-
je sprejela spremembe Direktive o učinkoviti rabi energije v 
stavbah. Revizija je bila potrebna, da bi okrepili zahteve glede 
energijske učinkovitosti ter pojasnili in poenostavili nekatere 
določbe direktive iz leta 2002 (2002/91/ES).

Nekateri od glavnih poudarkov prenovljene direktive, ki nado-
mešča tisto iz leta 2002, so:

 • Na dan 31. decembra 2020 mora biti poraba energije v no-
vih stavbah v EU »skoraj nična« (zgradbe z zelo visoko ener-
gijsko učinkovitostjo, določeno v skladu s Prilogo 1). Poleg 
tega mora biti energija v veliki meri pridobljena iz obnovlji-
vih virov. (Izraz »skoraj nična« v veliki meri pomeni energijo 
iz obnovljivih virov, vključno z obnovljivo energijo, proizve-
deno v ali na stavbi ali v njeni bližini.)

 • Javni organi, ki imajo v lasti ali delujejo v novi stavbi, morajo biti zgled pri gradnji, nakupu ali 
najemu teh »skoraj ničnih« energijskih zgradb, in sicer od 1. januarja 2019.

 • Minimalne zahteve za komponente so uvedli za vse zamenjave in prenove.

 • Izdelana je usklajena računska metodologija za dvig minimalnih zahtev glede energijske učin-
kovitosti v državah članicah v smeri stroškovno optimalne ravni (v definiciji in prilogi).

 • Države članice bodo morale uvesti bolj podroben in strog postopek izdaje energijske izkaznice.

 • Države članice bodo morale uvesti kazni za kršitve.

Na dan  
31. decembra 

2020 mora biti 
poraba energije 

v novih stavbah v 
EU »skoraj nična«



Izvedba — 55 — 

Leta 2002 je bila sprejeta direktiva za zagotavljanje večje energijske učinkovitosti stavb v drža-
vah članicah. Vsebuje:

 • predstavitev celovite metodologije za merjenje energijske učinkovitosti,

 • minimalne standarde energijske učinkovitosti novih in določenih obnovljenih stavb,

 • energijsko označevanje in svetovanje za nove in obstoječe stavbe,

 • preglede in ocene vodnih grelcev ter grelnih in hladilnih naprav.

Direktiva o promoviranju uporabe energije iz obnovljivih virov 
(Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy 
from renewable sources)xx

Do 31. decembra 2014 bodo države članice EU v svojih zakon-
skih in podzakonskih predpisih na področju gradnje, ali pa z 
drugimi sredstvi z enakim učinkom, če je primerno, zahtevale 
določeno minimalno raven energije iz obnovljivih virov v novih 
stavbah in obstoječih stavbah, na katerih so bila izvedena pre-
novitvena dela večjega obsega. Države članice lahko dovolijo, 
da so te minimalne ravni dosežne z daljinskim ogrevanjem 
in hlajenjem, pri katerem je energija pridobljena s pomočjo 
pomembnega deleža obnovljivih virov.

Direktiva o energijski učinkovitosti (Energy Efficiency Directive 
2012/27/EU)xxi

Javni organi si bodo prizadevali za rast trga energijsko učin-
kovitih izdelkov in storitev z zakonsko obvezo za nakup ener-
gijsko učinkovitih stavb, izdelkov in storitev. Njihov cilj bo še 
naprej postopno zmanjšanje porabljene energije v lastnih pro-
storih z izvajanjem vsakoletnih obnovitvenih del, ki zajemajo 
najmanj 3 odstotke celotne površine stavbnega fonda (od 1. 
januarja 2014). Jasen cilj je varčevanje z energijo.

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z 
rabo energije (Ecodesign Directive 2009/125/EC)xxii

Ta direktiva razveljavlja Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 
izdelkov (Ecodesign Directive 2005/32/EC), ki je vzpostavljala 
okvir za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo (na 
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primer obveznosti za energijsko učinkovitost) za vse izdelke, 
ki uporabljajo energijo, v stanovanjskem, storitvenem in in-
dustrijskem sektorju. 16. člen Direktive o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov nalaga Evropski komisiji, naj vzpostavi drugi 
delovni načrt, ki določa okvirni seznam prednostnih izdelkov 
za izvajanje ukrepov v letih 2012–2014. Potrebne informacije 
o vplivih na okolje, možnih prihrankih in razmerah na trgu, da 
bi izbrali najprimernejši izdelek, najdete na spletni stranixxiii.

Uredba o gradbenih izdelkih (Construction Products Regulation 
305/2011/EU)xxiv, ki razveljavlja Direktivo o gradbenih izdelkih 
(89/106/EGS)xxv

Namen uredbe je zagotoviti zanesljive podatke o učinkovitosti 
gradbenih proizvodov. To je doseženo z vzpostavitvijo »sku-
pnega tehničnega jezika«, ki ponuja enotne metode ocenjeva-
nja učinkovitosti gradbenih proizvodov.

Osnovne zahteve za gradbena dela so določene v Prilogi 1. 
Gradbena dela v celoti in po posameznih delih morajo ustrezati 
predvideni uporabi, upoštevajoč zlasti zdravje in varnost oseb, 
ki sodelujejo v celotnem poteku del. Ob primernem vzdrže-
vanju morajo gradbena dela izpolnjevati naslednje osnovne 
zahteve: mehanska odpornost in stabilnost, varnost v primeru 
požara, higiena, zdravje ljudi in okolja, varnost in dostopnost 
pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in 
ohranjanje toplote, trajnostna raba naravnih virov.

Direktiva o učinkovitosti končne rabe energije in energetskih 
storitvah (Directive on Energy End - Use Efficiency and Energy 
Services 2006/32/EC)xxvi 
Direktiva se osredotoča na uvedbo ukrepov za čim večjo ener-
gijsko učinkovitost in zmanjšanje končne porabe. Direktiva 
prav tako predstavlja enotno metodologijo izračuna in pristope 
za vrednotenje določenih ciljev. Npr. nekateri ukrepi za var-
čevanje z energijo za zmanjšanje porabe energije za končne 
potrošnike vključujejo zagotavljanje energetskih storitev, izo-
lacijo stavb, gradbene pasivne solarne elemente na zunanjih 
delih zgradb, vgradnjo solarnih sistemov in zamenjavo žarnic z 
energijsko učinkovitimi žarnicami.
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Certificiranje in označevanje

Certificiranje stavb ponuja lastnikom in upravnikom možnost, da spoznajo in uporabijo zeleno 
načrtovanje stavbe, zeleno gradnjo, upravljanje in vzdrževanje. Poleg tega omogoča okoljsko 
ozaveščenim podjetjem izkazovanje visokih standardov pri zaščiti in ohranjanju okolja.

hQE (Francija):  To prostovoljno pobudo so v Franciji predstavili leta 1990, danes pa je temelj 
zelenega načrtovanja v Franciji. Glavni cilj HQE je zmanjšati okoljski vpliv stav-
be z okoljsko primerno zasnovo in ekoinženiringom ter hkrati izboljšati udobje 
in zdravje ljudi na 14-ih ciljnih področjihxxvii.

BREEAM  je sistem zelenega presojanja. Cilj je presoja okoljskega vpliva stavb glede  
(Velika Britanija)   na vrsto različnih indikatorjev in ustvarjanje enotne ocene določene stavbe. 

Presoje BREEAM veljajo za nestanovanjske stavbe, uporabljajo pa jih pri grad-
nji, načrtovanju in zaključnih delih ter pri stavbah, na katerih so potekala 
večja obnovitvena delaxxviii.  

DGNB (Nemčija):  Certifikat DGNB so v Nemčiji razvili leta 2008. Pokriva vse vrste področij 
trajnostne gradnje pisarn in javnih stavb. Stavbe ocenjuje kot celote in ne 
po posameznih področjih. Certifikat pri oceni upošteva 51 različnih kriteri-
jev trajnostne gradnje, ki imajo različno težo glede na to, za kakšno stavbo 
gre. Kriteriji so združeni v 6 skupin: ekološki, ekonomski, družbeno-kulturni in 
funkcionalni, tehnični, procesni in lokacijskixxix.

ISO 21931-1:2010:  Predstavlja osnovni okvir za izboljšanje kakovosti in primerjavo metod za pre-
sojanje okoljske učinkovitosti stavb. Definira in opisuje, kaj je treba upoštevati 
pri uporabi in razvoju metod za presojanje okoljske učinkovitosti novih ali ob-
stoječih stavb pri načrtovanju, gradnji, delovanju, vzdrževanju in opremljanju 
ter pri rušenjuxxx.

V Evropi in po svetu poznamo še veliko drugih orodij za okoljsko presojo stavb.
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

ZELENO jAVNO NAROČANjExxxi

Za večino javnih organov gradnja novih stavb ali obnova obstoječih predstavlja večino stroškov 
poslovanja, ponekod tudi čez 50 odstotkov. »Okoljska gradnja« pomeni, da se pri gradnji ali pre-
novi teži k zmanjševanju okoljskih vplivov v celotni življenjski dobi stavbe, torej ob načrtovanju, 
gradnji, prenovi, uporabi in rušenju. 

Okoljska merila, povezana s stavbami:

 • uporaba obnovljivih virov energije,

 • materiali in izdelki za gradnjo,

 • ravnanje z vodo in odpadki,

 • ostali vidiki vpliva na okolje, npr. izkušnje arhitekta, nadzor nad gradnjo in obnašanje uporabnikov.

Zeleno javno naročanje upošteva celovit okoljski profil stavbe. 
To pomeni, da mora upoštevati številne dejavnike, od materi-
alov do načinov za zagotovitev večje energijske učinkovitosti.

Tudi lokacija stavbe (podnebni pas) vpliva na energijske potre-
be (gretje, hlajenje), potencial izrabe lokalnih obnovljivih virov 
energije in uporabo materialov.

Zato je energijska učinkovitost stavbe močno odvisna od arhi-
tektovega načrta. Nujno je, da so v razpis za pridobitev izvajal-
ca vključene tudi okoljske zahteve. Že pri načrtovanju mora biti 
npr. vključena ocena skupne porabe energije, navedeno mora 
biti, kateri materiali se bodo uporabljali (les, steklo, kovina ...), 
iskati je potrebno inteligentne sisteme transporta, upošteva-
ti količino nastalih odpadkov, omejevanje hrupa in potrebno 
osvetljavo ter iskati možne načine uporabe lokalnih obnovljivih 
virov energije.

Med fazo gradnje je treba upoštevati druge okoljske vidike: 
odstotek trajnostnih gradbenih materialov, recikliranje materi-
alov, čim manjšo uporabo nevarnih snovi in zahteve po ener-
gijski učinkovitosti stavbe. Montaža gradbenih inštalacij je do-
datna faza, kjer je treba upoštevati končne zahteve po energiji, 
lokalne obnovljive vire energije in nastanek odpadne vode.

Cilj naj bo 
zmanjš anje 
okoljskega  

vpliva stavbe 
v vseh fazah 

ž ivljenjske dobe 
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

CILjI PRI NAČRTOVANjU STAVB
Da bi izvedli resnično uspešen projekt gradnje, morate cilje 
določati v medsebojni povezavixxxii:

 • Dostopnost: upoštevajte bližino javnega prevoza, saj to od 
uporabnikov ne zahteva uporabe osebnih vozil, ki bolj one-
snažujejo okolje. Pozornost namenite tudi gradbenim ele-
mentom, npr. klančinam in prehodom zaradi ljudi s poseb-
nimi potrebami.

 • Estetika: upoštevajte videz in obliko stavbe, njenih delov in 
prostorov ter integriranega procesa oblikovanja.

 • Cenovna učinkovitost: izberite materiale na osnovi analize 
njihove življenjske dobe (primerjava in ocenjevanje različnih 
možnosti v procesih priprave koncepta, oblikovanja in v 
inženirskih procesih), ocene osnovnih stroškov in nadzora 
nad proračunom.

 • Funkcionalnost: načrtujte zahteve in potrebe po pros-
toru, učinkovito rabo prostora ter vzdržljivost in učinkovito 
vzdrževanje stavbe.

 • Ohranitev zgodovinsko pomembnih stavb: posebni posegi, el-
ementi in strategije gradnje v zgodovinsko zavarovanem delu 
mesta ali v zgodovinski zgradbi morajo ustrezati enemu od 
štirih pristopov: ohranitev, prenova, restavriranje ali obnova.

 • Produktivnost: dobro fizično in psihično počutje ljudi v pros-
torih – pri gradnji upoštevajte kroženje zraka, osvetljenost, 
delovne prostore in tehnologijo v njih.

 • Varnost: poskrbite za zavarovanje ljudi in prostorov pred člo-
veškimi ali naravnimi nevarnostmi.

 • Trajnost(nost): upoštevajte okoljsko učinkovitost sestavnih 
delov stavb.



Izvedba — 60 —

DOBRE PRAKSE GLEDE LOKACIjE
Lokacija stavb vpliva na številne okoljske dejavnike: 

 • Glede na geografski položaj pisarne izrabite razpoložljive vire. Npr. uporaba izključno sončnih 
sprejemnikov za proizvodnjo električne energije v okolju, v katerem je možno pridobiti dovolj 
energije iz hidroelektrarn, bi bila velika potrata finančnih sredstev in energije.

 • Stavbe gradite na območjih, ki so že pozidana in imajo zgrajeno infrastrukturo, prenova ob-
stoječih stavb pa ima še dodatno prednost, saj ohranja zgodovinsko vrednost in zmanjšuje 
porabo virov.

 • Pri gradnji novih stavb razmišljajte o širitvah v višino in ne v širino, saj s tem zmanjšate vpliv 
na območje, ki meji na stavbo (primer je gradnja večnadstropnih parkirnih hiš).

 • Pisarne bi morale biti zgrajene na območju, kjer je omogočen dostop z javnim prevozom ali s 
kolesi, za promocijo vožnje s kolesi pa bi morali zgraditi tudi stojala za kolesa.

 • Pisarne bi morale biti v okolju, kjer je na voljo dovolj restavracij ali lokalov s prehrano. Tako 
vašemu podjetju ne bo treba skrbeti za svojo restavracijo, ki morda ne bi bila donosna, če ima 
podjetje le omejeno število zaposlenih.

 • Stavba ima lahko težave zaradi onesnaženja s hrupom. Temu se lahko izognete s primerno izo-
lacijo prostorov. Izogibajte se gradnji poslovnih prostorov blizu industrijskih obratov, letališč ...

 • Ljudje, ki uporabljajo pisarne, bi morali imeti na voljo vrtove ali druga zelena območja, kjer si 
lahko oddahnejo. Če gradite novo stavbo v centru mesta, je priporočljivo izbrati lokacijo blizu 
parka. Alternativna rešitev za stavbe v predmestjih so zelene strehe kot zelena območja, saj 
s tem prihranite prostor.

 • Kot dokazujejo nekatere študije primerov (Atlantis Bridge, zgradbe podjetja Access v Bruslju), 
so lahko dobra lokacija za poslovne stavbe degradirana območja (opuščeni ali premalo izra-
bljeni industrijski in poslovni prostori, ki so na voljo za ponovno uporabo), z malo ali nobene 
okoljske vrednosti. Seveda pa zahtevajo takšna območja sanacijo zemljišč in upoštevanje 
okoljskih predpisov, da boste v največji možni meri dosegli okoljske izboljšave.
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NARAVA IN NOVE TEhNOLOGIjE
 • Pri sistemih ogrevanja preglejte sistem izolacije (kar 25 od-
stotkov energije se izgubi zaradi neprimerno oblikovanih ali 
postavljenih oken). Okna z dvojno zasteklitvijo lahko prihra-
nijo do 40 odstotkov energije. Če to ni mogoče, si lahko po-
magate z zunanjo izolacijo ali s kakšno drugo rešitvijo (npr. 
zavese ali izolacijske tapete).

 • Neprimerno delovanje sistemov ogrevanja, prezračevanja in 
hlajenja (HVAC) lahko preprečite z vgraditvijo termostatov 
ali inteligentnih sistemov nadzora. Njihova cena je relativno 
nizka, rezultat pa preprečevanje prekomernega segrevanja 
ali ohlajanja prostorov. Programiranje omogoča, da se gret-
je/hlajenje čez noč izklaplja, kar lahko prihrani do 30 odstot-
kov energije. (več informacij v poglavju ‘Poraba energije’).

 • Ker so neobnovljivi viri energije omejeni in jih tudi že zmanj-
kuje (nafta), znanost išče alternativne vire energije. Ena od 
možnosti je sončna energija. Lahko jo uporabite za ogreva-
nje vode, ki dodatno oskrbuje glavni ogrevalni sistem.

 • Na stenah, strehah ali oknih imate več možnosti senčenja, 
npr. strehe, ki odbijajo sončno svetlobo, senčila na oknih, ra-
stline. Če te rešitve uporabite na zahodnih in južnih straneh 
stavb, lahko preprečite prekomerno segrevanje prostorov. 
Izraba možnosti, ki jih ponuja narava, je priporočljiva, saj po-
maga prihraniti denar in ne škoduje okolju.

 

Kar 25 odstotkov 
energije se izgubi 
zaradi neprimerno 

oblikovanih ali 
postavljenih oken
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Kazalniki okoljske uspeš nosti

Lega in načrtovanje upoštevanje življenjske dobe gradbenega projekta med 
načrtovanjem in oblikovanjem

Energijska učinkovitost

energija, vložena v gradnjo in uporabo zgradbe; odstotek 
energije, ki je pridobljena v zgradbi glede na celotno po-
rabo; vlaganje v izboljšanje energijske učinkovitosti in/ali 
instalacija obnovljivih virov energije

Učinkovita raba vode
odstotek vode, ki je bila zbrana v stavbi in je bila prečišče-
na ter ponovno uporabljena, ter odstotek zbrane in upo-
rabljene deževnice v primerjavi s celotno porabo vode

Učinkovitost materialov
odstotek »zelenih« materialov, uporabljenih pri gradnji, 
recikliranih industrijskih odpadkov ali lokalno pridelanih 
materialov

Kakovost notranjega 
okolja kakovost zraka, toplote in razsvetljave

Optimizacija delovanja in 
vzdrževanja

angažiranje osebja, ki skrbi za delovanje in vzdrževanje v 
vseh življenjskih obdobjih zgradbe

Zmanjšanje količine 
odpadkov in strupenih 
snovi

zagotavljanje posod za kompostiranje za zmanjšanje ko-
ličine bioloških odpadkov, odloženih na odlagališčih; uva-
janje dobrih praks razgradnje stavb (npr. stavbe se paz-
ljivo razgradi v elemente, primerne za ponovno uporabo 
in reciklažo); spreminjanje odpadkov in odpadne vode v 
gnojiva
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Dobre prakse v pisarnah

NAGRADE ZA ZELENO GRADNjO - GREEN BUILDING AWARDS 2011xxxiii

Dr.-Ing. W. Goetzelmann & Partner GmbH (Nemčija) 

V podjetju so zmanjšali porabo energije za več kot 90 odstotkov in letno prihranili 22,6 MWh energije.

Nova enonadstropna poslovna stavba z leseno konstrukcijo in zelo dobro izolacijo ima 7–8 de-
lovnih prostorov. Ogreva se s toplotno črpalko in prezračevanjem z rekuperacijo toplote. Na 
strehi je nameščen 19,32 kW sistem sončnih sprejemnikov za proizvodnjo električne energije.

Vasakronan, Švedska 

V podjetju so zmanjšali porabo energije za 60 odstotkov in prihranili 1886 MWh energije na leto.

Novi pisarna in trgovina se nahajata v predelu Värtahamnen v Stockholmu (blizu pristanišča 
Varta). Velike klimatske naprave so opremljene s toplotnimi izmenjevalniki z zmogljivostmi 
za ogrevanje in hlajenje. Nadzorovana prezračevalna enota skupaj z aktivnimi difuzorji zraka v 
stropu prihrani veliko energije. Energija za ogrevanje se proizvaja v bližnjem lokalnem objektu.

MSF TUR.IM SGPS SA, Natura Towers, Portugalska

V podjetju so zmanjšali porabo energije za 54,5 odstotkov in prihranili 579 MWh energije na leto.

Dvojna zasteklitev steklene fasade s stekli, ki uravnavajo prehod sončne toplote in svetlobe 
v notranjost, omogoča 65-odstotno absorpcijo energije in nočno prezračevanje. Deževnica je 
izkoriščena za zalivanje zelenih površin v velikosti 1000 m2. Vgrajen je sistem učinkovite in 
inteligentne razsvetljave. Sončne celice za proizvodnjo električne energije proizvajajo potrebno 
energijo za osvetlitev zunanjih zelenih površin in delovanje vodnjaka (21,9 MWh na leto). Son-
čni sprejemniki za pridobivanje tople vode pokrivajo celotne potrebe po vroči vodi.
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Zelena elektronska oprema
V tem poglavju so upoštevani naslednji sklopi izdelkov: namizni računalniki, prenosni računalni-
ki, monitorji, strežniki in oprema za slikovno obdelavo (tiskalniki, fotokopirni stroji itd.).

Obstaja nekaj zelo dobrih razlogov za to, da vaša pisarna postane energijsko učinkovita in okolju 
prijazna. Največji vplivi na okolje v zvezi z elektronsko pisarniško opremoxxxiv:

 • Poraba energije in z energijo povezani izpusti CO
2
.

 • Onesnaževanje zraka, tal in vode ter nastajanje ozona. Npr. vsebnost živega srebra v LCD 
zaslonu ali zaviralci gorenja v plastičnem ohišju računalnikov lahko, ko jih zavržemo, vplivajo 
na vodne organizme, posledično je temu izpostavljena prehranjevalna veriga ali prihaja do 
bioakumulacije.

 • Negativni vplivi, kot je stres zaposlenih zaradi hrupa.

 • Raba energije, neobnovljivih virov in dragocenih materialov, primernih za predelavo (npr. 
zlato) in škodljivi izpusti v zvezi s proizvodnjo elektronskih izdelkov.

 • Nastajanje odpadnih snovi, vključno z embalažo in končno odstranitvijo.

Za reševanje tega izziva je Evropska unija predlagala prostovoljni instrument - zelena javna 
naročila -, ki ponuja več rešitev. (Več informacij v poglavju 'Trajnostno in zeleno naročanje').
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EVROPSKA ZAKONODAjA IN CILjI
 • Uredba o znaku EU za okolje (ES 66/2010)xxxv

Znak za okolje se lahko dodeli za izdelke in storitve, ki imajo manjši vpliv na okolje v primerjavi 
z drugimi izdelki v isti skupini. Merila za dodelitev znaka so bila izdelana z uporabo znanstvenih 
podatkov, ki temeljijo na celotni življenjski dobi izdelka, od razvoja do odlaganja. Znak za okolje 
lahko prejmejo izdelki ali storitve, ki so v prodaji, rabljeni ali uporabljeni na trgu Evropskih skup-
nosti. To ne velja za zdravila za uporabo v medicini in veterini ter za medicinske pripomočke.

 • Uredba o programu označevanja energijske učinkovitosti za pisarniško opremo (Regulation on 
Community Energy Efficiency Labelling Programme for Office Equipment EC 106/2008)xxxvi, ki 
nadomešča in razveljavlja Uredbo ES 2422/2001
Uredba določa pravila za program označevanja energijske učinkovitosti za pisarniško opremo 
(program Energy Star), kot je določeno v sporazumu z dne 20. decembra 2006 med Združeni-
mi državami Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energijske 
učinkovitosti za pisarniško opremo. Uredba opozarja, da pisarniška oprema predstavlja znaten 
delež skupne porabe električne energije. Različna oprema, ki je na voljo na trgu EU, ima zelo 
različne ravni porabe energije pri podobnih funkcionalnostih in zato obstajajo velike možnosti 
za optimizacijo njihove energijske učinkovitosti.

 • Direktiva 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko zasnovo izdel-
kov, povezanih z rabo energije (Directive 2009/125/EC establishing a framework for the 
setting of ecodesign requirements for energy-related products)xxxvii

Direktiva razveljavlja Direktivo o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (Ecodesign Directive 
2005/32/EC), ki je vzpostavljala okvir za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo (na 
primer obveznosti za energijsko učinkovitost) za vse izdelke, ki porabljajo energijo v stano-
vanjskem, storitvenem in industrijskem sektorju. 16. člen Direktive o okoljsko primerni zasno-
vi je zahteval od Evropske komisije pripravo drugega delovnega načrta, ki bo določil okvirni 
seznam izdelkov, ki bodo prednostno obravnavani pri izvajanju ukrepov v letih 2012–2014. 
Informacije, ki jih potrebujete - o vplivu na okolje, možnih prihrankih in razmerah na trgu -, 
da bi izbrali najprimernejši izdelek, najdete na spletni stranixxxviii.

 • Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (Directive on Electrical and Electronic 
Equipment Waste - WEEE)xxxix

Decembra 2008 je Evropska komisija predlagala revizijo Direktive o odpadni električni in ele-
ktronski opremi (2002/96/ES), da bi rešili problem hitrega povečevanja odpadnih električnih 
in elektronskih izdelkov. Cilj je povečati količino električnih in elektronskih odpadkov, ki so 
ustrezno obdelani, in zmanjšati količino izdelkov, odloženih na odlagališča. Cilj je tudi zmanjšati 
administrativne obremenitve in zagotoviti usklajenost z novejšimi politikami in zakonodajo, ki 
pokriva npr. kemikalije, ali z novim zakonodajnim okvirjem za trženje izdelkov v Evropski uniji.

Komisija predlaga določitev zavezujočih ciljev za zbiranje odpadne električne in elektronske 
opreme, ki bodo enaki 65-im odstotkom povprečne teže električne in elektronske opreme na 
trgu v preteklih dveh letih v vsaki državi članici EU. Cilji recikliranja in predelave te opreme 
zajemajo tudi ponovno uporabo celih naprav in povečanje teže zbrane opreme za 5 odstotkov. 
Predlagani so tudi cilji za obnovo medicinskih pripomočkov.
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 • Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v 
električni in elektronski opremi (Directive on the Restriction 
of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and 
Electronic Equipment 2011/65/EU)xl

Ta direktiva je preoblikovana različica znane Direktive RoHS. 
Še naprej prepoveduje svinec, kadmij, šestvalentni krom 
in zaviralce gorenja - polibromirane bifenile (PBB) ali po-
libromirane difeniletre (PBDE). Prejšnja Direktiva RoHS je 
zajemala več kategorij električne in elektronske opreme, 
vključno z gospodinjskimi aparati, računalniki in potrošniško 
opremo, zdaj pa je razširjena na vso elektronsko opremo, 
kable in rezervne dele. Izjeme se lahko še vedno odobri, ka-
dar ni nobene primerne alternative. Seznam prepovedanih 
snovi se redno pregleduje in dopolnjuje.

 • Direktiva o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah 
in akumulatorjih (Directive on Batteries and Accumulators 
and Waste Batteries and Accumulators 2006/66/EC)xli 
Direktiva prepoveduje prodajo nekaterih baterij in akumulator-
jev s sorazmernim deležem živega srebra ali kadmija nad do-
ločeno mejo. To so baterije in akumulatorji (ki so ali niso vklju-
čeni v naprave), ki vsebujejo več kot 0,0005 odstotka živega 
srebra glede na celotno težo (razen za majhne, t.i. »button 
cell« baterije, v katerih je dovoljena vsebnost živega srebra 
manj kot 2 odstotka) ter prenosne baterije in akumulatorji, 
vključno s tistimi, vgrajenimi v naprave, z deležem kadmija več 
kot 0,002 odstotka glede na celotno težo (razen za prenosne 
baterije in akumulatorje za uporabo v sistemih za nujne prime-
re in alarmnih sistemih, v medicinski opremi in brezžičnih ele-
ktričnih orodjih). Poleg tega direktiva spodbuja visoko stopnjo 
zbiranja in recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev ter 
izboljšanje okoljske učinkovitosti v vseh fazah življenjske dobe 
baterij in akumulatorjev (vključno s predelavo in odstranjeva-
njem). Države članice morajo poskrbeti za sisteme, ki omo-
gočajo končnim uporabnikom, da odvržejo porabljene baterije 
in akumulatorje na prevzemnih mestih v svoji bližini in da jih 
proizvajalci brezplačno vzamejo nazaj. Stopnja zbranih odpad-
nih izdelkov mora doseči vsaj 25 odstotkov do 26. septembra 
2012 in vsaj 45 odstotkov do 26. septembra 2016. 
Cilj je zmanjšanje količine nevarnih snovi - zlasti živega srebra, 
kadmija in svinca –, ki je odložena v naravno okolje. To je tre-
ba doseči z zmanjšanjem uporabe teh snovi v baterijah in aku-
mulatorjih ter s predelavo in ponovno uporabo že uporabljenih 
izdelkov.
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Certificiranje in označevanje

Standardi Energy Star so mednarodno priznana norma za ener-
gijsko učinkovitost elektronskih izdelkov. Cilj standardov je za-
jeti 20–25 odstotkov izdelkov na trgu. V vseh skupinah izdelkov 
na trgu že obstaja precejšnja količina izdelkov z oznako Energy 
Star. V prihodnjih mesecih in letih je verjetno, da bodo ti stan-
dardi energijske učinkovitosti vključeni v najpomembnejše 
okoljske znake v Evropi. Nemški okoljski znak Blaue Engel jih 
je npr. za računalnike vključil v letu 2008. Kot taki so standar-
di Energy Star priporočljivi kot osnova za okoljske zahteve za 
energijsko učinkovitost za osebne računalnike, prenosne raču-
nalnike in zaslone. Za naprave za slikovno obdelavo je Blaue 
Engel vključil drugačne metode in standarde za porabo ener-
gije. Zato je priporočljivo uporabiti tako merila Energy Star kot 
tudi merila Blaue Engelxlii.

Najpomembnejš i okoljski znaki:
 • Znak EU za okolje – Marjetica (EU Ecolabel)xliii

 • EU Energijska zvezda (EU Energy Star)xliv

 • Modri angel (Blaue Engel)xlv

 • TCO certificationxlvi

 • Nordijski znak (Nordic Swan)xlvii

V različnih evropskih državah je v uporabi še mnogo drugih 
oznak: AENOR Medio Ambiente, BASF Eco-Efficiency, Carbon 
Reduction Label, Climatop, Cradle to Cradle Certification, DIN-
Geprüft, EIZO Eco Products, EcoLogo, Environmental Product 
Declaration, EPEAT, EU Energy Label, European Computer Ma-
nufacturers Association ECMA: TR/70, Good Shopping Guide 
Ethical Company, Group for Energy Efficient Appliances Label, 
SEE What You Are Buying Into in TerraCyclexlviii.

Standardi  
Energy Star  

so mednarodno 
priznana norma 

za energijsko 
učinkovitost 
elektronskih 

izdelkov.
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

Varčevanje z energijo v zelenih pisarnah ne prihrani samo 
denarja, temveč tudi zmanjšuje izpuste ogljikovega dioksida. 
Samo javni organi v Evropski uniji vsako leto kupijo več kot 2,8 
milijona računalnikov. Zgolj v javnem sektorju bi torej nakup 
energijsko učinkovitih modelov zmanjšal stroške energije in 
izpuste toplogrednih plinov za več kot 830.000 ton CO

2
xlix.

Možni preprosti ukrepi za varčevanje z energijo so številni. Vsa-
ka pisarniška naprava, ki je sicer ugasnjena, a priključena, še 
vedno porablja elektriko. Računalniki, tiskalniki, monitorji, mo-
demi in celo polnilniki za mobilne telefone še vedno porabljajo 
elektriko, ko so izklopljeni, a priključeni na elektriko. Ob koncu 
uporabe izklopite polnilnike ter električno napajanje računal-
nikov in opreme, kot so tiskalniki in monitorji. Tako boste v 
pisarni zmanjšali porabo električne energije.

Za večje pisarne obstajajo različni primeri dobrih praks. Raču-
nalniški oddelek lahko programira računalnike tako, da se ob 
določeni uri avtomatsko ugasnejo, reprogramira stanje prip-
ravljenosti vse elektronske opreme ali nastavi avtomatski 
izklop ob koncu tedna.

Da bi povečali uspešnost in zmanjšali vpliv na okolje pri tiska-
nju v pisarni, sprejmite naslednje ukrepel: 

 • Zamenjajte posamezne izdelke z večfunkcijskimi tiskalniki.

 • Kupite nove, energijsko učinkovite izdelke, ki izpolnjujejo 
zahteve za okoljsko označevanje.

 • Kupite manj tiskalnikov in izberite tiste, ki imajo funkcije za 
energijsko učinkovitost.

 • Nastavite obojestransko tiskanje kot privzeti način tiskanja, 
da prihranite papir in denar.

 • Uporabite orodja za varčevanje s papirjem in se izogibajte 
dragemu vnovičnemu tiskanju.

 • Oblikujte in upoštevajte navodila za recikliranje papirja, kar-
tuš in stare elektronske opreme.

 • Tiskajte poslovni in marketinški material v pisarni, ne pri zu-
nanjih izvajalcih.

Samo javni 
organi v Evropski 

uniji vsako leto 
kupijo več kot 

2,8 milijona 
računalnikov
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»DEMATERIALIZACIjA« PISARN
Primer virtualne »dematerializacije« pisarne je računalništvo v oblaku. To je model, ki omogoča 
dostop do skupnih virov na zahtevo (npr. omrežja, strežnikov, arhiva, aplikacij in storitev). Vzpo-
stavitev modela je hitra in ne zahteva velikih naporov niti od vodstva pisarne niti od ponudnika 
računalniških storitev. 

 • Težava pri modelu računalništva v oblaku pa je lahko z njim povezana velika poraba energije. 
Na primer, energija za delovanje sicer zelo učinkovitega podatkovnega centra Facebook-a 
v Oregonu (ZDA) večinoma prihaja iz elektrike, pridobljene s premogom. Zato učinkovitost 
sama po sebi ne more biti zelena, če dosegate največjo možno učinkovitost z energetskim vi-
rom, ki je sicer najcenejši, a najbolj onesnažuje okolje. Nekatera druga podjetja so glede svoje 
lokacije sprejela boljše odločitve. Ena od največjih spletnih strani v ZDA je na primer zgradila 
podatkovni center poleg mesta Buffalo v zvezni državi New York, ki se napaja z energijo iz 
hidroelektrarne, zato je ogljični odtis centra drastično zmanjšanli.

 • Računalništvo v oblaku je energijsko najbolj učinkovita metoda za obravnavo naraščajočega 
povpraševanja po shranjevanju podatkov. Čeprav je računalništvo v oblaku bolj učinkovito kot 
tradicionalne rešitve z najemanjem strežnikov, je pot k resnično zelenemu računalništvu v 
podatkovnih centrih v bližini čistih, obnovljivih virov energijelii. Glede na trenutno konkurenco 
na trgu morajo odgovorni za to področje izbrati najbolj zeleno možnost.

 • Zadnji primer je virtualna pisarna - poslovna lokacija, ki obstaja le v kibernetskem prosto-
ru. Virtualna pisarna omogoča lastniku podjetja in zaposlenim delo iz katerekoli lokacije z 
uporabo tehnologije, kot so prenosni računalniki, mobilni telefoni in internet, če je na voljo 
potrebna in ustrezna telekomunikacijska infrastruktura.
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Za vse električne naprave je nakup energijsko učinkovitega 
modela na splošno t.i. »win-win možnost« - zmanjšanje obra-
tovalnih stroškov in zmanjšanje vplivov na okolje. Na splošno 
ima energijska učinkovitost relativno majhen vpliv na nakup-
no ceno, če seveda želite model, ki spada med 25 odstotkov 
najbolj učinkovitih na trgu. Spletna stran Energy Star EUliii ima 
koristen pripomoček za izračun možnih finančnih prihrankov 
pri nakupu bolj učinkovitega izdelkaliv.

 • Pri izbiri elektronske opreme razmislite tudi o morebitni pri-
sotnosti nevarnih snovi v izdelkih, kot so bromirani zaviralci 
gorenja (brominated flame retardants - BFR). BFR vplivajo 
na človekove funkcije učenja in spomina. Živo srebro in svi-
nec sta lahko škodljiva za živčni sistem in v velikih odmerkih 
strupena.

 • Računalniki in oprema za slikovno obdelavo so lahko glasni 
in s tem motijo tiste, ki so občutljivi na takšne zvoke. Glavni 
viri hrupa v računalnikih so motorji in vrteče se komponente, 
kot so trdi disk, ventilator centralne procesne enote, ventila-
tor ohišja in ventilator napajalnika. Na trgu je na voljo veliko 
različne opreme, zato je izbira za potrošnike in uradnike, od-
govorne za nabavo, lažjalv.

 • Zadeve so bolj zapletene v zvezi z zamenjavo osebnih ra-
čunalnikov. Poročilo britanskega Nacionalnega revizijskega 
urada kaže, da bi bilo v povsem komercialnih pogojih finan-
čno bolj smiselno zamenjati elektronsko opremo v pisarni 
vsaka 3 leta, ne pa na 5 let, kot je sicer navada v javnem 
sektorju. Takšna oprema ima namreč še vedno vrednost in 
jo je po treh letih še vedno mogoče prodati ali darovati, pri 
tem pa ohraniti nizke operativne stroškelvi.

 • Evropska komisija je leta 2007 v Študiji o stroških in koristih 
zelenih javnih naročil preučila posledice stroškov nakupa ze-
lenih (z znakom za okolje) elektronskih naprav - računalni-
kov, monitorjev in opreme za slikovno obdelavolvii. Spodaj so 
nekateri rezultati.
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RAČUNALNIKI
Pri računalnikih so lahko zelene različice za 3–7 odstotkov draž-
je od običajnih računalnikov. A hkrati npr. računalnik z nalepko 
Energy Star porabi 30–65 odstotkov manj energije, odvisno od 
tega, kako se ga uporablja. Torej obstajajo številne negoto-
vosti, ki bi lahko imele pomemben vpliv na rezultate: način 
uporabe, stroški popravila, kakovost vzdrževanja in hitre spre-
membe na trgu. Na primer, cena in spremenljivost komponent 
povzročata hitre spremembe v sestavi in ceni izdelkov.

Nekaj idej za nadzorovanje porabe energije računalnikovlviii:

 • Sistem v pripravljenosti – poraba monitorja in računalnika 
pade na 1–3W. Naprave se »zbudijo« v nekaj sekundah. 
Prihranek pri posameznem računalniku je 20–60 evrov letno.

 • Sistem v hibernaciji – poraba monitorja in računalnika pade 
na 1–3W. Naprave se »zbudijo« v dobrih 20-ih sekundah. Ta 
možnost ohrani podatke v primeru izgube električne ener-
gije. Prihranek pri posameznem računalniku je 20–60 evrov 
letno. 

 • Izključitev monitorja – poraba monitorja pade na 1–3W. Ra-
čunalnik se »zbudi« v nekaj sekundah. Prihranek je polovico 
manjši kot pri zgoraj opisanih načinih – približno 10–30 evrov 
letno.

 • Izključitev trdega diska – prihrani zelo malo energije.

PRENOSNIKI
Zelene verzije prenosnikov so lahko za 6–24 odstotkov dražje 
od svojih ne-zelenih različic. Varčevanje z energijo zaradi upo-
rabe zelenih verzij prenosnikov nima velikega vpliva na sku-
pne stroške, povprečni prihranki so 8 evrov v štirih letih. 

Na splošno so prenosni računalniki veliko bolj učinkoviti kot 
namizni računalniki. Če primerjamo moč 30W, ki je potrebna za 
močan prenosni računalnik (vključno z zaslonom LCD), z močjo 
120W za namizni računalnik (plus 80W moči za CRT zaslon), bi 
prihranek energije znašal do  80 odstotkov. Tudi pri prenosnih 
računalnikih z večjimi zasloni in manjšo močjo so prihranki še 
vedno precej večji od 50-ih odstotkovlix.
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STREŽ NIKI
Strežniki lahko predstavljajo približno tretjino skupne porabe 
energije za elektronsko opremo v pisarni. Ameriška Agencija 
za zaščito okolja (Environment Protection Agency - EPA) do-
loča, da morajo biti strežniki, ki pridobijo znak Energy Star, za 
30 odstotkov bolj energijsko učinkoviti kot starejši strežniki, v 
nekaterih primerih tudi več.

Nedavni niz testov, ki jih je EPA opravila skupaj s podjetje-
ma HP in Microsoft, kaže, da zamenjava starejšega strežnika 
z novim modelom Energy Star pomeni varčevanje z energijo 
in zagotavlja več procesorske moči. Pri nekaterih testih je novi 
strežnik Energy Star porabil za 54 odstotkov manj energije kot 
starejši modeli. Ugotovitve kažejo, da lahko prihranki energije 
iz enega strežnika Energy Star segajo od 600 kWh (ob 50-od-
stotni izrabi) do 1.200 kWh (v prostem teku) letno ali od 2.400 
kWh do 4.800 kWh skozi življenjsko dobo strežnika (4 leta).

Poleg tega, da sami porabijo manj energije, strežniki Energy Star 
bistveno zmanjšujejo tudi obremenitve za hlajenje v podatkovnih 
centrih. Splošno pravilo je, da prihranek enega vata pri strežniku 
hkrati pomeni prihranek enega do dveh vatov pri energiji za hla-
jenje. Pomembno je poudariti, da ti prihranki energije soobsta-
jajo skupaj z znatnim povečanjem zmogljivosti. Ob 50-odstotni 
izrabi je npr. energijsko bolj učinkovit strežnik zmožen trikrat več 
delovne obremenitve, s čimer se zmanjša število sistemov, pot-
rebnih za podporo enaki količini obremenitvelx.
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OPREMA ZA SLIKOVNO OBDELAVO 
Zelene različice brizgalnih tiskalnikov z eno funkcijo, kot so določene v Študiji stroškov in koristi 
(tj. avtomatska enota za obojestransko tiskanje in izpolnjevanje zahtev Energy Star) so dražje 
od običajnih, ne-zelenih različic. To je predvsem zaradi relativno visoke cene enote za samodej-
no obojestransko tiskanje (38–45 odstotkov višja od ne-zelene različice). Ker je obseg tiskanja 
precej nizek, teh višjih stroškov ni možno nadomestiti z nižjo porabo papirja.

V nasprotju s tem so stroški življenjske dobe zelene različice enofunkcijskih elektro-fotografskih 
laserskih tiskalnikov, kot je določeno v Študiji stroškov in koristi (avtomatska enota za oboje-
stransko tiskanje in izpolnjevanje zahtev Energy Star), 7–11 odstotkov nižji kot stroški ne-zele-
nih različic. Čeprav je nakupna cena tiskalnikov z avtomatsko enoto za obojestransko tiskanje 
20–25 odstotkov višja od cene ne-zelenih različic, nižji stroški uporabe izničijo to razliko, saj je 
posledica veliko manjša poraba papirja.

S približno 38 odstotkov nižjimi stroški življenjske dobe za večfunkcijske zelene elektro-fotograf-
ske naprave predstavlja najpomembnejši prihranek stroškov uporaba funkcije za obojestransko 
tiskanje. Velike večnamenske elektro-fotografske naprave imajo enoto za dvostransko tiskanje, 
tako da ni dodatnih stroškov zaradi vzpostavljanja te funkcije. Bolj pomembno je, ali jo uporabniki 
dejansko uporabljajo. Prihranki pri stroških zaradi boljše energijske učinkovitosti so zanemarljivi.

Študija je ugotovila, da uporaba recikliranega papirja vodi k zmanjšanju stroškov, saj je cena 
recikliranega papirja v Nemčiji npr. nižja kot cena konvencionalnega papirja. Uporaba zelenih 
tiskalnikov skupaj z uporabo recikliranega papirja vodi k znižanju dodatnih stroškov za brizgalne 
tiskalnike in k višjim prihrankom za elektro-fotografske tiskalnike.
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Preden se odločite za nakup katerekoli nove elektronske opreme, preučite zelene možnosti za ponovno 
uporabo, popravilo in recikliranje, ki jih nudi stara oprema. Sledite spodnjim predlogom in upoštevajte, 
da večina od njih ne le prispeva k bolj zelenemu podjetju, pač pa prinaša tudi prihranke denarjalxi.

 • Preverite, ali podjetje že ima elektronsko opremo, ki lahko opravi naloge, za katere je sicer 
predvidena nova oprema.

 • Najemite opremo, namesto da kupite novo.

 • Bodite pozorni na opremo brez toksičnih sestavnih delov in na opremo, v kateri je čim več 
recikliranega materiala.

 • Izberite opremo s čim manj embalaže.

 • Odločite se za baterije za ponovno polnjenje, kadar je to mogoče.

 • Kupite najbolj energijsko učinkovit izdelek, ki bo trajal čim dlje. Pri nakupu bodite pozorni na 
znak Energy Star.

 • Poskrbite, da se lahko oprema servisira in popravlja tako dolgo, kot je mogoče.

 • Če je mogoče, se izognite odlaganju opreme na deponije, tako da jo darujete organizaciji, ki 
jo lahko še koristno uporabi, ali poskrbite za ustrezno recikliranje sestavnih delov. 

 • Kupujte pri lokalnih podjetjih, da zmanjšate razdaljo, ki je potrebna za dostavo, s čimer se 
zmanjša količina goriva.

Globalni register EPEAT (Global Registry for Greener Electronics) trenutno zajema 41 kupcev, proizva-
jalcev in prodajalcev ter je enostaven vir za iskanje in spodbujanje okolju prijaznih izdelkovlxii.

Kazalniki okoljske uspeš nosti 
Skupni letni nakupi/zeleni nakupi %

Letna poraba energije na zaposlenega/celotni prihodek %
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Dobre prakse v pisarnah

VERDIEM SURVEYOR – UPRAVLjANjE PORABE ENERGIjE ZA OSEBNE RAČUNALNIKElxiii

SURVEYOR je primer programske opreme, ki omogoča podjetjem merjenje, upravljanje in 
zmanjševanje porabe energije njihove mreže, prihranek denarja in zmanjšanje ogljičnega odti-
sa. To je izdelek, ki je dovolj prožen, da se prilagaja posameznim zahtevam po ravnotežju med 
produktivnostjo in energijsko učinkovitostjo.

Nekaj prednosti takšnega izdelka:

 • meri porabo energije računalnika in prihranke,

 • omogoča nadzor nastavitev moči računalnika na ravni omrežja na daljavo,

 • omogoča varen prehod računalnikov in monitorjev v stanje nizke porabe, 

 • zmanjšuje operativne stroške do 30 evrov na računalnik letno,

 • enostavna montaža, z minimalno podporo in vzdrževanjem,

 • zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov z zmanjšanjem izgub energije pri računalnikih,

 • zmanjšuje zahteve po hlajenju zraka, saj delujoči računalniki oddajajo manj toplote,

 • omogoča preverjanje donosnosti naložb prek integriranega merjenja in poročanja.

Izdelek je uporabljalo podjetje Freshfields Bruckhaus Deringer LPP. Na letni ravni se je poraba 
moči za 5.566 osebnih računalnikov zmanjšala za 34 odstotkov, kar je pomenilo 922.268 kWh 
energije in 396.575 kg CO

2
. S povračilno dobo približno 11-ih mesecev se je tehnologija izkazala 

za stroškovno zelo učinkovito rešitev.
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Pisarniš ki papir
Papir je vsestranski material, ki omogoča številne načine upo-
rabe. Najpogosteje ga uporabljamo za pisanje in tiskanje, a 
tudi za embalažo in kot surovino za druge materiale. Papir je 
torej v pisarni nujen za izvajanje bistvenih nalog, vendar je 
tudi eden od največjih virov vpliva pisarne na okolje. 

Pisarne običajno uporabljajo 4 vrste papirja:

 • pisarniški papir,

 • časopisni papir,

 • kartonska embalaža in ovojni papir,

 • mehki ali higienski papir (papirnate brisače, papirnati robčki, 
prtički).
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Glede na različne vire je mogoče sklepati, da je poraba papirja v 
pisarni približno 1.000 A4 listov na zaposlenega na mesec (cca. 
50 A4 listov na dan na zaposlenega). To pomeni približno 5 kg 
papirja in 3,5 kg izpustov CO

2
. Enaka količina izpustov CO

2
 bi 

nastala s potovanjem 16,6 km v avtomobilu srednje velikostilxiv. 

Približno 45 odstotkov količine letnih odpadkov, ki nastanejo v 
pisarni, je pisarniški papir. Več v poglavju ‘Ravnanje z odpadki’.

Kljub prizadevanjem, da bi z uporabo sodobnih elektronskih 
rešitev ustvarili »brezpapirno pisarno«, se poraba papirja ni 
bistveno zmanjšala. Ker je digitalna tehnologija omogočila 
cenejše in lažje tiskanje, se je svetovna poraba pisarniškega 
papirja v zadnjih dveh desetletjih dejansko več kot podvojila. 
Zato je raba papirja in zmanjševanje porabe eden od najbolj 
pomembnih okoljskih vidikov, ki jih je treba obravnavati pri 
izvajanju načel Zelene pisarne. Poleg tega je to za razliko od 
mnogih drugih vprašanj, kot npr. javni prevoz, kjer so za spre-
membe pristojne lokalne in nacionalne vlade, področje, kjer se 
lahko veliko stori z izboljšanim menedžmentom in spremembo 
navad v pisarni.

Zmanjšanje porabe papirja v pisarni prinaša okoljske in finan-
čne koristi ter poveča produktivnost.

Varčevanje s papirjem zmanjš uje vpliv na okolje:
 • Za proizvodnjo papirja bo porabljenih manj naravnih virov. 

 • Zmanjšani bodo izpusti v zrak in vodo zaradi manjše proizvodnje 
papirja.

 • Zmanjšana poraba papirja pomeni manj posekanih dreves, 
kar pomeni zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (gozdovi 
absorbirajo ogljikov dioksid).
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WWW
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Varčevanje s papirjem prihrani denar:
 • Porabljenega je manj denarja za nakup papirja.

 • Potrebnega je manj prostora za shranjevanje dokumentov 
v papirni obliki.

 • Varčevanje pri nakupu in vzdrževanju tiskalnikov in kopirnih 
strojev.

 • Manj odpadnega papirja pomeni nižje stroške za ravnanje 
z odpadki.

Varčevanje s papirjem poveča produktivnost:
Podjetja, ki so prešla na elektronsko poslovanje, so ugotovila, da 
je tako potrebno manj časa, da najdejo in obdelajo informacije. 
Čeprav v nekaterih primerih papir je in bo najboljše orodje, so 
v večini podjetij ugotovili, da zmanjšanje rabe papirja povečuje 
njihovo produktivnost. Manj listov papirja v pisarni pomeni manj 
časa za iskanje tistih, ki so založeni ali izgubljeni.

Certificiranje in označevanje

Poleg zmanjšanja rabe papirja je pomembna okoljsko ozave-
ščena izbira pri nakupu papirja. Vodilo pri izbiri okolju prijazne 
vrste papirja so različne sheme certificiranja/označevanja.

Čeprav pravna opredelitev za »trajnostni« ali »zeleni« papir 
ne obstaja, so mnogi sistemi označevanja splošno znani in v 
uporabi:

 • Znak EU za okolje – Marjetica (EU Ecolabel),

 • Modri angel (Blaue Engel),

 • Nordijski znak (Nordic Swan),

 • FSC (Forest Stewardship Council). 
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različne sheme 

certificiranja/
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FSC

»Forest Stewardship Council« (FSC) je neodvisna nevladna 
neprofitna organizacija, ustanovljena za spodbujanje odgo-
vornega ravnanja s svetovnimi gozdovi. Certifikat FSC pred-
stavlja verodostojno povezavo med odgovorno proizvodnjo in 
porabo gozdnih izdelkov (vključno s papirnatimi izdelki). FSC 
omogoča potrošnikom in podjetjem nakup, ki koristi ljudem in 
okolju, ter zagotavlja stalno poslovno uspešnost. Namen siste-
ma FSC je prehod na trg, ki bo odpravil uničevanje življenjskega 
prostora, onesnaževanje vode, selitve avtohtonih ljudstev in 
nasilje nad divjimi živalmi, kar sicer pogosto spremlja sečnjo. 
Znak FSC na papirju dokazuje, da je izdelan z uporabo virov iz 
trajnostno upravljanih gozdov.

FSC je na nacionalni ravni prisoten v več kot 50-ih državah po 
vsem svetulxv.

TCF IN PCF

Papir, izdelan brez klora, je označen z nalepkami TCF (v celoti 
brez klora) ali PCF (izdelano brez klora). TCF je tehnika, ki za 
beljenje celuloze za proizvodnjo papirja ne uporablja klorovih 
spojin. To preprečuje nastanek dioksinov, zelo rakotvornih 
onesnaževal. »Chlorine Free Products Association« (CFPA) je 
neodvisna neprofitna akreditacijska in standardizacijska or-
ganizacija, ki po vsem svetu spodbuja politike, programe in 
tehnologije brez klora. Poslanstvo CFPA je dvig ozaveščenosti 
na trgu z navajanjem dejstev, primerjav in prednosti izdelkov 
TCF in PCF.

ECF

Papir z oznako »brez elementarnega klora« (ECF Free) je nare-
jen iz celuloze, ki je beljena s kisikom, klorovim dioksidom ali 
drugimi kemikalijami namesto čistega klora, ki je izmed belil-
nih postopkov okolju najbolj škodljiv.



Izvedba — 80 —

Nasveti, ideje in namigi za menedž ment

Pred uvedbo konkretnih praktičnih ukrepov za zmanjšanje uporabe papirja v pisarni obstaja 
več ukrepov na ravni menedžmenta in celotne organizacije. Eden od ukrepov je oblikovanje 
pravil za varčevanje s papirjem. Ta pravila so prvi korak na poti k pisarni, ki varčuje s papirjem 
(več informacij v poglavju 'Menedžment zelene pisarne'). Nasveti in ukrepi za menedžment v 
nadaljevanju. 

Pravila
 • Oblikujte pravila za zmanjšanje uporabe papirja (vključno s pravili in ukrepi za zmanjševanje, 
ponovno uporabo in ločeno zbiranje papirja). Pravila so lahko del splošnih okoljskih pravil v 
pisarni ali pa gre za ločena pravila za papirnate izdelke.

 • Oblikujte pravila za nakup okolju prijaznih papirnatih izdelkov (npr. papir z znakom za okolje). 
Pravila so lahko del splošne nabavne politike v pisarni ali pa gre za ločena pravila za nabavo 
papirnatih izdelkov.
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Komuniciranje
 • Redno obveščajte in opozarjajte zaposlene na dogovorjena 
pravila in ukrepe za varčevanje s papirjem, npr. na sestankih 
osebja. Aktivnosti, ideje in nasveti za povečanje uspešnosti:

 • Izpostavite dobre in zanimive primere uporabe papirja 
(objavite jih npr. na zidovih ali poleg računalnikov, tiskal-
nikov in fotokopirnih strojev)lxvi.

 • Občasno preverite uspešnost zaposlenih: ali imajo vsi 
zaposleni priložnost za enostavno ponovno uporabo in 
ločevanje papirja (npr. ali imajo dostop do ločenih mest 
za zbiranje papirja) in ali upoštevajo pravila in ukrepe za 
varčevanje s papirjem.

Monitoring
 • Nadzorujte porabo papirja glede na postavljene kazalnike 
(več spodaj). Spremljajte in merite porabo papirja in koliko 
papirja je zavrženega. Prav tako spremljajte delež okolju pri-
jaznega papirja v celotni porabi papirja v pisarni.

Povratne informacije
 • Vsi zaposleni naj prejmejo povratno informacijo o zmanjša-
nju/povečanju porabe papirja.

Vključevanje in motiviranje
 • V pisarni organizirajte akcije za varčevanje s papirjem (do-
ber način za promocijo delovanja v smislu »premisli, preden 
natisneš«).

 • Organizirajte tekmovanja med zaposlenimi za motiviranje in 
nagrajevanje tistih, ki papir uporabljajo najbolj učinkovito.
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varčevanje s 

papirjem



Izvedba — 82 —

Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Poleg ukrepov na ravni menedžmenta je zmanjšanje uporabe papirja v pisarni odvisno pred-
vsem od dejanske uspešnosti/vedenja zaposlenih. To vključuje izogibanje tiskanju (npr. razmer-
je tiskani/elektronski dokumenti) in tako imenovana načela zelenega tiskanja (npr. razmerje 
enostransko/dvostransko tiskanje).  

IZOGIBAjTE SE TISKANjU, ČE jE MOGOČE: 
 • Ne tiskajte dokumentov po nepotrebnem.

 • Prikazujte in spreminjajte dokumente na računalniku, na-
mesto da bi jih tiskali.

 • Poskrbite, da so poročila in drugi dokumenti na voljo na 
spletu ali intranetu (namesto na papirju).

 • Delite že natisnjene dokumente s kolegi.

 • Posredujte podatke po elektronski poti. Uporabljate e-pošto 
namesto faksa ali pisem, ko je to mogoče (to je tudi hitreje).

Pri tiskanju upoštevajte »načela zelenega tiskanja«:

 • Prepričajte se, da oblikovanje dokumenta čim bolj zmanjšuje 
prazen prostor na strani. Tiskajte več besed na vsaki strani 
(npr. minimalna razdalja, ožji robovi, manjše črke, učinkovita 
pisava, kot je Times New Roman itd.).

 • Uporabite predogled tiskanja za odpravo napak pri oblikova-
nju in odpravo praznih strani. Uporabite orodja za črkovanje 
in slovnico, s katerimi se izognete napakam v dokumentih in 
s tem potrebi po ponovnem tiskanju.

 • Prepričajte se, da je na tiskalnikih in kopirnih strojih kot priv-
zeto določeno tiskanje na obe strani papirja. Tudi pri nakupu 
novega tiskalnika/kopirnega stroja se prepričajte, da ima 
možnosti obojestranskega tiskanja in tiskanja dveh strani na 
list.

 • Poskrbite za dvostranske kopije v formatu A5, kadar je to 
mogoče.

 • Izogibajte se barvnemu tiskanju, ko je mogoče, in pri napra-
vah nastavite črno-belo tiskanje kot privzeto.

 • Tiskajte le tiste strani dokumenta, ki jih potrebujete (names-
to celotnega dokumenta).

Prepričajte se,  
da je na 

tiskalnikih in 
kopirnih strojih 

kot privzeto 
določeno tiskanje 

na obe strani 
papirja
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 • Če je treba natisniti predstavitev, uporabite možnost izro-
čkov, da je na eni strani natisnjenih več diapozitivov.

Opozorilo! Oglejte si novo programsko opremo za trajnostni 
način tiskanja. Kot alternativo preučite brezplačno funkcijo Eco-
noMode v programu MS Officelxvii.

Ponovna uporaba, zbiranje in ločevanje papirja 

 • Dajte papirju še eno priložnost: ponovno uporabite papir, ki 
je bil natisnjen le na eno stran za fakse, osnutke in inter-
ne dokumente ali pa je bil zavržen. Zbirajte to vrsto papirja 
ločeno in, če je mogoče, določite skupni tiskalnik za uporabo 
tega papirja (tako da enostransko natisnjen papir ne bo po-
mešan s »čistim«).

 • Zbirajte papir za recikliranje: ločeno zbirajte papir, ki je natis-
njen na obeh straneh. 

Poleg tega bodite »prijazni« do svojih kopirnih in tiskalnih 
naprav in one bodo »prijazne« z vami. Vzdržujte jih v dobrem 
stanju in kupujte le takšne naprave, ki zanesljivo omogoča-
jo dvostransko tiskanje. Sporočite vzdrževalnemu osebju, ko 
se pojavijo težave pri tiskanju ali kopiranju (iztrošeni tonerji, 
pogosto zatikanje papirja ipd.). Redno vzdrževanje naprav je 
pomembno, še posebej, če je toner že precej iztrošen. Naprave 
se pogosto uporabljajo dokler barve v tonerju ne zmanjka, to 
pa oslabi njihovo delovanje. Pri napravi, ki dobro deluje, je 
verjetnost zatikanja papirja manjša, kar pripomore k varčeva-
nju s papirjem.

Prav tako je priporočljivo, da spremljate posamezne individu-
alne »odtise« za tiskanje. Razvijte sistem, ki omogoča zaposle-
nim izmeriti, za koliko kopij je vsak posameznik odgovoren 
vsak mesec. Večina ljudi je šokiranih, ko izvedo, koliko papirja 
porabijo. Ta informacija bo motivirala ljudi, da bodo zmanjšali 
svojo osebno porabo papirja.

Bodite »prijazni« 
do svojih kopirnih 
in tiskalnih naprav 

in one bodo 
»prijazne« z vami
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NASVETI ZA NAKUP PAPIRjA
 • Kupujte recikliran papir, izdelan iz visokega odstotka recikliranih surovin in/ali z znakom za okolje.

 • Kupujte papir, ki je izdelan brez uporabe klora (PCF).

 • Izberite papir z oznako FSC (izvira iz trajnostno upravljanih gozdov).

 • Uporabljajte nebeljen in brezbarven papir. Če morate uporabiti barvni papir, uporabite papir 
pastelnih barv.

 • Ne uporabljajte sijočega papirja.

 • Kupujte najlažji papir, ki ga lahko.

 • Kupujte izdelke v razsutem stanju, da zmanjšate količino embalaže.

Kazalniki okoljske uspeš nosti

skupna poraba papirja kg/leto

količina oz. število zavitkov/listov A4 na zaposlenega
kg oz. zavitki/listi na 
zaposlenega na leto

delež pisarniškega papirja z znakom za okolje
odstotek od skupne porabe 
papirja

delež ostalega papirja z znakom za okolje  
(toaletni papir, papirnate brisače)

odstotek od skupne porabe 
ostalega papirja

delež papirja za tiskanje z znakom za okolje  
(npr. za letake, brošure, poročila …)

odstotek od skupne porabe 
papirja za tisk

količina odpadnega papirja kg/leto

izpusti CO2
 iz porabe papirja kg na zaposlenega/leto3

Najboljši način za pridobivanje podatkov glede količine pisarniškega papirja je nadzor nad letno 
količino nabavljenega papirja. 

3 Greenhouse Gas Protocol, junij 2006, World Resource Institute: 1 kg papirja (80g/m²) je enako 0,7 kg izpustov CO2). 
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Primeri dobre prakse

PISARNA SEI TALLINN
SEI kupuje le papir z okoljskim znakom (Marjetica ali Nordic 
Swan), spremlja porabo papirja in izvaja številne ukrepe, ki 
pomagajo zmanjšati porabo papirja. Organizacija prireja tudi 
tradicionalna sajenja dreves za zmanjšanje svojega ogljičnega 
odtisa4. Ti dogodki so dobri tudi v smislu ozaveščanja (npr. za 
zaposlene in otroke). SEI tako kot že večina estonskih organiza-
cij uporablja digitalni podpis za večino pogodb in dokumentov, 
s čimer se občutno zmanjšuje potreba po tiskanju.

PROGRAM ZELENA PISARNA WWF FINSKA 
Z zmanjšanjem porabe papirja so Finske zelene pisarne (v 
okviru programa WWF) v letu 2010 skupaj prihranile 2.230 ton 
izpustov toplogrednih plinov v primerjavi z letom 2009. Prihra-
njeni izpusti ustrezajo več kot 260-im potovanjem z osebnim 
avtomobilom okoli sveta. Program zelena pisarna WWF je 
okoljski servis za pisarne, katerega cilj je zmanjšanje ekološke-
ga odtisa pisarn in izpustov toplogrednih plinov. Mreža zelene 
pisarne vključuje 180 organizacij. Zmanjšanje porabe papirja 
je bilo doseženo z izogibanjem tiskanju, obojestranskim tiska-
njem in prehodom na elektronske dokumentelxviii.

Finske zelene 
pisarne so v  

letu 2010 skupaj  
prihranile 2.230 

ton izpustov  
toplogrednih 

plinov v 
primerjavi  

z letom 2009

4 Ogljični odtis: merjenje skupnih izpustov toplogrednih plinov, povzročenih neposredno ali posredno s strani osebe, organizacije, dogodka ali 
izdelka. Izračun odtisa upošteva vseh šest toplogrednih plinov Kjotskega protokola in je izražen v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida.
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DIGITALNA DRUŽ BA: E-ESTONIjA 
Projekt e-Estonija prinaša možnost glasovanja na volitvah iz 
udobja svojega doma, elektronsko vložitev napovedi za odme-
ro davka v samo petih minutah in podpis pravno zavezujoče 
pogodbe po internetu prek mobilnega telefona. To so le ne-
katere izmed storitev, ki jih Estonci redno uporabljajo. Glavni 
sestavni deli so elektronska osebna izkaznica (kot dokaz iden-
titete v varnih elektronskih okoljih), e-glasovanje (omogoča 
glasovanje prek interneta od kjerkoli na svetu), mobilna oseb-
na izkaznica (omogoča uporabo mobilnega telefona kot oblike 
varne elektronske osebne izkaznice) in t.i. X-road (omogoča 
interakcijo med podatkovnimi bazami, zaradi česar je mogoča 
integrirana e-storitev). Vse te e-storitve prispevajo k brezpa-
pirni družbi. Podpisovanje dokumentov z digitalnim podpisom 
je že vsakodnevna praksa lokalnih in državnih oblasti v Estoniji 
(sistem e-uprave). Delo na vseh ravneh administracije v Esto-
niji po zaslugi e-storitev poteka ceneje in učinkoviteje. Državna 
in lokalna uprava sta postali bolj odprti za javnost kot kdajkoli 
prej, saj e-storitve gradijo mostove med državo in ljudmi, ka-
terim ta služilxix. 

E-storitve 
prispevajo k 
brezpapirni  

druž bi
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Poraba vode 
»Voda je vedno v središ ču pozornosti  
– ali jo je preveč ali pa premalo«. 
Voda je eden najpomembnejših elementov biosfere. 70 od-
stotkov površine Zemlje je pokrite z vodo, vendar je le 2,5 od-
stotka od tega sveža pitna voda. V tem poglavju uporabljen 
izraz voda se v nadaljevanju nanaša na pitno vodolxx.

Zaloge našega najbolj dragocenega vira se zmanjšujejo zaradi 
vse večjih zahtev kmetijstva, industrije in naraščanja števila 
svetovnega prebivalstva. Učinkovito ravnanje je za ohranjanje 
pitne vode, ki je nujno potrebna za ljudi in druga živa bitja, 
ključno. Vendar pa večine ljudi njihova poraba vode ne skrbi.

Letna poraba vode v večini držav članic EU je 50-100 m3 na 
osebo, pri čemer razlike odražajo specifične razmere v posa-
meznih državah. Na primerlxxi:

 • Na Irskem je letna poraba vode na prebivalca 141 m3, saj je 
uporaba vode iz javnega omrežja brezplačna.

 • V Bolgariji je ta številka 129 m3 na osebo zaradi velikih izgub 
vode v javnem omrežju.

Letna poraba  
vode v večini  

drž av članic EU  
je 50-100 m3  

na osebo
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Nemčija, Irska, Grčija, Francija, Slovaška, Švedska in Norveška 2007; Švica 2006; Finska in Islandija 2005; 
Latvija ni na voljo
(2) Ocena. 
Vir: Eurostat (spletna podatkovna koda env_watq2)
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 • Na Norveškem, Islandiji in v Švici je poraba vode izredno 
visoka, saj je tam vode v izobilju in je zato oskrba v veliki 
meri neomejena.

 • V Estoniji in Litvi porabijo majhne količine vode zaradi nizke-
ga števila priključkov na javno omrežje.

 • Na Malti in Cipru je letna poraba vode prav tako zelo nizka, 
ker so podtalnico delno nadomestili z razsoljeno morsko vodo.

Razlog za razmišljanje o ravnanju z vodo niso le visoke stopnje 
odvzema vode in zmanjševanje virov. Pomembno je dejstvo, 
da je v mnogih državah stopnja uporabe komunalnega omrež-
ja za odpadno vodo zelo nizka - v državah, kot so Madžarska, 
Bolgarija, Romunija in Ciper, je na komunalno omrežje priklju-
čenih le polovica gospodinjstev .

Resnično je pomembno pregledati verigo porabe vode in najti 
načine za zmanjšanje porabe brez zniževanja ravni udobja v 
vsakdanjem življenju, v pisarni ali doma.

V EU Okvirna direktiva o vodah (Direktiva 2000/60/ES) določa, 
da »voda ni komercialni izdelek kot vsi drugi, ampak je dedišči-
na, ki jo je treba varovati, braniti in obravnavati kot tako«. Ta 
direktiva je zasnovana za preprečitev nadaljnjega poslabševa-
nja vodnih virov in »varuje in izboljšuje stanje vodnih ekosis-
temov ter, glede na njihove potrebe po vodi, stanja kopenskih 
ekosistemov in močvirij, ki so neposredno odvisni od vodnih 
ekosistemovlxxii«.

Študijalxxiii, izvedena za Evropsko komisijo, je pokazala, da bi se 
samo s tehnološkimi izboljšavami povečala učinkovitost ravna-
nja z vodo za 40 odstotkov, spremembe v človeškem vedenju 
pa lahko pripeljejo do dodatnih prihrankov. Do leta 2030 se bo 
poraba vode (za prebivalstvo, industrijo in kmetijstvo) zvišala 
za 16 odstotkov, če ne bo nobenih sprememb. Ta študija je tudi 
pokazala, da bi ukrepi učinkovitega ravnanja z vodo zmanjšali 
vodne izgube za tretjinolxxiv.
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Certificiranje in označevanje

Na ravni EU je zelo malo zakonodajnih in političnih ukrepov, 
povezanih z zahtevami za učinkovito ravnanje z vodo, čeprav 
se zdi, da se bo to v bližnji prihodnosti spremenilo z razširitvijo 
Direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki bo vključe-
vala tudi naprave, ki porabljajo vodo. Kljub temu več shem za 
označevanje (npr. znak EU za okolje za namestitvene storitve) 
vsebuje podrobnosti o trajnostnem ravnanju z vodo.

Obstaja več z vodo povezanih pobud, ki so bile vpeljane v EU 
in v drugih državah:

 • Direktiva o označevanju izdelkov (2010/30/EU) s pomočjo 
nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku označuje ener-
gijsko porabo (in porabo drugih virov) gospodinjskih aparatov. 
Njen cilj je spodbujati uporabo bolj učinkovitih naprav. 

 • Znak EU za okolje: kar se tiče porabe vode, ta zajema le neka-
tere skupine izdelkov (pomivalni in pralni stroji).

 • Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (2009/125/
ES). Glavni cilj te direktive je zmanjšati porabo energije, ven-
dar pa spodbuja tudi druge okoljske vidike, vključno s porabo 
vodelxxv.

Voda ni 
komercialna 

dobrina, pač pa 
naš a dediš čina, 

ki jo moramo 
varovati, braniti  
in z njo ravnati 

kot tako
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 • Shema za označevanje učinkovite rabe vode v Avstraliji in na Novi Zelandiji (Water Efficiency 
Labelling Scheme - WELS) zagotavlja informacije za potrošnike o učinkoviti rabi vode in porabi 
vode v izdelkih. Shema izdelke razvršča v šest razredov: pipe, pralni stroji, pomivalni stroji, stra-
nišča, prhe in pisoarji. Pralni in pomivalni stroji so označeni s kombinirano energijsko in WELS 
nalepko, ker porabljajo tako energijo kot vodo. Nalepka WELS prikazuje dve različni informaciji: 

a) sistem ocenjevanja, ki je sestavljen iz največ šestih zvezdic 
in kaže relativno učinkovitost porabe vode,

b) pretok vode in porabo vode. Ta del nalepke prikazuje po-
rabo v litrih na minuto (za prhe in pipe), v litrih na pranje 
(za pralne in pomivalne stroje) ali v litrih na eno izpiranje (za 
stranišča in pisoarje)lxxvi.

 • 25 kopalniških proizvajalcev po vsem svetu je oblikovalo shemo za označevanje učinkovite po-
rabe vode v izdelkih (The Water Efficient Product Labelling Scheme), ki omogoča dostop do baze 
podatkov o novih, zanimivih, inovativnih in tehnološko naprednih izdelkih, ki porabijo manj vode 
in energijelxxvii.

 • Standard globalnega odtisa vode (Global Water Footprint Standard) prikazuje, kako lahko količinsko 
opredelimo porabo vode določenega izdelka, podjetja, posameznika ali porabo na nacionalni ravni. 
Standard ima močno mednarodno podporo večjih podjetij, oblikovalcev politik, nevladnih organi-
zacij in znanstvenikovlxxviii.
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Nasveti, ideji in namigi za menedžment

Ena od raziskav iz leta 2009 je pokazala, da je poraba vode v 
poslovnih stavbah močno odvisna od hladilnih stolpov (hladil-
ni stolpi zmanjšujejo toploto s pomočjo ohlajene vode, npr. v 
klimatskih napravah), a za še večji delež porabe vode so odgo-
vorne sanitarije. Najvišji odstotek porabe vode je v:

 • kopalnicah (brez prhe),

 • kuhinjah, npr. pomivalni stroji, naprave za led itd. (več infor-
macij v poglavju ‘Živila in gostinske storitve’),

 • hladilnih stolpih.

Ko se boste odločili za zmanjšanje porabe vode, je priporo-
čljivo, da imate pred seboj celovito sliko o porabi vode v vaši 
pisarni. Stalno spremljanje vodomerov na različnih mestih bo 
dalo jasno sliko o mestih uhajanja.

Eden najboljših načinov za spremljanje rabe vode je, da natisne-
te zemljevid pisarne in na njem označite vsa odjemna mesta 
(t.i. »environmental mapping«), da bi našli mesta uhajanja ali 
kritična mesta glede porabe. Ko jih najdete, je treba poiskati raz-
loge za tako visoko raven porabe. V mnogih primerih so lahko za 
to krive prelomljene cevi ali uhajanje iz vodovodnega omrežja.

Naslednji korak je določitev okoljskih ciljev in akcijski načrt za 
popravilo mest uhajanja ali kritičnih mest porabe.

Nekaj idej:

 • Zaustavitev uhajanja vode je najbolj učinkovit način za zniža-
nje računa za vodo. Če uhaja topla voda, pisarna poleg vode 
izgublja tudi energijo. Zato je nujno redno preverjanje stanja 
vodnega sistema v stavbi.

 • Redno vzdrževanje sistemov gretja, zračenja in hlajenja. Sla-
bo vzdrževani sistemi lahko porabijo več vode in več energi-
je (več informacij v poglavjih ‘Poraba energije’ in ‘Kakovost 
zraka v zaprtih prostorih’).

Številne študije so pokazale, da je človekovo obnašanje v zvezi 
z energijsko učinkovitostjo in učinkovitim ravnanjem z vodo 
pomemben dejavnik pri doseganju zastavljenih ciljev. Spremi-
njanje obnašanja in navad zaposlenih je prav tako pomembno 
kot izvedba investicij za varčevanje z vodo. Priporočljivo je, da 
so zaposleni usposobljeni in motivirani, da se bolj zavedajo 
svojih vsakodnevnih aktivnosti.

Človekovo 
obnaš anje v zvezi 

z energijsko 
učinkovitostjo 
in učinkovitim 

ravnanjem z vodo 
je pomemben 

dejavnik pri 
doseganju 

zastavljenih ciljev
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 • Poskrbite, da se vsi v organizaciji zavedajo potrebe po učin-
kovitem ravnanju z vodo. Obveščanje o uvedenih ukrepih in 
rezultatih je pomemben korak pri ozaveščanju. Najlažje je 
sprejeti najenostavnejše ukrepe.

 • Pri proizvodnji papirja se porabi velike količine vode. Sprem-
ljajte porabo papirja glede na zastavljene kazalnike.

Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Nekaj nasvetov, ki lahko prispevajo k zmanjšanju porabe vode 
v pisarni:

 • Uporabite vodo iz pipe namesto ustekleničene vode - cena 
vode iz pipe je lahko od 100 do 300-krat nižja od cene uste-
kleničene vode. Uporabljate lahko tudi filtre za vodo.

 • Pomivalni stroj vključite, ko je poln, sicer bo izgubljal ener-
gijo in vodo.

 • Porabo vode boste posredno znižali z uporabo recikliranega 
papirjalxxix.

 • Grelnike vode napolnite le s toliko vode, kot je potrebujete, 
ne pa do roba. To bo zmanjšalo tudi vaš račun za energijo.

Starejš i WC 
kotlički lahko 

porabijo 10–12 
litrov vode 

pri enem 
izplakovanju, 

medtem ko novi 
večinoma porabijo 

3–9 litrov
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 • Za učinkovito zmanjšanje porabe vode na pipo namestite 
odzračevalnik. Ta mala naprava meša vodo z zrakom in s 
tem zmanjšuje količino porabljene vode, povečuje občutek 
pritiska vode in naredi vodo mehkejšo. Ena takšna naprava 
lahko zmanjša porabo vode za 6–7 litrov na minuto. V EU 
obstajajo tudi novi kriteriji za znak za okolje in zeleno javno 
naročanje za pipe in prhelxxx.

 • Investirajte v stranišča, ki učinkovito porabljajo vodo. Sta-
rejši WC kotlički lahko porabijo 10–12 litrov vode pri enem 
izplakovanju, medtem ko novi večinoma porabijo 3–9 li-
trov. Alternativna rešitev je uporaba stranišča brez vodne-
ga rezervoarja (ta se nadomesti s sistemom izplakovanja 
pod visokim pritiskom). Najučinkovitejša rešitev pa je dvoj-
ni sistem izplakovanja, ki lahko porabi do 70 odstotkov 
manj vode na izplakovanje.

 • Če ima vaša pisarna tuš, lahko zgoraj omenjene odzrače-
valnike namestite na glave tušev, s čimer boste porabo 
vode zmanjšali za skoraj 60 odstotkov (običajen tuš porabi 
približno 20 litrov vode na minute, učinkoviti pa 1–5 litrov 
na minuto).

 • Zamenjajte kuhinjske naprave s takšnimi, ki učinkovito po-
rabljajo vodo in energijo, kar bo omogočilo pisarni velike 
prihranke pri porabi vode (več v poglavju 'Živila in gostin-
ske storitve').

 • Dobra praksa za varčevanje z vodo je tudi raba deževnice. 
Poleg tega je z deževnico, ki je mehkejša, bolj priporočljivo 
zalivati rastline v pisarni. Mnogi poslovni prostori imajo ve-
liko strešno površino, kjer lahko zajem deževnice pomeni 
dobre možnosti za zmanjšanje porabe vode.

Cena vode iz 
pipe je lahko od 
100 do 300-krat 

niž ja od cene 
ustekleničene 

vode
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Kazalniki okoljske uspeš nosti

poraba vode na mesec m3/mesec

poraba vode na leto m3/leto

mesečna poraba vode na zaposlenega m3/zaposleni/mesec

letna poraba vode na zaposlenega m3/zaposleni/leto

Uporaben kazalnik, ki razkriva porabo vode (zajema neposredno in posredno rabo vode), je tudi 
Vodni odtis (Water Footprint). Ta rabo vode v podjetju prikazuje z izračunom količine vode, ki je 
potrebna za poslovanje, pri tem pa upošteva celotno dobavno verigo. Gre za večdimenzionalni 
kazalnik, ker so vsi njegovi sestavni deli tudi geografsko specificirani. Na primer, eden od ključ-
nih okoljskih kazalnikov so kakovost in viri vode.

RABO VODE jE MOŽ NO RAZDELITI NA TRI VIDIKE:
 • »zelena« komponenta: količina deževnice, ki izhlapi med določenim postopkom (pomembno 
predvsem za kmetijske pridelke),

 • »modra« komponenta: obseg površinskih in podzemnih voda, ki izhlapi med določenim  
postopkom,

 • »siva« komponenta: količina onesnažene vode, ki nastane med določenim postopkom.
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Primeri dobre prakse

Univerza v Szegedu na Madžarskem je prihranila 160 m3 vode 
na leto z namestitvijo približno 50-ih odzračevalnikov. Ta ukrep 
je bil poceni naložba, ki se je povrnila v 4-ih mesecih, kar je 
prineslo prihranke v višini več kot 400 evrov na leto.

Podjetje Toyota Motor Madžarska d.o.o. se je odločilo za izjemno 
okoljsko-gospodarsko naložbo, katere cilj je bil preprečiti rabo pi-
tne vode za namakanje ter zmanjšati stroške za vodo in kanaliza-
cijo. Naložba je bila prednostna naloga zaradi okoljskih in gospo-
darskih razlogov. V okviru projekta je bilo postavljenih 6 črpalk 
za podtalnico. Strošek investicije je bil približno 30.000 evrov, 
vračilna doba 11 mesecev, prihranki pa 34.000 evrov letno.

Skupina Arenson, ki se ukvarja s proizvodnjo pisarniškega po-
hištva, je v neproizvodnih procesih uvedla številne preproste 
ukrepe varčevanja z vodo (namestitev pasivnih infrardečih de-
tektorjev v pisoarjih za preprečitev nepotrebnega izplakovanja, 
izvajanje tekočega vzdrževanja, ohranitev ustreznega pritiska 
v pipah, preverjanje vodomerov za preprečitev vodnih izgub 
zaradi puščanja itd.). Zaradi teh ukrepov se je poraba vode 
v sanitarnih prostorih podjetja zmanjšala za 45 odstotkov: iz 
3.800 m3 na leto na 2.100 m3 na leto, letni finančni prihranek 
pa je 3.500 evrovlxxxi.

Prihranimo  
160 m3 vode na 

leto z namestitvijo 
približ no 50-ih 

odzračevalnikov
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Pisarniš ko pohiš tvo
Pohištvo je široka skupina izdelkov, v kateri so zelo različne 
vrste pohištva, kot so omare, stoli, mize, police itd. Vsaka vrsta 
pohištva je namenjena rabi v različnih prostorih: v šolah, pisar-
nah, kuhinjah, na prostem itd.lxxxii

 • Notranje pohištvo vključuje pohištvo za poslovne namene 
(npr. pisarne in šole) in za potrebe v gospodinjstvih. Pohištvo 
se lahko uporablja za shranjevanje, obešanje, ležanje, sede-
nje, delo in uživanje hrane in je lahko samostojno ali vgradno. 
V to skupino pa ni vključena gradbena oprema in stavbno po-
hištvo (stopnice, stene, ornamenti, plošče), sanitarna opre-
ma, preproge, tkanine, pisarniške potrebščine in drugi izdelki, 
ki primarno ne opravljajo funkcije pohištva.
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 • Zunanje pohištvo so večinoma klopi, mize, stoli … V to skupino 
niso vključeni izdelki, ki primarno ne opravljajo funkcije pohi-
štva, npr. ulične svetilke, stojala za kolesa, otroška igrišča itd.

Za prepoznavanje okoljskih vplivov pohištva je treba upoštevati 
vpliv življenjske dobe materialov, iz katerih je pohištvo izdelano, 
in vpliv izdelka v njegovi življenjski dobi in odstranjevanju.

Po podatkih Evropske zveze proizvajalcev pohištva je delež mate-
rialov pri proizvodnji pohištva takšen, kot je razvidno na spodnji 
slikilxxxiii:

Delež materialov pri proizvodnji pohiš tva 

Furnir, paneli, iverka, les

Sestavljeni materiali

Kovina

Okovje 

Plastika

Tekstil

Usnje

Premazi

Steklo

Lepila

Guma

Marmor/kamen

Ostalo
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Uporabite  
izdelke iz 

popolnoma 
recikliranih  

ali/in obnovljivih 
materialov  
(npr. les)

Kos pohištva je lahko izdelan iz različnih materialov, zato 
lahko za proizvajalce upoštevanje vseh okoljskih zahtev za 
vse uporabljene materiale predstavlja težavo.

Na splošno je večji del vpliva pohištva na okolje odvisen od pro-
izvodnje in obdelave surovin in manj od izdelave samega pohi-
štva. Drugi večji del okoljskega vpliva je ob koncu življenjske dobe 
izdelka (recikliranje, ponovna uporaba ali pa le odstranitev).

Poudarek je torej na okoljskih vidikih surovin, uporabljenih za 
pohištvo, njihovi končni obdelavi (npr. lakiranje ali lepljenje) in 
vplivih pohištva, ko ga je potrebno odstraniti.

Ključni vplivi na okolje (Zeleno javno naročanje – Tehnično 
poročilo o pohiš tvulxxxiv):

 • Izguba biotske raznovrstnosti, erozija in degradacija zaradi 
netrajnostnega gospodarjenja z gozdovi in nezakonite sečnje.

 • Vpliv na krajino zaradi rudarskih dejavnosti.

 • Uporaba neobnovljivih virov, kot so kovine in nafta/ze-
meljski plin za proizvodnjo plastike.

 • Visoka poraba vode in energije za proizvodnjo različnih ma-
terialov.

 • Uporaba nevarnih snovi, ki se lahko sproščajo med proizvo-
dnjo, uporabo ali odstranitvijo.

 • Uporaba organskih topil in ustvarjanje izpustov hlapnih or-
ganskih spojin.

 • Velika količina embalaže.

 • Hitra zamenjava pohištva, ker ni možnosti za njegovo po-
pravilo, slaba trpežnost ali ergonomija pohištva, pohištvo ne 
ustreza svojemu namenu.
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EVROPSKA POLITIKA IN ZAKONODAjA
 • Za les in lesne izdelke se je potrebno sklicevati na akcijski 
načrt za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje z 
gozdovi (Forest Law Enforcement Governance and Trade - 
FLEGT), ki ga je EU sprejela leta 2003.

 • Obdelava lesa mora biti v skladu z ustreznimi predpisi (v Di-
rektivi 79/117/EGS in amandmajih), ki prepovedujejo dajanje 
v promet in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo 
nekatere aktivne snovi, ki imajo lahko (tudi če se uporabljajo 
na odobren način) škodljiv vpliv na zdravje ljudi in na okolje.

 • Uredba CLP (CLP-Regulation EC/1272/2008), ki med drugim 
nadomešča Direktivo o nevarnih snoveh (67/548/EGS) in 
Direktivo o nevarnih snoveh (1999/45/ES).

 • Na hlapne organske spojine (čeprav standardni predpisi za 
pohištvo ne obstajajo) se nanaša Direktiva za zmanjšanje 
industrijskih izpustov hlapnih organskih spojin (Direktiva 
1999/13/ES je bila spremenjena z Direktivo 2004/42/ES).

 • Za vse kose pohištva se je potrebno sklicevati na Direktivo 
1999/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniških izdel-
kov in z njimi povezanih garancij.

 • V zvezi z embalažo se je potrebno sklicevati na Direktivo 
94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži.
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Certificiranje in označevanje

V EU obstaja veliko znakov za okolje za pohištvo, vendar nobe-
den ne zajema vseh relevantnih delov trga. Znaki se nanašajo 
na določeno vrsto pohištva (npr. stoli) in na poglavitni vhodni 
material (les), le nekaj znakov pa zajema več vrst pohištva in 
obravnavajo vse pomembne okoljske vidike.

Poleg znakov za okolje za pohištvo kot skupino proizvodov 
obstajajo tudi drugi znaki za okolje, industrijski standardi in 
drugo označevanje za nekatere vrste materialov, ki so upora-
bljeni v pohištvu.

Poglavitni med njimi so:
 • Za tekstil in usnje: Znak EU za okolje, Nordic Swan in stan-
dard Ökotex 100.

 • Za vzmetnice in pene sta glavna znaka za okolje in standar-
da Znak EU za okolje in Standard za peno Evropskega zdru-
ženja proizvajalcev fleksibilnih pen iz poliuretana EuroPUR. 
Obsežna merila za materiale za polnila vsebuje tudi Nemški 
standard Blaue Engel.

 • Forest Stewardship Council (FSC) je samostojna, nevladna, 
neprofitna organizacija, ustanovljena za spodbujanje odgo-
vornega gospodarjenja s svetovnimi gozdovlxxxv.

 • Testiranje izpustov formaldehidov in hlapnih organskih spo-
jin krepi zaupanje v varnost. Pohištvo in gradbeni materia-
li lahko oddajajo različne vrste hlapnih organskih spojin, ki 
vplivajo na kakovost zraka v zaprtih prostorih in kot rezultat 
vplivajo tudi na zdravje ljudi. Primeri zdravstvenih motenj, 
povezanih s hlapnimi organskimi spojinami, so: glavoboli, 
velika utrujenost, splošno slabo počutje, draženje sluznice v 
nosu in grlu, draženje oči in težave s kožo. Zaradi teh tveganj 
za zdravje so številne države uvedle obvezne ali prostovolj-
ne sisteme za nadzor izpustov hlapnih organskih spojin, for-
maldehidov in drugih nevarnih snovi v gradbenih materialih 
in materialih za pohištvolxxxvi.

Poleg znakov za 
okolje za pohiš tvo 

kot skupino 
proizvodov 

obstajajo tudi 
drugi znaki za 

okolje, industrijski 
standardi in drugo 

označevanje za 
nekatere vrste 
materialov, ki 

so uporabljeni v 
pohiš tvu
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Nobeden od znakov za okolje ne pokriva celotnega vpliva iz-
delka na okolje, poleg tega obstaja nekaj spornih vprašanj oz. 
razprav glede tehničnih vprašanj:

 • Certificiran les: zagovarjati rabo vsaj 70-ih odstotkov lesa iz 
certificiranih gozdih virov.

 • Premazi in lepila: omejitev dovoljenih izpustov hlapnih or-
ganskih spojin.

 • Formaldehid: omejitev izpustov formaldehidov na največ 50 
odstotkov standarda E1.

 • Toplogredni plini: vzpostavitev meril za izračun izpustov to-
plogrednih plinov, vključno s prevozom.

 • Konzervansi: omejitev uporabe strupenih kemikalij za obde-
lavo lesa, namenjenega za zunanje pohištvo.

 • PVC: industrija plastike podpira uporabo PVC za folije, medtem 
ko Greenpeace in drugi okoljevarstveniki temu nasprotujejo.

EVROPSKO OZNAČEVANjE
 • Zeleno javno naročanje – Tehnično poročilo o pohištvu in 
okoljske zahtevelxxxvii

 • Znak EU za okolje za tekstil, žimnice in pohištvo

 • Znak EU za okolje za leseno pohištvolxxxviii

 • nizozemski znak Milieukeur za tekstil in pohištvo

 • francoski znak Marque NF Environnement za pohištvo

 • nemški znak ÖkoControl za pohištvo

 • nemški znak RAL-RG 430, Deutsche Güte Gemeinschaft 
Möbel za pohištvo

 • nordijske države: znak Nordic Swan za tekstil, zunanje in 
notranje pohištvo

 • nemški znak Blaue Engel za leseno in oblazinjeno pohištvo

 • avstrijski znak Österreichische Umweltzeichen za leseno po-
hištvo in pisarniške stole

 • nemški znak Öko-tex za tekstil

 • znak Certi-PUR Evropskega združenja proizvajalcev fleksibil-
nih pen iz poliuretana za poliuretanske pene

 • nordijske države: znak TCO za stole in mize
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

AKTIVNOSTI ZA ZMANjš EVANjE KLjUČNIh VPLIVOV:
 • Naročajte izdelke iz lesa iz trajnostno upravljanih gozdov.

 • Uporabljajte izdelke, ki so delno ali v celoti iz recikliranih 
oziroma obnovljivih materialov (npr. les).

 • Prepričajte se, da je pohištvo možno popraviti.

 • Prepričajte se, da pohištvo vsebuje omejeno količino organ-
skih topil in izpustov hlapnih organskih spojin (v izdelkih, kot 
so lepila in snovi za površinsko obdelavo).

 • Posamezni elementi se morajo ob koncu življenjske dobe 
izdelka brez težav ločiti za potrebe recikliranja.

 • Prepričajte se, da je embalažo in sestavne dele pohištva 
možno ločevati.

 • Kupujte trpežno pohištvo, ki bo uporabno, ergonomično, 
enostavno za razstavljanje, popravljanje in recikliranje.

 • Upoštevajte dolgoročne, ne le takojšnjih stroškov.

 • Razmislite o nakupu rabljenega pohištva.

 • Kupujte od lokalnih proizvajalcev.

 • Razmislite o uporabi presoje življenjske dobe za pisarniško 
pohištvo.
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RECIKLIRANjE
 • Izdelek bi moral omogočati, da se ga lahko velik delež (90 
odstotkov) brez uporabe zapletenih orodij razstavi v ses-
tavne dele, ki so primerni za reciklažo.

 • Plastični deli, težji od 50 gramov, bi morali biti vidno 
označeni kot primerni za reciklažo.

Delodajalec mora pregledati in oceniti tudi zdravstvene in 
psihološke vidike dela za računalnikom, da zagotovi ustrez-
no, prijetno, ergonomično, zdravo in ustvarjalno okolje, ki 
omogoča udobno in produktivno delo (več v poglavju ‘Zdravje 
in varnost’).
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Nekaj sploš nih idej:
 • Prenovite staro pohištvo (premaknite ga ali ga novo okrasite).

 • Izberite elemente, ki jih je mogoče spreminjati.

 • Izberite pametne materiale (izdelke iz trajnostnih materialov).

 • Izberite elemente, ki jih je možno razstaviti.

 • Oddajte uporabljeno pohištvo. Česar ne potrebujete, bo lahko uporabno za koga drugega.

 • Izvajajte usposabljanje, uporabljajte kontrolne sezname in zagotovite navodila za delo.

Kazalniki okoljske uspeš nosti

Kolikšen delež kupljenega pohištva ima Znak EU  
za okolje?

%

Kolikšen delež pisarniškega pohištva je izdelan iz lesa 
s FSC certifikatom ali iz recikliranih materialov?

%
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Primeri dobre prakse

Izdelovalec pohištva po meri, podjetje Tutto MOBILI SRL iz Ro-
munije, vse svoje izdelke izdela v skladu z zahtevami naro-
čnika ob upoštevanju pravil zmanjševanja količine odpadkov, 
zmanjševanja stroškov in doseganja energijske učinkovitosti.

Veliko podjetij in organizacij v Romuniji je prepričanih, da je 
ključ do nadzora stroškov za pisarniško pohištvo in njegovega 
negativnega vpliva na okolje v nakupu le tistega pisarniškega 
pohištva, ki ga v resnici potrebujejo. Stroške skušajo zmanjšati 
tudi z nakupom rabljenega in prenovljenega pohištva, če je to 
mogoče.

Zaradi velikega in stalnega povpraševanja je skoraj v vsakem 
naselju in okrožju trgovina z rabljenim pohištvom. 

»Rabljeno pohiš tvo ima v sebi š e veliko ž ivljenja!«
Kot del Mreže Londona za ponovno uporabo (London Re-use 
Network) GreenWorkslxxxix zbira pohištvo vseh velikosti in preko 
partnerjev v Mreži za ponovno uporabo dobavlja to pohištvo 
malim podjetjem, dobrodelnim organizacijam, skupnostim in 
izobraževalnim skupinam.

»Naš a prednostna naloga je maksimalna uporaba pohiš tva, ne 
maksimalni dobički.«
»Celotna veriga odgovornosti, ne le en člen.« Kinnarpsxc je 
švedsko družinsko podjetje, ki ponuja rešitve za notranje de-
lovne prostore, s približno 200-imi prodajnimi saloni po vsej 
Evropi. Podjetje ima popoln nadzor nad celotno dobavno ve-
rigo od pridobivanja surovin, proizvodnje, logistike, dostave z 
namestitvijo pohištva in kasnejših storitev.
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Ravnanje z odpadki
Odpadki postajajo naraščajoč gospodarski in okoljski problem, 
zadevajo vse in k njihovemu nastajanju tudi vsakdo prispeva. 
Posamezniki, doma ali na delovnem mestu, imajo ključno vlo-
go pri sistemih zmanjševanja količine odpadkov. Današnja na 
tehnologiji temelječa kompleksna družba in rast prebivalstva 
sta skupaj privedli do nastanka ogromnih količin trdnih odpad-
kov. V povprečju v EU nastane 500 kg komunalnih odpadkov na 
osebo letnoxci. Približno tretjino komunalnih odpadkov ustvari-
jo v pisarnah, restavracijah in trgovinah.

V povprečju  
v EU nastane  

500 kg 
komunalnih 

odpadkov na 
osebo letno
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Ker vedno več podjetij in organizacij razmišlja o vplivu svoje 
dejavnosti na okolje, so več pozornosti deležni tudi odpadki, ki 
jih ustvarijo. Ustvarjanje odpadkov je vse bolj obravnavano kot 
posledica neučinkovitosti in napačne izrabe virov, kar ima go-
spodarske in okoljske posledice za posamezna podjetja in dr-
žavo kot celoto. Po nekaterih ocenah odpadki podjetje stanejo 
4–5 odstotkov celotnega prometaxcii. Vsa podjetja so zakonsko 
obvezana, da z odpadki, ki jih ustvarijo, tudi ustrezno ravnajo. 
Običajno je za zbiranje komunalnih odpadkov potrebno plačati. 
Z zmanjšanjem količine komunalnih odpadkov lahko podjetja 
zmanjšajo stroške odstranjevanja odpadkov. To vodi k temu, 
da poiščejo področja, kjer ustvarjajo največ odpadkov in določi-
jo načine, kako zmanjšati njihovo količino.

Vsi odpadki, ki jih proizvaja pisarna, so povezani s finančnimi in 
okoljskimi stroški, ki so pogosto podcenjeni. A pomembnejše 
vprašanje je, zakaj in kje nastajajo odpadki in ali jih je možno 
odpraviti na izvoru, zmanjšati njihovo količino, ponovno upo-
rabiti ali ločeno zbirati. Pri tem sta pomembna razumevanje in 
uporaba hierarhije ravnanja z odpadki. 

Po nekaterih 
ocenah odpadki 
podjetje stanejo 

4–5 odstotkov 
celotnega 
prometa
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Evropski način ravnanja z odpadki bi moral slediti hierarhiji ravnanja z odpadki, ki spodbuja 
takšno ravnanje, ki bi zmanjšalo količino proizvedenih odpadnih materialov in omogočilo naj-
večji možni prihranek materialov povsod, kjer nastajajo odpadki.

Prednostne naloge na področju ravnanja z odpadkixciii, v padajočem vrstnem redu (začenši s 
preprečevanjem) so, kot je razvidno v naslednji slikixciv.

1. Odpravi: 

izogibajte se  
ustvarjanju 
odpadkov

2. Zmanjšaj: 

minimalizirajte 
količino 
ustvarjenih 
odpadkov

3. Ponovno 
uporabi: 

uporabite 
en izdelek 
največkrat, kot 
je to mogoče

4. Recikliraj: 

reciklirajte 
le potem, ko 
ste ponovno 
uporabili

5. Odstrani: 

ostanke 
odstranite na 
odgovoren  
način

Glede na različne študije 75 odstotkov odpadkov, ustvarjenih v tipičnih pisarnah, predstavlja 
odpadni papir. Od tega pisarniški papir obsega 45 odstotkov, preostalih 30 odstotkov pa karton, 
časopisni papir, mehki papir itd. Več v spodnji slikixcv.

Odpadki v pisarni

Graf 2: Odpadki v pisarni (študija SEI Tallin)

Zaradi dejstva, da je večina odpadkov v pisarni papir, je ta tema obravnavana v posebnem 
poglavju v tem priročniku (‘Pisarniški papir’), ki opisuje, kako zmanjšati porabo papirja in nasta-
janje odpadnega papirja.

Reciklabilni 
materiali  

(plastika, steklo, 
kovina)

Ostali papir 
(časopisi, karton, 

mehki papir)

Pisarniški papir 

Ostalo

Bio odpadki 
(večinoma hrana)
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UREDBE IN DIREKTIVE 
Ureditev ravnanja z odpadki vseh držav članic EU temelji na 
politiki ravnanja z odpadki v EU in na posameznih direktivah. 
5-stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki iz Okvirne direktive 
o odpadkih postavlja temelje za evropsko družbo recikliranja.

Direktive, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki, je mogoče 
najti v zakonodajni bazi EU in na spletnih straneh pristojnih 
ministrstev v državah članicahxcvi:

 • Okvirna direktiva o odpadkih (2008/98/ES) določa osnovne 
koncepte in opredelitve, povezane z ravnanjem z odpadki, 
ter opredeljuje in določa načela za ravnanje z odpadki, kot 
so načelo »onesnaževalec plača« in »hierarhija ravnanja z 
odpadki«xcvii.

 • Direktiva o odpadni embalaži 94/62/ES predvideva uskladi-
tev nacionalnih predpisov za preprečevanje ali zmanjšanje 
vpliva embalaže in odpadne embalaže na okolje. Leta 2004 
je bila direktiva prenovljena s ciljem zagotovitve kriterijev 
za opredelitev pojma »embalaža« in povečanja ciljev gle-
de predelave in recikliranja odpadne embalaže. Direktiva je 
bila ponovno revidirana leta 2005, da bi omogočili novim 
državam članicam EU prehodno obdobje za doseganje ciljev 
predelave in recikliranjaxcviii.

Certificiranje in označevanje 

Cilj in obenem nagrada je lahko pridobitev standardov za okolj-
ski menedžment na organizacijski ravni (ISO 14001 ali EMAS). 

ISO
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

Na začetku zmanjševanja odpadkov in izvajanja programa 
ločenega zbiranja v pisarni je pomemben začetni pregled oz. 
revizija, ki izmeri uporabo potrošnega materiala ter vrste in 
količino odpadkov, ki nastanejo. Rezultati revizije so izhodišče 
za merjenje uspešnosti sistema ravnanja z odpadki, ko je ta 
vzpostavljen. Ocena uspešnosti je lahko zelo pomembna z vidi-
ka motivacije, saj se veliko ukrepov za zmanjševanje odpadkov 
na prvi pogled zdi povsem trivialnih. Osnovni namen začetne-
ga pregleda je torej ugotoviti, kje in kako nastajajo odpadki. 
Pregled naj zajame tudi vrsto in količino odpadkov ter stro-
ške, ki ti pomenijo za podjetje. V pregledu določite tudi najvišji 
prag, na osnovi katerega boste izmerili uspešnost zmanjšanja 
odpadkov in načinov ločevanja.  

V povezavi  
z odpadki 
ugotovite,  

kaj, kje  
in kako  

nastajajo
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Zato je priporočljivo, da začetni pregled obsega naslednje vidike:

 • Določitev mesta ustvarjanja odpadkov.

 • Določitev izvora odpadkov.

 • Ugotovitev, ali nastajajo nevarni odpadki, in razmislek o tem, kako jih je mogoče ločiti od 
glavnega toka odpadkov ali nadomestiti z nenevarnim nadomestkom.

 • Vzpostavitev metode merjenja in spremljanja količine odpadkov.

 • Izračun stroškov trenutnih praks ravnanja z odpadki.

 • Preučitev možnosti za zmanjševanje, ponovno uporabo ali ločeno zbiranje odpadkov.

 • Postavitev ciljev za zmanjšanje odpadkov.

Primeren sistem ravnanja z odpadki v pisarni je pomemben ne le zaradi okoljskih vplivov na po-
slovanje podjetja, ampak tudi zaradi dviga okoljske osveščenosti zaposlenih. Osebje lahko dobre 
prakse iz pisarne prenese domov. Povečanje osveščenosti osebja je bistvenega pomena za uspeh 
vseh sistemov ravnanja z odpadki v pisarnah. Celotno vodstvo in zaposleni morajo razumeti, kako 
sistem deluje in kakšno vlogo imajo v procesu.

Nekaj osnovnih nasvetov za vključevanje zaposlenih pri zmanjševanju odpadkov:

 • Zmanjšanje in ločeno zbiranje odpadkov je ena izmed okoljskih aktivnosti, pri kateri je najbolj 
enostavno vključiti vse zaposlene.

 • Ni potrebno začeti z vsem naenkrat. Najboljši je postopen pristop, od nižjih proti višjim ravnem.

 • Začnite s tem, kar bo najbolj delovalo. Najbolj očiten začetek je papir.

Za spremembo vedenjskih navad zaposlenih pri zmanjševanju in razvrščanju odpadkov upošte-
vajte naslednji akcijski načrt.
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Pravila
V pisarni določite, kako deluje sistem ravnanja z odpadki. Pra-
vila za ravnanje z odpadki  - za zmanjševanje, ponovno upora-
bo in ločeno zbiranje odpadkov - morajo biti določena in potr-
jena. Lahko so del splošnih okoljskih pravil v pisarni ali ločena, 
oblikovana posebej za ravnanje z odpadki.

Komuniciranje in usposabljanje
 • Informirajte zaposlene in jih usposabljajte za ločevanje od-
padkov za recikliranje.

 • Redno jih opominjajte na ukrepe ločevanja odpadkov (npr. 
na sestankih) v zvezi z vsemi metodami za zmanjševanje 
odpadkov, ki so opisane zgoraj.

 • Prikažite dobre, zanimive primere ločenega zbiranja odpad-
kov (npr. koši za ločeno zbiranje).

 • Občasno preverite, ali obstajajo koši za ločeno zbiranje, 
vključno s tistimi za ločeno zbiranje papirja iz pisalnih miz.
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Spremljanje
 • Monitoring odpadkov: spremljajte in merite količino in sesta-
vo nastalih odpadkov.

Povratne informacije
 • Vsi zaposleni naj prejmejo povratno informacijo o zmanjša-
nju/povečanju količine nastalih odpadkov.

Vključevanje in motiviranje
 • V pisarni organizirajte akcije, povezane z odpadki (dober na-
čin za spodbujanje delovanja v smislu »zmanjšuj, ponovno 
uporabi, ločuj«).

 • Organizirajte tekmovanja za zaposlene na temo odpadkov.

V nadaljevanju sledi bolj temeljit pregled možnih aktivnosti 
glede spreminjanja vedenja v zvezi z ravnanjem z odpadki v 
pisarni.

Osveš čenost in predanost
Ključ do uspeha so ljudje. Zlasti višje vodstvo se mora zavzeti 
za izobraževanje in spodbujanje zaposlenih za podporo okolju 
prijaznih praks, med drugim ločevanja in zbiranja odpadkov. 
Nasveti za vključevanje zaposlenih:

 • Prirejajte redna srečanja na temo pomembnosti ravnanja z 
odpadki na delovnem mestu in pravilne uporabe košev za 
ločevanje.

 • V začetni fazi oblikujte odbor, ki naj vključuje zaposlene,  
ki bodo odgovorni za aktivnosti, povezane z ravnanjem z 
odpadki.

 • Usposabljajte člane odbora za razumevanje novih procesov 
in politik. Seznanjajte nove zaposlene s praksami ravnanja 
z odpadki.

 • Okoljska vprašanja naj bodo na dnevnem redu sestankov 
vodilnih uslužbencev.

 • Spodbujajte zaposlene k sodelovanju in posredovanju povra-
tnih informacij.

Okoljske teme naj 
bodo na dnevnem 

redu sestankov 
vodstva
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Izobraž evanje in promocija
Promocija je ključnega pomena za vse uspešne programe 
zmanjšanja odpadkov in ločevanja. Zaposleni bodo sodelovali, 
če so dobro seznanjeni s programom in njegovimi koristmi. 
Možni ukrepi so:

 • Začetek programa: to je priložnost, da vsem zaposlenim 
razglasite začetek izvajanja programa in hkrati priložnost za 
višje vodstvo, da pokaže svojo podporo.

 • Izvršni direktor naj poskrbi za zagon programa. Na vidno 
mesto v pisarni naj obesi plakate s pravilnimi in napačni-
mi praksami ali sloganom. Pred ali ob zagonu programa naj 
razpošlje obvestilo za vse osebje, na katerem je opisan pro-
gram in kako je nastal.

 • Med zaposlene razdelite opomnik/obvestilo z napovedjo 
začetka programa, ki naj ga podpiše izvršni direktor ali višji 
vodja. V opomniku naj bo poudarek na pomenu sodelovanja, 
zapisane naj bodo prednosti programa in opisani postopki 
ločevanja ter zbiranja in odstranjevanja.

 • Opis programa naj izpostavi preprostost sistema in poudari, 
da lahko že majhen vložen napor vsakega zaposlenega pri-
speva k uspehu programa.

 • Organizirajte izobraževalna srečanja in k udeležbi spodbu-
dite vse zaposlene. Srečanja so se izkazala za veliko bolj 
učinkovita kot obvestila, saj je njihov rezultat večji odziv za-
poslenih in manj zmede glede vprašanj, kaj je in česa ni mo-
goče ločevati, kaj je sprejemljivo in kaj ni. Srečanja so lahko 
del rednih sestankov zaposlenih, na njih lahko podrobneje 
predstavite prednosti in izvajanje programa.

 • Nenehno obveščajte zaposlene in krepite nove vedenjske 
vzorce ločenega zbiranja. V sprotnih obvestilih naj bodo 
navedene količine ločeno zbranih odpadkov, prihranki pri 
stroških za odstranjevanje odpadkov in dobiček ter vse mo-
rebitne težave, kot npr. nizka stopnja sodelovanja. Kontinu-
irano opozarjanje in spodbujanje bo prispevalo k uspešnosti 
programa.

 • Komunicirajte o programu v internem biltenu (po možnosti 
v elektronski obliki), v informacijskih zloženkah, na oglasnih 
deskah in drugje. Možnost je tudi izdajanje specializiranega 
biltena za zeleno pisarno.

Organizirajte 
izobraž evalna 

srečanja in 
k udelež bi 

spodbudite vse 
zaposlene
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 • Za uspeh programa je bistvenega pomena dober izobra-
ževalni program. Formalni izobraževalni program je bolj 
pomemben v večjih pisarnah in je lahko manj formalen v 
manjših pisarnah, kjer je komunikacija lažja. Izobraževalna 
orodja so lahko plakati, obvestila, video posnetki, poročila 
in članki.

Monitoring in povratne informacije
Informacije o tem, kako napreduje program, so uporabne za 
prikaz stopnje razvoja programa, predlagajo boljše pristope, in 
kar je najpomembnejše, zagotavljajo povratne informacije za 
vodstvo in zaposlene. Povratne informacije je mogoče pridobiti 
na naslednje načine:

 • Zberite in zabeležite količino materiala, ki ga zberete ločeno 
ter recikliranih izdelkov (kot npr. papir), ki jih kupujete.

 • Pripravljajte redna poročila za uslužbence.

 • Nagrajujte uspešnost pri izvajanju programa. Upoštevajte 
tudi razlike med oddelki ali delovnimi skupinami v podjetju, 
zato tistih, ki dosegajo slabše rezultate, ne izpostavljajte ali 
krivite.

 • Opravite raziskavo (prek intervjujev, vprašalnikov) med za-
poslenimi glede njihovih stališč, znanja in praktičnih izkušenj 
v zvezi z ločenim zbiranjem.

 • Spodbujajte zaposlene k predlaganju novih načinov za »oze-
lenjevanje« pisarne.

 • Ocenjujte napredek, kar omogoča merjenje uspešnosti 
programa. Oceno lahko opravite z rednim poročanjem viš-
jemu vodstvu, z vključitvijo ciljev glede ločenega zbiranja 
in zmanjšanja odpadkov v poslovni načrt ter z vključitvijo 
rezultatov v letno poročilo.

 • Z vzpostavitvijo strukture zelene pisarne ter zagotovitvijo 
udeležbe in sodelovanja zaposlenih boste imeli vse možnos-
ti za uspeh.

Opravite  
raziskavo med 

zaposlenimi 
 glede njihovih 
stališ č, znanja  

in praktičnih 
izkuš enj v zvezi  

z ločenim  
zbiranjem
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Prvi cilj zelenega pisarniškega poslovanja je zmanjšanje nasta-
janja odpadkov in nato povečanje ponovne uporabe in ločene-
ga zbiranja nastalih odpadkov.

ZMANjš EVANjE KOLIČINE ODPADKOV (PRVA MOŽ NOST!)
Tako v okoljskem kot v gospodarskem pogledu ni smiselno ku-
povati izdelkov, ki v resnici niso potrebni in ki bodo hitro postali 
odpadek. V pisarni ali na delovnem mestu pogosto najdemo 
izdelke, ki so namenjeni za enkratno uporabo ali imajo kratko 
življenjsko dobo. To so npr. kemični svinčniki brez možnosti po-
novnega polnjenja, t.i. »markerji«, plastične skodelice in jedilni 
pribor, plastične posode, čistilne krpe, papirnate brisače in spon-
ke. Vsi ti izdelki zahtevajo veliko surovin in energije za proizvo-
dnjo in veliko sredstev za odstranitev. Poleg tega ima vsak od 
teh procesov okoljski vpliv. V številnih primerih lahko te izdelke 
zamenjamo s takšnimi z daljšo življenjsko dobo, tudi takšnimi, ki 
uporabljajo starejšo tehnologijo - primer je nalivno pero. Včasih 
lahko nabavimo nove izdelke, npr. pisala za ponovno polnjenje 
ali energijsko varčne žarnice, ki trajajo do 10-krat dlje od obi-
čajnih žarnic.

Zmanjšanje količine odpadkov je mogoče doseči na več načinov:

 • Zmanjšajte porabo papirja (več v poglavju ‘Pisarniški papir’).

 • Kupite ali najemite opremo z daljšo življenjsko dobo, ki jo 
je mogoče popraviti (fotokopirni stroji, računalniki, aparati 
za kavo itd.).

 • Pri izbiri izdelkov upoštevajte dolžino in obseg garancije.

 • Za zmanjšanje količine embalaže izdelke in materiale (npr. 
kavo, čaj, sladkor) kupite v večji embalaži oz. večjih količinah.

 • Izberite nestrupene izdelke (npr. čistilna sredstva, barve, 
črnila) v velikih posodah, primernih za reciklažo, in s tem 
preprečite nastajanje nevarnih odpadkov.

 • Kupite opremo, ki ne potrebuje baterij, kot so kalkulatorji 
na sončne celice, ročni odpirači za konzerve in običajni me-
hanski šilčki.

Spodbujajte 
dobavitelje k 

dostavi izdelkov 
v zabojnikih za 

ponovno uporabo
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Poleg tega lahko daljšo življenjsko dobo izdelkov omogoči nekaj organizacijskih sprememb, npr. 
nadomestitev skodelic za enkratno uporabo s keramičnimi skodelicami.

Čeprav je za zmanjšanje količine odpadkov in ponovno rabo mogoče veliko storiti na indivi-
dualni ali oddelčni ravni, so primeri, ko je potrebno razmisliti o nabavni strategiji celotne orga-
nizacije. Politika naročanja bo verjetno sestavni del širšega sistema ravnanja z okoljem. Več v 
poglavju ‘Trajnostno in zeleno naročanje’.

PONOVNA UPORABA ODPADKOV
Veliko izdelkov, ki jih uporabljate v pisarni, lahko ponovno uporabite. Možni ukrepi:

 • Najenostavnejši primer je ponovna uporaba papirja. Vzpostavite lahko shemo za ponovno 
uporabo in ločeno zbiranje pisarniškega papirja (ponovna uporaba papirja s tiskarsko napako 
in osnutkov). Več v poglavju o pisarniškem papirju.

 • Embalažo lahko večkrat ponovno uporabite. Zmanjšate lahko odpadke, ki nastanejo iz materiala 
za zavijanje (izogibajte se foliji in celofanu) in stare škatle ponovno uporabite za poštne pakete.

 • Prenašajte in pošiljajte pisarniški material v rabljeni embalaži ali embalaži za ponovno uporabo.

 • Spodbujajte dobavitelje, naj vam dostavijo material v embalaži za ponovno uporabo.

 • Za medoddelčno pošto uporabljajte ovojnice za ponovno uporabo.

 • Ponovno polnite kartuše in tonerje za tiskalnik.

 • Uporabljajte pisala s ponovnim polnjenjem.

 • Uporabljajte običajno posodo, ne posode za enkratno uporabo.

 • Za kavne avtomate uporabljajte filtre za večkratno uporabo.

 • Uporabljajte krpe iz blaga za čiščenje kuhinje in kopalnice.

 • Kadar je mogoče, kupite uporabljene ali obnovljene materiale (npr. pohištvo in tekstil).

 • Darujte hrano, pohištvo in druge izdelke zavetiščem za brezdomce, dobrodelnim organizaci-
jam in centrom za ponovno uporabo.
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LOČEVANjE ODPADKOV - VZPOSTAVITEV USPEš NEGA SISTEMA 
RAVNANjA Z ODPADKI V PISARNI 
Bistvo uspešnega sistema ravnanja z odpadki v pisarni je 
preprosto: določiti je potrebno vir nastajanja odpadkov, jih 
ločevati in zbirati po frakcijah ter izbrati izvajalca za odvoz v 
ponovno uporabo ali recikliranje.

V skladu z zakonodajo (Direktiva o odpadni električni in elek-
tronski opremi 2002/96/ES) je obvezno ločeno zbiranje ne-
varnih odpadkov. Odpadki, ki jih v pisarnah prav tako lahko 
zbirate ločeno, so:

 • papir (npr. pisarniški papir, časopisni papir, papirna in kar-
tonska embalaža),

 • odpadna embalaža (vključno z vračanjem embalaže, če sis-
tem za vračanje obstaja),

•	 plastika (plastenke, posode itd.),

•	 steklo (predvsem steklena embalaža),

•	 kovine (npr. aluminijaste pločevinke, folije, konzerve,  
zamaški),

 • biološki odpadki (predvsem ostanki hrane).

Za vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v pisarni je najbo-
lje uporabiti postopen pristop. Najlažje je začeti z vzpostavitvi-
jo sheme za ločeno zbiranje in ponovno uporabo papirja.

Vendar pa se pogosto pojavijo praktične težave, ki jih je po-
trebno premagati. Morda organizacija, ki ima v najemu pisar-
niške prostore, ne more sodelovati pri načrtovanju sistema 
zbiranja odpadkov v celotni stavbi. Za ločeno zbiranje določene 
vrste odpadkov obstajajo le omejene možnosti. Zato je bistve-
no natančno ovrednotiti možnosti za ločeno zbiranje določenih 
tokov odpadkov.

Koristno je oblikovanje standardiziranega sistema ločenega 
zbiranja odpadkov (vključno z načrtovanjem števila košev za 
zbiranje) za celotno organizacijo.

Dober zgled je lahko nakup pisarniškega materiala iz reciklira-
nih materialov5.

Koristno je 
oblikovanje 

standardiziranega 
sistema ločenega 
zbiranja odpadkov 

(vključno z 
načrtovanjem 
š tevila koš ev 
za zbiranje) 

za celotno 
organizacijo

5 Ena od baz podatkov: http://www.recycledproducts.org.uk/view/index.cfm.



Izvedba — 119 — 

Kazalniki okoljske uspeš nosti

skupna količina odpadkov ali ločenih  
frakcij odpadkov ali nevarnih odpadkov

kg/leto

skupna količina odpadkov ali ločenih 
frakcij odpadkov 

kg/leto

delež ločeno zbranih skupnih odpadkov ali 
določene frakcije odpadkov

% / leto
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Transport in mobilnost
Obstaja splošno soglasje o tem, da je treba zmanjšati okoljske 
vplive transporta. Če se bodo sedanji trendi nadaljevali, se 
bodo izpusti toplogrednih plinov iz prometa še povečali. Ka-
kovost zraka kljub znatnemu zmanjšanju izpustov iz izpušnih 
cevi vozil ostaja problematična. Okoli 20 odstotkov evropskih 
državljanov trpi zaradi škodljivih ravni hrupa.

Cilj tega poglavja je povečati ozaveščenost podjetij o potre-
bi po zmanjšanju vplivov na okolje, ki jih povzroča rast mo-
toriziranega prometa v urbanem okolju. Poslovni sektor ima 
pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostnega prometa. V 
poglavju vas bomo seznanili s tem, kako za izboljšanje svo-
je okoljske uspešnosti podpreti trajnostni promet na mnogih 
področjih vašega poslovanja. Zavedanje o sedanjih okoljskih 
vplivih prometa bo v pomoč pri določanju prednostnih podro-
čij, na katerih so možne izboljšave.

Okoli  
20 odstotkov 

evropskih 
drž avljanov trpi 
zaradi š kodljivih 

ravni hrupa
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Prometni sektor (zlasti osebni avtomobili) je eden glavnih 
onesnaževalcev s toplogrednimi plini. Obstaja tudi vrsta drugih 
okoljskih problemov, povezanih s prometom:

 • Onesnaževanje z izpušnimi plini (dušikov oksid, ogljikov mo-
noksid in drobni delci), ki zmanjšuje kakovost zraka in vpliva 
na zdravje ljudi, rastlin, živali in habitatov.

 • Izguba zemljišč in habitatov zaradi izgradnje prometne in-
frastrukture, npr. novih cest, železniških prog in vzletno-pri-
stajalnih stez.

 • Nove ceste in drugi objekti lahko prekinejo naravne vodoto-
ke in povzročajo poplave.

 • Odtoki iz cest lahko vključujejo onesnaževala, kot so kurilno 
olje in snovi, ki se jih uporablja za vzdrževanje cest. To one-
snažuje bližnje vodotoke.

 • Hrup letal, železnice, prometa in industrije je lahko moteč. 

 • Ena oseba, ki je opravila povratni let med Evropo in New 
Yorkom, je odgovorna za 1,5–2 toni izpustov CO

2
. To je 

približno enaka količina ogljika, kot jo povprečen Evropejec 
doma porabi za ogrevanje in elektriko v enem letu. 

Certificiranje in označevanje

»UK Fuel Economy Label«
Prostovoljni sistem označevanja v Veliki Britaniji »The Low Car-
bon Vehicle Partnership« prikazuje, koliko izpustov povzroča 
vozilo in ta izračun primerja z davkom na to voziloxcix.
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

ZEMLjEVID MULTIMODALNEGA DOSTOPA
Zemljevid multimodalnega dostopa je podroben, celovit načrt 
za dostop z javnim prevozom, avtomobilom, kolesom in peš za 
celotno podjetje.

GLOBALNA POBUDA ZA EKONOMIČNOST GORIVA (ThE GLOBAL 
FUEL ECONOMY INITIATIVE - GFEI)
Globalna pobuda za ekonomičnost goriva je partnerstvo štirih 
organizacij - IEA, ITF, UNEP in FIA Foundation -, ki si prizadeva 
spodbujati velik potencial za izboljšanje ekonomičnosti pora-
be goriva kot prispevek k razpravam o tem, kako se spopasti 
z vprašanji podnebnih sprememb, energetske varnosti in bolj 
trajnostne mobilnosti na globalni ravni. Pobuda sodeluje z dr-
žavami pri razvoju ustreznih nacionalnih pristopov in ciljev za 
izboljšanje ekonomičnosti porabe goriva v voznem parku, na 
globalni ravni pa deluje v smeri stabilizacije izpustov v sektorju 
cestnega transporta do leta 2050c.

DAVČNI UKREPI
Številne evropske države so uvedle ukrepe za povračilo stro-
škov plačila v javnem prometu. Vaše podjetje naj preveri lokal-
no in nacionalno zakonodajo.

V podjetju lahko dodelite prednostne parkirne prostore za na-
slednje uporabnike:

 • kolesarje,

 • osebe, ki si delijo avtomobil,

 • stranke in obiskovalce.

Da bi spodbudili zaposlene, da uporabljajo druge možnosti pre-
voza, lahko zaposlenim zaračunate parkirni prostor. Izjeme so 
mogoče za skupine zaposlenih, ki:

 • delijo svoje vozilo z drugimi,

 • uporabljajo svoje avtomobile za službena potovanja,

 • so gibalno ovirani,

 • so v težkih socialnih razmerah,

 • se vozijo zelo od daleč,

 • nimajo možnosti uporabe javnega prevoza.
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DELO NA DALjAVO
Delo na daljavo zaposlenim omogoča delo na domu ali iz od-
daljene lokacije en ali več dni na teden z uporabo komunika-
cijskih orodij, kot so telefon, internet, faks ali telekonference.

Delo na daljavo prispeva k bolj zelenemu okolju z zmanjša-
njem izpustov vozil zaradi manjše migracije zaposlenih.

Delo na daljavo povečuje osebno svobodo in prožnost ter tako 
izboljša moralo in zmanjšuje stres zaposlenih.

Delo na daljavo še zlasti ustreza invalidom.

Delo na daljavo 
zaposlenim 

omogoča delo na 
domu en ali več 

dni na teden

TELECENTER
Telecenter je kraj, kjer lahko ljudje dostopajo do računalnikov, interneta in drugih digitalnih 
tehnologij. O uporabi telecentra lahko razmislite v primerih, ko prostori vašega podjetja niso 
dostopni z javnimi prevoznimi sredstvi ali ko zaposleni živijo daleč.

OKOLjU PRIjAZNA VOZILA
Če se uporabi avtomobilov ni mogoče izogniti, lahko razmislite o nakupu ekoloških avtomobilov 
za zaposlene. Pri izbiri in nakupu vozila upoštevajte naslednje elemente:

 • Ali so vozila v skladu z normami EURO/euro?

 • Avtomobili morajo porabiti manj goriva in tako sprostiti manj CO
2
.

 • Preverite porabo energije motornih koles.

 • Kupite LPG hibridne avtomobile in električne avtomobile (tudi če so dražji). Finančne sheme 
podpore za nakup ekoloških vozil obstajajo v večini evropskih držav.

OGLjIČNA IZRAVNAVA
Če se transportu res ni mogoče izogniti, je možna ogljična izravnava.

Ogljična izravnava je zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov v obliki 
nadomestila ali odškodnine za izpuste, povzročene drugje.

Izravnava se meri v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida in predstavlja 6 osnovnih kategorij 
toplogrednih plinov: ogljikov dioksid, metan, dušikovi oksidi, perfluorirani ogljikovodiki, fluorirani 
ogljikovodiki in žveplov heksafluorid. Ena ogljična izravnava predstavlja zmanjšanje ene tone oglji-
kovega dioksida ali ekvivalenta drugih toplogrednih plinov.

Izravnava se običajno doseže s finančno podporo projektom, ki kratkoročno ali dolgoročno zmanj-
šujejo izpuste toplogrednih plinov. Najpogostejši so projekti na področjih rabe obnovljivih virov 
energije (vetrne elektrarne, energija iz biomase, hidroelektrarn in jezov), energijske učinkovitosti, 
uničevanja industrijskih onesnaževal ali stranskih produktov kmetijstva, na področju zmanjšanja 
izpustov oz. izrabe metana na odlagališčih in na področju gozdarstva. Dva izmed najbolj priljublje-
nih projektov z vidika podjetij sta energijska učinkovitost in vetrne elektrarne.
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

LOKALNA POTOVANjA: OD DOMA V SLUŽ BO
V podjetju lahko razvijate programe mobilnosti zaposlenih, 
ki namesto avtomobilskega spodbujajo druge načine prevo-
za. Dolgoročni ukrepi lahko pripomorejo k pogostejši uporabi 
javnega prevoza in koles, k deljenju avtomobilov in k uporabi 
okolju prijaznih vozil.

 • Finančne spodbude

Z denarnimi spodbudami lahko vplivate na vedenje sodelav-
cev. Nekaj predlogov:

 • Delno ali popolno povračilo stroškov za uporabo javnega prevoza.

 • Bonusi za kolesarje in pešce.

 • Uporaba sistemov »parkiraj in se pelji z javnim prevozom«.

 • Sistem izplačil nadomestil za parkiranje (enako vsoto, kot jo 
namenite delavcem za parkiranje, izplačajte tudi zaposlenim, 
ki se ne vozijo v službo).
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EKO VOŽ NjA
Obstajajo različna priporočila in dobre prakse, ki lahko vozni-
kom pomagajo zmanjšati porabo goriva za 20–40 odstotkov.

Organizirate lahko tečaje eko vožnje za sodelavce.

Nekaj nasvetov, kako z učinkovitejšo vožnjo prihraniti denar in 
zmanjšati izpuste toplogrednih plinov:

 • Pravočasno menjajte prestave (voznik naj bi prestavil v višjo 
prestavo takoj, ko je to mogoče – pri 1.800–2.500 obratih 
motorja na minuto pri avtomobilih na bencin in pri 1.500–
2.000 obratih na minuto pri avtomobilih na dizelsko gorivo).

 • Tekoča vožnja. Za zaviranje in pospeševanje porabite več go-
riva kot za vožnjo pri stalni hitrosti.

 • Ugašajte vozilo med kratkimi postanki. Z ugašanjem zmanj-
šate nesmotrno rabo goriva, gorivo prihranite že z ugaša-
njem ob postankih nad 30 sekund. Ugašanje motorja med 
kratkimi postanki bo prihranilo več goriva, kot se ga pora-
bi ob vnovičnem zagonu motorja. Novejša vozila imajo že 
vgrajen t.i. stop – start sistem.

 • Redno servisirajte vozilo. Dobro vzdrževano vozilo deluje op-
timalno, kar pomeni, da je tudi najbolj učinkovito in porabi 
manj goriva.

Eko vož nja 
zmanjš a  
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POTOVANjA NA DALjš E RAZDALjE
Izogibajte se nepotrebnim službenim potovanjem, kadar lahko 
pripravite tele- ali videokonferenco.

Če se potovanju ne morete izogniti, se odločite za načine poto-
vanja z manjšimi izpusti toplogrednih plinov.

 • Vlak: spodbujajte sodelavce k uporabi vlaka, saj na enaki 
razdalji ustvari le tretjino toplogrednih plinov v primerjavi z 
letalom.

 • Avto: spodbujajte deljenje avtomobilov. Tudi izbira modela 
avtomobila je pomembna.

 • Letalo: ko letenje ostane edina izbira, imate možnost, da 
zmanjšate vpliv na okolje z izbiro leta. Neposredni leti so 
okolju prijaznejši kot leti z vmesnimi postanki, saj postanki 
zvišujejo izpuste. Tudi razred, v katerem letite, ima vpliv na 
količino izpustov. Prvi in poslovni razred zaradi izrabe prostora 
v letalu ustvarita dva- do trikrat toliko izpustov kot ekonomski 
razred. 

Kazalniki okoljske uspeš nosti

Potovanje od doma do službe

avto km

javni prevoz km

kolo, peš km

Službeni avtomobili

avto km

gorivo l/km
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Primeri dobre prakse 

»ZURICh FINANCIAL SERVICES (ZFS)«ci

ZFS je podjetje, ki se ukvarja s posli, povezanimi z zavarova-
njem, investicijami, zaščito in pokojninami za zaposlovalce, 
podjetja, zasebne stranke in borzne posrednike.

ZFS si prizadeva zmanjšati vpliv prevoza na delo, službenih po-
tovanj in parkiranja na okolje. Za začetek je podjetje opravilo 
raziskavo o potovalnih navadah zaposlenih, ki je pokazala, da 
imajo številni sodelavci težave pri prevozu v službo zaradi za-
stojev, parkiranja in nezanesljivosti javnega prevoza. Možnosti 
za izboljšanje učinkovitosti prevoza so bile torej velike, izko-
ristili pa so jih z mešanico ukrepov na lokalni ravni in na ravni 
podjetja.

Podjetje je izboljšalo svojo dostopnost. Brezplačen avtobus po-
vezuje prostore družbe na različnih lokacijah. Za tiste, ki se v 
službo vozijo iz bolj oddaljenih predelov, avtobus ni bil prava 
izbira, zato je podjetje spodbujalo deljenje avtomobilov (razvili 
so programsko opremo, ki omogoča iskanje pravega partner-
ja). Tisti, ki delijo avtomobile, so nagrajeni z boljšimi parkirnimi 
mesti, podjetje pa jim zagotavlja, da se bodo lahko v vsakem 
primeru vrnili domov (ko ni drugega prevoza, jim nadomestijo 
tudi plačilo taksija).
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Podjetje je vzpostavilo parkirni sistem, ki zagotavlja parkirna 
mesta za sodelavce, ki jih najbolj potrebujejo.

Podjetje je vzpostavilo brezplačne avtobusne povezave med 
svojimi prostori in lokalnimi železniškimi postajami. Da bi 
spodbudili uporabo javnega prevoza, so pri ZFS zaposlenim 
ponudili brezobrestno posojilo za nakup letne vozovnice po 
znižani ceni, ki jim poleg potovanja na delo omogoča uporabo 
javnih avtobusov tudi ob večerih in ob koncih tedna.

Med različnimi poslovalnicami pogosto komunicirajo z video-
konferencami, kar je pomagalo zmanjšati število potovanj 
med različnimi izpostavami podjetja.

 • 23 odstotkov zaposlenih je namesto posamične vožnje z av-
tomobilom izbralo drug način prevoza.

 • Uporaba videokonferenc je razdaljo potovanj zaposlenih 
zmanjšala za več kot milijon milj, prihranek pri gorivu je bil 
122.000 funtov, sodelavci pa so lahko opravili 17.000 de-
lovnih ur več.
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Zrak v naš ih 
domovih, š olah in 
pisarnah je lahko 
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kot zunanji zrak

Kakovost zraka v zaprtih 
prostorih
Cilj nadzora nad kakovostjo zraka v prostorih je zagotoviti udobje 
in dobro počutje ljudi ter preprečiti bolezni in negativne vplive 
na zdravje. V Evropi preživimo v zaprtih prostorih povprečno 80 
odstotkov svojega časa (doma, v službi, v šoli, v sredstvih javne-
ga prometa). Kakovost zraka v prostorih ima velik vpliv na naše 
zdravje, odvisna pa je od onesnaženosti zraka v prostoru in tudi 
od onesnaženosti zunanjega zraka, saj ta preko prezračevalnih 
sistemov prehaja v zaprte prostorecii.

Zdravstvene in okoljske organizacije opozarjajo, da je onesnažen 
zrak v prostorih ena glavnih groženj za zdravje ljudi. Do onesna-
ženja prihaja zaradi vsakodnevnih dejavnosti ter izdelkov in ma-
terialov, ki jih pri tem uporabljamo. Zrak v naših domovih, šolah 
in pisarnah je lahko od 2 do 5-krat bolj onesnažen kot zunanji 
zrak, v nekaterih primerih tudi do 100-krat. Zato je nujno zmanj-
šati škodljive izpuste iz gradbenih materialov, čistil, materialov za 
oblazinjenje in talnih oblogciii.
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Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih je posledica one-
snaženja zraka zaradi kopičenja bioloških in kemičnih snovi. 
Kemični izpusti so najbolj nevarni, saj lahko povzročijo vrsto 
zdravstvenih težav. Azbest, ki ga še vedno najdemo v števil-
nih starih zgradbah, lahko na primer ob vdihavanju poškoduje 
pljučno tkivo in povzroči tumorje (azbestoza). Vlaga in plesen 
povečujeta tveganje za bolezni dihal pri odraslih in otrocih za 
50 odstotkov, saj povzročata uhajanje virusov, bakterij, gliv in 
spor. Pomembno onesnaževalo je tudi prah (organski ali anor-
ganski), ki kemične snovi veže na površine. Slaba kakovost 
zraka je tudi posledica slabega kroženja zraka, saj so zgradbe 
pogosto preveč zatesnjene in izolirane, prezračevalni sistemi 
pa niso dovolj učinkoviti.

Nekateri simptomi ljudi, ki delajo v nezdravih pisarnah, so 
razdraženost, zaspanost, povečana občutljivost na kemikalije, 
vnetja oči in nosu, suha koža in težave z zbranostjo. Te simpto-
me pogosto imenujejo »simptomi bolnih stavb« (Sick Building 
Syndrome), vsi pa slabo vplivajo na produktivnost, še pose-
bej v neindustrijskih stavbah, ki so namenjene pisarnam ali 
izobraževanju. Poleg tega lahko povzročijo povečano bolniško 
odsotnost in kronične bolezni.

Onesnaženost zraka v prostorih ima potencialno velik vpliv 
na gospodarstvo: v Evropi povzroči na desetine milijard evrov 
škode. Gre za stroške zaradi bolniške oskrbe in več bolniških 
odsotnosti, zmanjšanja produktivnosti in izgube zaslužkov za-
radi bolezni. Samo ocenjeni stroški dela na kvadratni meter 
so od 10 do 100-krat večji v primerjavi s stroški za energijo in 
drugimi stroški, povezanimi z vzdrževanjemciv.

Več informacij tudi v poglavju ‘Zdravje in varnost’.
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UREDBE IN DIREKTIVE 
 • Zakonodaja REACH: Uredba 1907/2006/ES in Direktiva 2006/121/ES.

 • Uredba o gradbenih izdelkih (Construction Products Regulation 305/2011/EC), ki razveljavlja 
Direktivo o gradbenih izdelkih (89/106/EGS).

 • Direktiva o učinkoviti rabi energije v stavbah (Energy Performance of Buildings Directive 
2010/31/EC). Nova Direktiva zahteva upoštevanje kakovosti okolja v zaprtih prostorih, zato s 
slabo kakovostjo notranjega okolja ne moremo doseči zahtev energijske učinkovitosti.

 • Direktiva o plinskih napravah (Directive 2009/142/on Appliances burning gaseous fuels).

 • Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z rabo energije (Ecodesign Directive 
2009/125/EC).



Izvedba — 132 —

Certificiranje in označevanje 

Vzpostavljanje zakonsko zavezujočih standardov za kakovost 
zraka v prostorih zahteva posebne metode za uveljavljanje 
teh standardov, ki vključujejo primerljivost testiranja. Rutinski 
nadzor ustreznosti delovnega prostora pa bo težko postal raz-
širjen in uveljavljanje ukrepov, ki naj bi zagotovili spoštovanje 
standardov, včasih ni uspešno, v vsakem primeru pa je zelo 
zahtevno.

Certifikacijski pristop Evropskih testnih laboratorijev (Euro fins) 
pri označevanju in razvrščanju izdelkov glede na izpuste omo-
goča pridobitev certifikata le na podlagi meritev izpustov in 
programa preverjanja. Vsak izdelek z oznako IAC (Indoor Air 
Comfort) je skladen z zakonodajo EU. Pravila za gradbene ma-
teriale in obloge v skladu s standardi IAC in IAC Gold pokrivajo 
naslednje materiale:

 • tekstilne talne obloge (v skladu z EN 14041),

 • trdne talne obloge (v skladu z EN 14041),

 • lesene talne obloge,

 • izolacijske materiale (v skladu z EN 13162 do 13171),

 • mavčne plošče (EoNh 520),

 • lepila, izravnalne mase, premaze, fugirne mase, tesnila,

 • ostale gradbene materiale,

 • pohištvo.
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

Za dvig ozaveščenosti glede onesnaževalcev zraka v prosto-
rih je pomembno spodbujati komunikacijo med zaposlenimi, 
upravljavci zgradbe in operativnimi delavci. To lahko storite 
z letaki ali z medmrežnim komuniciranjem. Najboljši način je 
ohra nitev zdravega delovnega okolja, saj so tudi ob rednem 
inšpekcijskem nadzoru pritožbe zaposlenih največkrat poveza-
ne s kakovostjo zraka v prostorih ali s temperaturo prostorov. 
Na pritožbe se je treba odzvati, preden težave postanejo res-
ne. Kazalnik potencialnih težav so tudi vonjave v prostorih.

ZMANjš AjTE KEMIČNA ONESNAŽ EVALA
 • Prepovejte kajenje v vseh zaprtih delovnih prostorih in s tem 
omejite izpuste visoko koncentriranih onesnaževal zraka, ki 
jih vsebuje tobak.

 • Izbirajte izdelke z nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin, ki 
imajo oznake in certifikate priznanih organizacij, kot je IAC 
certifikat, ki ga izdajajo evropski testni laboratoriji. Bodite pre-
vidni pri trditvah proizvajalcev, da njihovi izdelki ne vsebujejo 
hlapnih organskih spojin, da so »naravni« ali »alternativni«.

 • Zmanjšajte uporabo agresivnih čistilnih sredstev, čistilnih 
sredstev na osnovi topil in čistilnih sredstev z močnimi vonji.

 • Določene aktivnosti, kot so odstranjevanje barve, lepljenje, 
cinkanje, barvanje, peskanje in brušenje, lahko močno one-
snažijo zrak, zato jih je treba izvajati na odprtem.

 • Nadzirajte izpuste avtomobilov in naprav. Ne puščajte v 
garažah avtomobilov ali drugih motornih naprav v prostem 
teku. Omejite gradnjo garaž neposredno ob poslovnih objek-
tih ali jih ločite od delovnih in bivalnih prostorov.

OhRANjAjTE ČISTOČO
 • Da bi omejili vnos prahu in umazanije od zunaj, pred vrati 
namestite predpražnike in redno menjajte zračne filtre.

 • Pri odstranjevanju prahu uporabljajte visoko učinkovite va-
kuumske sesalce s HEPA (High-Efficiency Particulate Air) filtri 
in krpe z mikrovlakni.

 • Redno čistite in s tem onemogočite dolgotrajno kopičenje 
onesnaževal zraka, predvsem zaradi kopičenja prahu.

 • Da bi zagotovili njihovo optimalno delovanje, redno vzdržuj-
te naprave za gretje, prezračevanje in hlajenje.

Da bi zagotovili 
optimalno 
delovanje, 

redno vzdrž ujte 
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prezračevanje in 
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NADZIRAjTE VLAŽ NOST
 • Omejite kondenzacijo in nastanek plesni, odstranite ali se 
izo gibajte materialom, ki vpijajo velike količine vlage (plošče 
iz mavca, stene, prelepljene s tapetami), če so v stiku z vla-
žnim okoljem. Ko se sušijo, ti materiali v zrak izpuščajo one-
snaževala.

 • Zmanjšajte relativno vlago v prostorih na manj kot 60 od-
stotkov, če je potrebno, tudi z uporabo razvlaževalcev. 
Razvlaževalce redno čistite.

 • Ker je spore plesni nemogoče odstraniti, je najboljši način za 
zmanjševanje vpliva plesni na kakovost zraka, da prepreči-
te ali takoj odpravite težave z vlago, ki omogočajo razvoj 
plesni.

 • Če pušča voda, to takoj popravite.

 • Če je prišlo do poplave ali škode zaradi vode, takoj odstra-
nite vodo in mokre materiale. Ves porozni material in povr-
šine osušite v 48 urah. Če se na poroznih materialih (stene, 
stropne plošče, les) pojavi plesen, jih zamenjajte.

 • Kakovost zraka lahko izboljšajo tudi rastline, saj predelujejo 
ogljikov dioksid, a če so preveč zalite, lahko spodbudijo rast 
plesni.

ZAGOTOVITE PRAVILNO ZRAČENjE 
 • Odpirajte okna in vrata, kadar to dopuščajo zunanje tempe-
rature in vlažnost zraka, in pri tem upoštevajte, da je v času 
cvetenja v zraku veliko snovi, ki povzročajo alergije. Učinko-
vito vsakodnevno prezračevanje je odvisno od zaposlenih, 
saj je treba okna ročno zapirati in odpirati; a če se pozornost 
zaposlenih zmanjšuje, lahko učinkovitost tega sistema skozi 
čas upada, kar povzroča slabšo prezračenost prostorov.

 • Pri običajnih prezračevalnih sistemih so glavni vir onesnaže-
vanja zraka, predvsem vonjav, filtri in napeljava. Pri novih 
napeljavah so onesnaževala ostanki olj, pri starih pa mikro-
organizmi, prah ter ostanki organskih in anorganskih snovi, 
ki se naberejo v napeljavi med gradnjo in med uporabo.

 • Prepričajte se, da so filtri na svojih mestih, da se dobro prile-
gajo in da jih redno menjate v skladu z navodili proizvajalca.

Odpirajte okna in 
vrata, kadar to 

dopuš čajo zunanje 
temperature in 
vlaž nost zraka
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ZAGOTOVITE PRAVILNO VZDRŽ EVANjE SISTEMOV ZA GRETjE, 
PREZRAČEVANjE IN hLAjENjE
Sistemi za gretje, prezračevanje in hlajenje morajo biti izde-
lani, uporabljani in vzdrževani v skladu z zahtevami standar-
dov, saj se le tako lahko izognemo onesnaženju zraka zaradi 
slabega vzdrževanja. V vseh evropskih državah zakonodaja za 
preprečevanje uhajanja hladilnih plinov zahteva namestitev 
plinskih detektorjev v novih in obstoječih napeljavah.

Glejte:

 • Uredba o snoveh, ki zmanjšujejo količino ozona (Europe-
an Community Regulation on Ozone Depleting Substances 
2037/2000).

 • Evropski standard (EN378) – varnostne zahteve za hladilne 
sisteme in toplotne črpalke ter okoljske zahteve.

 • Uredba o F - plinih (EC 842/2006 – Ec Global Warming Re-
sponse USA: ASHRAE 15 and Unified Mechanical Code 1994).

OBVEZNO VZDRŽ EVANjE IN NADZOR
Izognite se postopnemu slabšanju kakovosti opreme in kopi-
čenjem tveganj, ki jih ta prinaša. Z rednim vzdrževanjem in 
nadzorom zagotovite izpolnjevanje zahtev za varno delovanje 
skozi celotno življenjsko dobo naprav.
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Da bi zagotovili zdravo delovno okolje, pravilno delovanje in 
ustrezno avtomatizacijo, poiščite strokovne ocene in nasvete. 
Rešitve bi morale ustrezati potrebam in zahtevam uporabni-
kov, hkrati pa bi morale biti prilagodljive, tako da bi zagotovile 
zadovoljivo kakovost notranjega okolja z minimalno porabo 
energije.

Sistem mora:
 • omogočati enostavno delovanje,

 • biti razumljiv,

 • ustrezati potrebam uporabnikov,

 • omogočati vsakemu uporabniku zadovoljitev individualnih 
potreb,

 • biti odziven,

 • omogočiti povrnitev privzetih nastavitev, tudi ko so ga upo-
rabniki že prilagodili,

 • biti delno avtomatiziran (naravno zračenje, ki je odvisno od 
uporabnikov, sčasoma izgublja učinkovitost, saj tudi najbolj 
dejavni posamezniki začnejo pozabljati na zračenje),

 • brez težav omogočati avtomatizacijo,

 • zagotavljati povezavo med prezračevalnim, grelnim in hla-
dilnim sistemom.

OPTIMIZIRAjTE NARAVNO ZRAČENjE
 • Vgradite okna, ki se dajo odpreti, tako da bodo zaposleni 
lahko sami zračili.

 • Zagotovite naravno zračenje z okni, ki se avtomatsko odpira-
jo (lahko tudi s sistemom loput ali s senčili). S tem lahko za-
gotovite naraven pretok zraka skozi stavbo. Če je sistem po-
vezan z zunanjo vremensko postajo, lahko odpiranje oken in 
rolet nadzirajo senzorji temperature in ogljikovega dioksida.

 • Pazite, da je mesto zajema zraka za prezračevalni sistem 
ločeno od izpustov slabega zraka in od morebitnih onesna-
ževalcev zunanjega zraka.

 • Preverite možnost namestitve zunanje zaščite pred soncem, 
kot so rolete in senčniki.

Zagotovite 
naravno zračenje 
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PREZRAČEVALNI SISTEMI
Različni načini prezračevanja, naravni, mehanski ali hibridni, 
imajo lahko znaten vpliv na porabo energije. Zelo pomembno 
je realno ovrednotiti celoten sistem in njegov posreden vpliv 
pri načrtovanju stavb. Naravni in hibridni sistemi naj bi porabili 
manj energije kot mehanski, toda prostori, ki uporabljajo tak 
način prezračevanja, morajo biti večji in za njihovo izgradnjo 
porabimo več gradbenih materialov. Taki sistemi lahko povzro-
čijo tudi več toplotne izgube. Da bi zagotovili zdravo delovno 
okolje brez nepotrebnih vplivov na okolje, je treba podrobno 
analizirati celoten sistem prezračevanja.

Velik izziv za strokovnjake z različnih področij je prenova pro-
storov. Pri tem je treba upoštevati zunanje okolje in zdravo 
notranje, delovno okolje.
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ZAGOTOVITE SISTEME ZA GRETjE, PREZRAČEVANjE IN hLAjENjE
 • Mehanski sistemi zračenja prostorov morajo zagotoviti 12 
litrov zraka na sekundo za vsako osebo v prostoru6.

 • Pred izgradnjo ali prenovo uporabite računalniške modele 
pretoka zraka in temperature, da bi zagotovili zadovoljivo 
delovanje sistemov hlajenja in prezračevanja.

 • V obstoječi sistem gretja, prezračevanja in hlajenja vključite 
pretok zunanjega zraka, ki pomaga hladiti prostore, ko je 
zrak zunaj hladnejši kot znotraj. Še boljša so okna, ki se lahko 
odpirajo, saj omogočajo varčevanje z energijo in v prostore 
prinašajo svež zrak. Okna bodo učinkovitejša v idealnih pod-
nebnih razmerah (ko je zunaj zrak običajno dovolj hladen, 
da omogoča zračenje). Tudi če to zahteva dodatno opremo 
in nadzor sistema, so prihranki pri takem »brezplačnem hla-
jenju« znatni. Naložba se lahko povrne v 2–5-ih letih.

 • Mehanski sistemi prezračevanja z dobrimi filtri omejujejo 
količino prahu. Ob tem lahko kot samostojne ali vgrajene 
elemente uporabite dodatne zračne filtre, ionizatorje zraka 
ali elektrostatične sisteme. Če uporabljate te dodatne čistilce 
zraka, poskrbite, da imajo oznake in certifikate v skladu z 
evropsko zakonodajo in trenutnimi standardi za minimalen 
izpust ozona.

 • Pozitivni vplivi sistemov za gretje, prezračevanje in hlajenje 
so večinoma posledica uporabe filtrov, ki v prostorih zmanj-
šujejo koncentracijo ozona in raven potencialno nevarnih 
snovi, ki povzročajo oksidacijo.

Dodatne informacije v poglavju 'Poraba energije'.

Mehanski sistemi 
zračenja prostorov 
morajo zagotoviti 
12 litrov zraka na 
sekundo za vsako 
osebo v prostoru

6 Stopnja pretoka zraka na osebo: stopnja pretoka se deli s številom 
oseb v prostoru, kar omogoča izračun pretoka zraka za vsako osebo, ki je 
običajno izražen v litrih na sekundo.
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ODSTRANITE ONESNAŽ EVALA
 • Preprečite zunanjim onesnaževalom, da bi se razširili v not-
ranje prostore. S kakovostnim zračenjem zagotovite zados-
ten pretok zraka. Ne glede na to, kako se trudite, bodo v 
prostorih vedno onesnaževala zraka, zato poskrbite, da jih 
boste lahko odstranili iz stavbe.

 • Izbirajte materiale in prevleke z nizkimi izpusti onesnaževal 
ter opremo, s katero lahko zmanjšate količino hlapnih organ-
skih snovi in ostalih onesnaževal. Kupujte izdelke brez ali z 
majhno vsebnostjo formaldehida, trikloretilena ali benzena.

 • Uporaba okolju prijaznega pohištva lahko zmanjša onesna-
ženje zraka v prostorih.

 • Izogibajte se materialom in izdelkom, ki jih je težko vzdrževati in 
pogosto pomenijo tveganje za kopičenje prahu (npr. preproge).

Dodatne informacije v poglavju ‘Pohištvo’.

Uporaba  
okolju prijaznega 

pohiš tva 
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zraka v prostorih



Izvedba — 140 —

ZAVRZITE KONTAMINIRANE PREVLEKE IN PREPREČITE IZLOČANjE 
ONESNAŽ EVAL
Nekatere prevleke, predvsem pri oblazinjenih stolih ali razde-
lilnih stenah, lahko vpijajo onesnaževala zraka in jih kasneje 
spet izločajo. Močno kontaminirane materiale, kot so plesniva 
izolacija ali tkanine, prepojene z dimom ali čistili, odstranite 
iz prostorov. Nove prevleke morajo biti med prevozom dobro 
zaščitene, da preprečite vpijanje.

UPORABITE RASTLINE
Rastline v pisarni pomagajo zmanjšati količino onesnaževal zra-
ka in izboljšujejo kakovost zraka v zaprtih prostorih. Uporabite 
rastline, ki najbolje čistijo zrak, kot so spatifili, dracene, taščin 
jezik, angleški bršljan, kitajska praprot in sobna palma. Če je v 
prostorih dovolj svetlobe, lahko uporabite pajkovke ali cvetoče 
rastline (npr. krizanteme ali azaleje).

Kazalniki okoljske uspeš nosti

Standardi in priporočila za kakovost zraka v prostorih
Zasebnost večine notranjih prostorov otežuje uveljavljanje 
standardov za kakovost zraka. Poskrbite, da prezračevanje 
zmanjšuje količino izpustov pod predpisano raven.

Priporočila za notranja onesnaževala zraka
Vsakih 3–5 let nadzirajte raven najresnejših onesnaževal, kot 
so formaldehid, ogljikov monoksid, trdni delci (PM 2,5 in PM 
10), dušikov dioksid, benzen, naftalin, plesen, pršice, vlaga, 
radoncv.

Glede na priporočene vrednosti izbranih onesnaževal postavite 
takšne ciljne vrednosti, ki bodo močno zmanjšale zdravstvena 
tveganja. Ravnajte se po standardih Svetovne zdravstvene or-
ganizacijecvi.

Standardi vzorčenja in analitske metode so na voljo za sko-
raj vsa onesnaževala zraka v prostorih. Z notranjimi senzorji 
zagotovite, da ne bi prišlo do večjih napak pri vzorčenju ali 
analizi zraka. Priporočena je uporaba standardov certificiranja 
ISO 16000cvii.
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Ocena kakovosti zraka v prostorih na podlagi človeš kega 
zaznavanja in obnaš anja 
Ocena na podlagi človeškega zaznavanja in obnašanja je raz-
deljena na tri ravni:

 • vedenjska (uspešnost izvedbe nalog, samoocena izvedbe in 
opazovanje spontanega delovanja),

 • raven subjektivnega zaznavanja (sprejemljivost, zadovolj-
stvo, pozitivni in negativni učinki kakovosti zraka, opis in 
značilnosti vonjav v prostoru),

 • fiziološka (samoocena stopnje zdravstvenih simptomov ter 
objektivne meritve, kot so hitrost mežikanja, vzorec dihanja, 
merjenje metaboličnega procesa in raven aktivacije).

Multidisciplinarni pristop vključuje oceno in načrtovanje 
upravljanja prihodnjih tveganj glede kakovosti zraka v zapr-
tih prostorih, kot so na primer potencialni vplivi podnebnih  
sprememb.

Priporočila za vlaž nost zraka
Pokazatelji vlage in razraščanja mikroorganizmov so konden-
zacija na površinah, vidna plesen, vonj po plesni in posledice 
uhajanja ali izpusta vode v preteklosti. Na težave v prostorih 
opozarja naslednje:

 • Kondenzacija na sredini notranjega stekla dvoslojnega okna 
pozimi.

 • Razbarvanje ali temne lise na zunanjih stenah ali za knjižni-
mi policami in omarami ob zunanjih stenah.

 • Vonj po plesni v pisarni, ki ga zaznajo zaposleni in obiskovalci.

 • Stalne težave z dihanjem ali suho sluznico.
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Stopnjo vlage v prostoru in rast mikroorganizmov določite s te-
meljitim pregledom in merjenjem količine spor, celičnih delov, 
alergenih spojin, mikotoksinov, endotoksinov, beta glukanov 
in hlapnih organskih spojin. Prisotnost teh snovi pomeni po-
večano tveganje za zdravje.

Ker razmerja med vlago, izpostavljenostjo mikrobom in vpli-
vom na zdravje ni možno natančno opredeliti, ni možno posta-
viti številčnih vrednosti, ki bi pomenile sprejemljivo količino 
kontaminacije z mikroorganizmi. Namesto tega je priporočlji-
vo, da vlago in plesen preprečitecviii.
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Primeri dobre prakse

KAKOVOST ZRAKA V POSLOVNI ZGRADBI AUDUBON hOUSE 
Poslovna zgradba Audubon House v New Yorku je pred nekaj 
leti prenovila svoje pisarne. Pri tem je uporabila le zelene iz-
delke. Zaposleni se v prenovljenih prostorih počutijo tako dob-
ro, da pogosto v službo prihajajo prej in na delovnem mestu 
ostajajo dlje, sami pa bolje skrbijo za čistočo svojih delovnih 
miz.

Zaposleni se ne počutijo dobro le zato, ker lahko delajo v pro-
storih brez izpustov onesnaževal iz običajnega pohištva, pač 
pa so ponosni, da so zaposleni v podjetju, ki je okoljsko oza-
veščeno. Ker so potrošniki vse bolj ozaveščeni o ukrepih, ki 
pomagajo zaščititi in ohraniti naravne vire, je dobro vedeti, da 
tudi delodajalci delajo v tej smeri.

Oceno stroškov življenjske dobe z upoštevanjem kakovosti zra-
ka v prostorih v pisarniški zgradbi sta izdelala P. Wargocki in 
R. Djukanovic7.

Cilj ocene je bila primerjava stroškov nadgradnje kakovosti 
zraka v pisarniških prostorih s prihodki zaradi večje produktiv-
nosti, ki jo je prinesla prenova. Analiza je pokazala, da je bilo 
izboljšanje kakovosti zraka zelo učinkovito. Produktivnost dela 
je 60-krat višja kot naložba, ki se običajno povrne v dveh letih. 

Glede na izračune lahko izboljšanje kakovosti zraka iz srednje 
ravni (50 odstotkov nezadovoljnih) do odlične ravni (10 od-
stotkov nezadovoljnih) v majhnih pisarniških zgradbah (do 100 
zaposlenih) prinese dvig dohodka v višini več kot 80.000 evrov 
v 25-ih letih. Rezultati so poleg tega pokazali, da je možno 
podobne poslovne koristi doseči v različnih podnebnih pasovih.

Produktivnost  
dela je  

60-krat viš ja  
kot nalož ba,  

ki se običajno 
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7 Glejte: Ocena gospodarskih koristi zaradi investicij v 
kakovost notranjega zraka v pisarniški stavbi.
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Zdravje in varnost
Čeprav je delo v pisarni od nekdaj veljalo za relativno varno, se 
zaposleni v stavbah srečujejo s poklicnimi zdravstvenimi tve-
ganji, kot so povečan očesni pritisk, sindrom izgorelosti, gla-
vobol, padci, poškodbe zaradi ročnega dela in stres, povezan z 
delom. Tem potencialnim nevarnostim in tveganjem se lahko 
izognete s preprostimi ukrepi.

To poglavje vsebuje temeljna načela za organizacijo zdravih in 
varnih delovnih pogojev (pisarniško okolje, organizacija dela, 
osnovna vprašanja zdravja in varnosti v povezavi z določenim 
poklicem) v pisarnah.

Pisarniško okolje je kombinacija razsvetljave, temperature, vla-
žnosti in kakovosti zraka. Poleg tega imajo pomembno vlogo za-
snova delovnega prostora, organizacija dela (potek dela/delovna 
obremenitev, odmori za počitek), osveščenost in informiranost za-
poslenih ter varnostna pripravljenost. Pisarna je ob pravilni kombi-
naciji teh elementov lahko zdravo in udobno delovno okolje.

Kakršnakoli vlaganja v zdravje in varnost na delovnem mestu 
se povrnejo z boljšim zdravjem in dobrim počutjem zaposlenih 
in s tem tudi z večjo produktivnostjo njihovega dela. Obstaja 
vedno več dokazov, da ima varovanje zdravja pri delu, čeprav 
je primarno usmerjeno v preprečevanje škodljivih vplivov dela, 
tudi pozitiven gospodarski vpliv - tako na nacionalni ravni kot 
na ravni podjetja. Zato je možno zdravje pri delu obravnavati 
kot proizvodni dejavnik, ne kot ekonomsko breme.
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ZAKONODAjA 
V Evropi okvir za varnost in zdravje pri delu v veliki meri te-
melji na zakonodaji. Evropska okvirna direktiva o varnosti in 
zdravju pri delu (Direktiva 89/391 EGS) je bila velik mejnik 
pri izboljšanju varnosti in zdravja pri delu. Ta direktiva določa 
minimalne varnostne in zdravstvene zahteve (naloge, metode 
in pogoje) po vsej Evropi. Vendar državam članicam dovoljuje, 
da ohranijo ali vzpostavijo strožje ukrepe. Kljub prizadevanjem 
za poenotenje zakonodaje še vedno obstajajo razlike med na-
cionalnimi zakonodajami in praksami. Medtem ko nekatere 
države zahtevajo obsežne določbe o zdravju in varnosti za vse 
zaposlene, druge zahtevajo, da določbe veljajo le za tiste, »ki 
potrebujejo pomoč«.

Med drugimi možnimi tveganji je električna in požarna varnost 
poslovnih zgradb, kar je v EU natančno urejeno. EU je uskladila 
standarde za električno opremo in napeljavo ter za požarno 
varnost v stavbah. Tehnično raven urejajo uredbe in standardi 
EU, organizacijsko pa v glavnem nacionalne zakonodaje.

Informacije o trenutni evropski zakonodaji glede zdravja in 
varnosti pri delu so dostopne v:

 • evropskih direktivahcix,

 • nacionalnih zakonodajah za izvajanje Okvirne direktivecx.
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Certificiranje in označevanje

Najbolj uporabljan dokument glede zdravstvenih in varnostnih 
standardov je OHSAS 18001.

OHSAS 18001 je mednarodni sistem specifikacij glede varnos-
ti in zdravja pri delu, ki je združljiv s standardoma ISO 9001 
(sistem vodenja kakovosti) in ISO 14001 (sistem ravnanja z 
okoljem). Če organizacije želijo, lahko omenjena standarda 
omogočita integracijo kakovosti, okolja ter varnosti in zdravja 
pri delu v skupen sistem vodenja. Ti standardi določajo zahte-
ve glede varnosti in zdravja pri delu, kar omogoča organizaciji 
nadzor nad tveganji in s tem izboljšanje njene uspešnosti na 
tem področju.

Smernice Mednarodne organizacije za delo (International La-
bour Organisation - ILO). 

ILO-OSH 2001 ponuja edinstven mednarodni model, združljiv 
z drugimi standardi in smernicami sistemov vodenja. Vendar 
model ni pravno zavezujoč in ne nadomešča nacionalnih za-
konodaj in sprejetih standardov. Odraža vrednote Mednarodne 
organizacije dela, kot je tristranskost in upoštevanje ustreznih 
mednarodnih standardov, vključno s Konvencijo o zdravju in 
varnosti pri delu iz leta 1981 (št. 155) in Konvencijo o zdra-
vstvenem varstvu pri delu iz leta 1985 (št. 161). Uporaba ILO
-OSH 2001 ne zahteva certificiranja, vendar pa ga ne izključuje 
– pridobitev certifikata je sredstvo za priznanje dobrih praks v 
posameznih državah, ki izvajajo smernice.

Obstaja veliko standardov za razvrščanje in testiranje električne 
in požarne varnosti izdelkov in gradbenih materialov. Klasifika-
cijski sistem za gradbene materiale se imenuje EUROCLASSES. 
Gre za precej zapleten sistem ocenjevanja značilnosti in last-
nosti materialov in komponent. Namen sistema je arhitektom 
in gradbenikom omogočiti točne informacije o materialih, ki 
jih nameravajo vključiti v zasnovo in izgradnjo posameznega 
projekta ali stavbe.
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

Obstaja več ukrepov na ravni menedžmenta/organizacije, ki 
jih je potrebno upoštevati, preden v pisarni začnete izvajati 
konkretne praktične ukrepe na področju zdravja in varnos-
ti. Eden od ukrepov je vzpostavitev ustreznega postopka. Za 
omogočanje zdravega in socialno uravnoteženega delovnega 
okolja bi pisarna morala imeti postopkovnik glede zdravja in 
varnosti pri delu (navodila/notranja pravila).

Poleg vzpostavitve postopkov morajo biti v pisarni imenovane 
odgovorne osebe:

 • oseba, odgovorna za delovno okolje, ki usklajuje zadeve, po-
vezane z zdravjem in varnostjo pri delu,

 • oseba, ki zastopa zaposlene v zvezi s pritožbami glede de-
lovnega okolja.

Poleg tega, da mora biti v pisarni zaposlenim na voljo ergono-
mična, varna in dobro vzdrževana tehnična oprema, je zelo po-
memben tudi t.i. človeški dejavnik (slabo ravnanje s pisarniško 
opremo lahko npr. povzroči velike zdravstvene težave). Zato so 
za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu poleg 
tehničnih rešitev bistvenega pomena »mehke« aktivnosti. Te 
vključujejo aktivnosti, povezane s komunikacijo in usposablja-
njem osebja (npr. obvezno obveščanje zaposlenih o zdravstve-
nih tveganjih na svojem delovnem mestu, vključno s tveganji 
ob požaru in v izrednih razmerah; zaposleni naj si vsako uro vza-
mejo 10 minut odmora za raztezanje telesa, sprostitev oči ipd.). 
Dejansko upoštevanje človeškega dejavnika občasno preverite.
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Nekateri primeri mehkih aktivnosti:
 • Novo osebje takoj obvestite o zdravstvenih tveganjih na de-
lovnem mestu.

 • Vse zaposlene redno opozarjajte na tveganja, povezana z de-
lom, ter na obstoječe predloge in nasvete za izboljšanje njiho-
vega zdravja in varnosti (npr. namigi za varno in ergonomično 
uporabo opreme).

 • Dajte priložnost vsem zaposlenim in jih spodbujajte, naj poda-
jo predloge v zvezi z izboljšanjem zdravja in varnosti v pisarni. 

Zdravje in varnost v pisarni sta tesno povezana s sistematičnim 
procesom ocenjevanja tveganj, sestavljenim iz točno določe-
nih korakov, ki so povezani z reševanjem problemov. Zdravje, 
dobro počutje in varnost ljudi pri delu je torej mogoče doseči 
s kombinacijo:

 • oblikovanja akcijskega načrta za spodbujanje zdravja in var-
nosti v pisarni z neposredno udeležbo delavcev,

 • imenovanja odgovornih oseb izmed zaposlenih, katerih 
dolžnost je, da organizirajo in izvajajo aktivnosti, opisane v 
zgoraj navedenem načrtu,

 • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,

 • spodbujanja sodelovanja zaposlenih v aktivnostih za zdrav-
je. Stroške teh aktivnosti naj, vsaj delno, pokrije delodajalec 
(npr. plačila za tečaje joge, telovadnico itd.),

 • spodbujanja osebnega razvoja,

 • organizacije rednih zdravstvenih pregledov za vse zaposlene 
na dve leti na stroške delodajalca (minimalno na vsaka tri 
leta). Poleg samih izsledkov je pomen teh pregledov tudi 
v izražanju zavezanosti in skrbi organizacije do zaposlenih.

V pisarni bi morali opredeliti nekaj kazalnikov za redno spre-
mljanje in vrednotenje uspešnosti na področju zdravja in var-
nosti pri delu. Kazalniki so lahko: število nesreč/poškodb, šte-
vilo bolniških dni na leto, število pritožb zaposlenih v zvezi z 
zdravjem in varnostjo na leto itd. Prav tako bi morali zaposleni 
npr. enkrat letno prejeti povratne informacije o stanju in priza-
devanjih v zvezi z zdravjem in varnostjo v pisarni.
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Izdelane bi morali imeti ukrepe za vključevanje in motiviranje 
zaposlenih, da aktivno sodelujejo pri vprašanjih, povezanih z 
zdravjem (npr. organizacija posebnih kampanj in tekmovanj 
na temo zdravja in varnosti).

Odmori in vaje – vsakodnevno jih lahko spodbuja izbrani usluž-
benec.

Ključnega pomena za preprečevanje poškodb je prekinjanje 
ponavljajočih se opravil z ne-ponavljajočimi se nalogami, va-
jami ali odmori za počitek. Zaposleni se morajo gibati in tako 
zmanjšati utrujenost, ki je posledica različnih nalog. Pogoste 
kratke prekinitve dela so najbolj učinkovite pri lajšanju nape-
tosti, povezane z delom za tipkovnico. Med temi odmori naj se 
zaposleni sprehodijo in izvajajo katerekoli gibe, ki odpravljajo 
občutek utrujenosti mišic. Gibi, ki so naravni odgovor na utru-
jenost mišic, kot so stresanje z rameni, so na splošno najbolj 
učinkoviti.

Zlasti uporabna metoda za lajšanje mišične utrujenosti je ob-
časna sprememba drže. Priporočene so krajše spremembe 
sicer optimalne drže. Nekateri stoli imajo nadzor nagiba, kar 
omogoča zaposlenemu, da sedi naravnost in zmanjša utruje-
nost mišic podlakti, vratu in ramen. Monitorji lahko povzročijo 
utrujene, boleče in obremenjene oči. Zmanjšajte obremenitev 
s kratkimi odmori: odmaknite oči od monitorja in se razglejte 
naokoli, ali pa zaprite oči, jih narahlo pokrijte z rokami in glo-
boko vdihnite.
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se nalogami, 
vajami ali odmori 

za počitek
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NEKAj PREPROSTIh VAj

Naslednje vaje bi bilo potrebno opraviti pred začetkom dela in po odmoru za kosilo. Vaje bodo 
bolj uspešne, če boste izvedli lažje raztezne vaje, ki bodo trajale vsaj 30 sekund.

Upognite zapestje in stisnite prste z drugo roko, ob tem 
rahlo upognite tudi komolec, dokler ne začutite raztezanja 
v zadnji strani podlakti. Zadržite položaj 30 sekund.

Iztegnite roko pred svojim telesom z izravnanim komol-
cem, dlan naj bo obrnjena s prsti navzdol. Nato z drugo 
roko potegnite prste nazaj, dokler ne začutite raztezanja na 
zgornji strani podlakti. Zadržite položaj 30 sekund.

Sklonite brado na prsi in glavo narahlo obračajte od leve 
proti desni; imejte brado vseskozi na prsih. Ponovite gib 
desetkrat.

Počasi desetkrat obrnite glavo od leve proti desni.
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Prepletite prste z dlanmi navzgor. Iztegnite roke naravnost 
nad glavo. Ne upogibajte hrbta.

Razkoračite stopala v širini ramen, pete obdržite na tleh. 
Upognite prste navznoter in navzven.

Zavrtite ramena – dvignite jih, potegnite nazaj, spustite in 
se sprostite. Ponovite vajo v obratni smeri.

Spustite levo ramo in roko spustite proti tlom. Vrnite se v 
začetni položaj. Ponovite z desno roko.
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hoja/kolesarjenje na delo
Poleg omenjenih vaj in drugih zadev, povezanih z zdravjem in 
varnostjo pri delu, je priporočljivo, da o tem razmišljate tudi 
pri prihodu na delo. Hoja na delo (na primerne razdalje) je 
brezplačna, delodajalec pa mora vložiti le malo sredstev, da 
zaposlene oskrbi s kolesi (ki jih je mogoče ponovno uporabiti 
in si jih zaposleni le sposodijo)cxi.

Primite golen in dvignite nogo od tal. Sklonite se naprej, da 
z nosom dosežete koleno. Opomba: te vaje ne počnite, če 
ste noseči ali po porodu.

Dvignite eno nogo, drugo obdržite stegnjeno. Gibljite gle-
ženj z nožnimi prsti navzgor in proti tlom. Ponovite z drugo 
nogo.

Sedite vzravnano na stolu z nogami na tleh. Dvignite eno 
nogo naravnost za nekaj centimetrov od tal. Zadržite za tre-
nutek. Ponovite z drugo nogo.
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Vzpostavitev zelene pisarne ne pomeni nujno nakupa viso-
kotehnološke ergonomične opreme ali projektne zasnove 
sodobne poslovne stavbe. Pogosto že cenovno ugodni ukre-
pi in dobro organiziran potek dela zagotovijo dobre rezultate. 
Učinkovito uporabite vse razpoložljive možnosti in upoštevajte 
načrtovane rešitve. Če je mogoče, naj imajo prednost nalož-
be z nizkimi stroški, na primer naravno namesto umetnega 
prezračevanja. To prihrani denar ter varuje okolje in zdravje 
ljudi. Konec koncev, komu ne bi ustrezalo delo v zdravi, varni 
in zeleni pisarnicxii?

Temperatura in klima
Večina ljudi se počuti udobno pri temperaturah med 20 in 24 
stopinj Celzija. Zato je pomembno, da zagotovite stabilno no-
tranjo temperaturo ne glede na zunanjo temperaturo (več in-
formacij v poglavju 'Kakovost zraka v notranjih prostorih')cxiii.

 • Bodite pozorni pri zasnovi poslovne stavbe in delovnih pro-
storov. Dobro načrtovano naravno prezračevanje pogosto 
omogoči stabilno temperaturo, s čimer je naprava za hlajenje 
nepotrebna. Na ta način varčujete z energijo in denarjem.

 • Če se zaposleni pritožujejo, da je v pisarni prehladno ali pre-
toplo, termostat pa prikazuje sprejemljivo temperaturo, pre-
verite, ali ni morda termostat nameščen neposredno na poti 
pretoka zraka iz naprave za hlajenje.
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Vlaž nost
Vlažnost se nanaša na količino vodne pare v zraku. Optimalno 
udobje je v območju relativne vlažnosti med 40-imi in 60-imi 
odstotki. Nizka vlažnost lahko povzroči izsušene oči, nos in grlo, 
lahko pa tudi pogostejše pojavljanje statične elektrike. Relativ-
na vlažnost nad 80-imi odstotki lahko povzroča utrujenost in 
zamašen nos. Da bi ohranili optimalno udobje za relativno vla-
žnost, morajo biti na optimalni ravni tudi drugi dejavniki, kot 
sta temperatura v prostoru in prezračevanje. Za izboljšanje ka-
kovosti zraka so koristne tudi rastline. Če je relativna vlažnost 
še vedno previsoka ali prenizka, se obrnite na strokovnjaka, ki 
bo pregledal stanje in predlagal možne rešitve (več informacij 
v poglavju 'Kakovost zraka v notranjih prostorih').
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Prezračevanje
Prezračevanje se nanaša na kroženje zraka in količino prito-
ka svežega zraka. Priporočena količina zračenja za pisarniške 
prostore naj bi bila 12 litrov zraka na sekundo na osebo (več 
informacij v poglavju 'Kakovost zraka v notranjih prostorih').

Pravilno zračenje pomeni tudi manjšo verjetnost onesnaženja 
zraka z bakterijami, virusi, sporami plesni, prahom, hlapi topil 
ali kemikalijami, ki nastajajo ali jih uporabljate v stavbi.

Sodobne stavbe imajo pogosto vgrajene umetne sisteme pre-
zračevanja. Nizkocenovne rešitve v večini primerov na žalost 
ne upoštevajo dejanskega stanja stavbe (količine svetlobe, pi-
sarniške opreme in števila ljudi v sobi), zato je prezračevanje 
prešibko ali pa premočno. To lahko povzroči številne težave z 
zdravjem ali splošno neudobje.

Prezračevalni sistemi, ki ne zagotavljajo zadostne količine sve-
žega zraka, lahko vodijo k visokim količinam ogljikovega dio-
ksida. Postan zrak zaradi preslabega prezračevanja, pregreva-
nja prostorov ali vlažnosti lahko prispeva k onesnaženju zraka. 
Primerni ukrepi, ki preprečujejo onesnaženje zraka, vključujejo:

 • učinkovito filtriranje zraka,

 • zagotavljanje zadostnih količin svežega zraka v stavbi,

 • primerno vzdrževanje in čiščenje naprav za hlajenje,

 • preprečevanje zamašitve prezračevalnih jaškov,

 • shranjevanje opreme, ki vsebuje topila, v prostorih z za-
dostnim pretokom zraka in/ali vgrajevanje izpuhov ob upo-
rabnikih topil.

Če je mogoče, je za zeleno pisarno priporočljivo, da uporablja 
naraven prezračevalni sistem. Taki sistemi so prijazni do oko-
lja in pomenijo prihranek denarja. Poleg tega je dokazano, da 
primerno načrtovani naravni sistemi prezračevanja prispevajo 
k boljši kakovosti zraka in zdravju zaposlenih.
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Ozon
Delovanje naprav za fotokopiranje in laserskih tiskalnikov 
povzroča ozon, ki ga je mogoče zavohati, ko njegova koncen-
tracija v zraku dosega med 0,01 in 0,02 delca na milijon (ppm). 
Visoke koncentracije ozona lahko povzročajo vnetja oči in zgor-
njega dihalnega trakta, glavobole ter začasno izgubo voha.

Da bi obdržali raven ozona pod sprejemljivimi mejami:

 • redno vzdržujte in servisirajte naprave za fotokopiranje,

 • zagotovite ozonske filtre na napravah za fotokopiranje in la-
serskih tiskalnikih,

 • zagotovite primerno prezračevanje.

Če so primerno vzdrževane in imajo filter ozona, sodobne na-
prave za fotokopiranje običajno ne predstavljajo grožnje za 
zdravje. Raziskave kažejo, da to velja tudi za laserske tiskalnike.

Razsvetljava
Delovni prostori naj bi bili primerno razsvetljeni z naravno 
svetlobo, opremljeni pa naj bi bili tudi z zadostno umetno 
osvetlitvijo. Le tako boste zagotovili zdravje zaposlenih in nji-
hovo varnost. Delovni prostori, v katerih so zaposleni ob izpa-
du svetlobe ogroženi, morajo imeti vgrajene dodatne zasilne 
osvetljevalne sisteme.

Pomembno je, da so delovni prostori načrtovani tako, da dnev-
no svetlobo izrabijo, kolikor je le mogoče. To je pomembno 
tudi za zdravje in dobro počutje zaposlenih. Zato je v prostorih 
brez oken treba razmišljati o svetlobnih jaških ipd. Dobra iz-
raba dnevne svetlobe pomeni manjšo porabo energije in go-
spodarske koristi (več informacij v poglavju 'Poraba energije').
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Ergonomičnost
Ergonomičnost pomaga pri uresničitvi dveh ciljev – zdravju 
zaposlenih in produktivnosti. Ergonomičnost zadeva primerno 
oblikovanje opreme, kot na primer pohištva ali naprav, ki so 
enostavne za uporabo. Ergonomično oblikovanje je nujno za 
preprečitev kroničnih poškodb, ki se lahko sčasoma razvijejo in 
vodijo v trajno nezmožnost za delo.

Številne pisarne delujejo v zmoti, da z nakupom nove ergono-
mične pisarniške opreme lahko zlahka odgovorijo na številne 
izzive, povezane z različnimi delovnimi prostori. V resnici je po-
leg uporabe ergonomične tehnološke opreme zelo pomemben 
tudi človeški dejavnik. Če je na primer ergonomski sedež nas-
tavljen na napačno višino, je uporabljen popolnoma neprimer-
no. Določene zahteve so povezane tudi z uporabo tipkovnic, 
pri čemer je treba upoštevati višino delovnega prostora, sedež, 
postavitev tipkovnice, postavitev zaslona, držo, premikanje in 
uporabo miške.

Za izobraževanje zaposlenih bi morali najeti inštruktorja ergo-
nomije. Poleg tega bi zaposleni v pisarni morali imeti vsako uro 
na voljo 10 minut oddiha za sprostitev telesa in oči, ob predvi-
denih premorih pa bi morali izvajati tudi vaje za preprečevanje 
poškodb (glejte primere vaj zgoraj).

Sindrom bolne stavbe (Sick Building Syndrome)
V nekaterih stavbah se bolezni pojavljajo precej pogosteje kot 
v drugih. Simptomi, ki so značilni za »sindrom bolne stavbe«, 
so vnete oči, smrkav nos, glavoboli, vnetje sluznic, suha koža, 
omotica in nahod. Za to ni najti nobenih posebnih razlogov. 
Najverjetneje je, da sindrom povzroča kombinacija slabega 
prezračevalnega sistema, klimatizacije, temperature, vlage, 
strupenih materialov v stavbi in psiholoških dejavnikov kot so 
stres, način vodenja ter urnik dela. Posamične rešitve, ki jih 
ponuja ta priročnik, lahko pomagajo k izboljšanju zdravstvenih 
simptomov (več informacij v poglavju 'Kakovost zraka v notra-
njih prostorih').
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Rastline v pisarni
Mnoge študije so dokazale, da rastline zmanjšujejo količino 
strupenih snovi v zraku (formaldehid, benzol, ogljikov mono-
ksid). Nekatere od uporabnih rastlin so alojzijeva lilija, taščin 
jezik in angleški bršljancxiv.

Soba za sprostitev
Zelena pisarna mora zagotavljati prostor za počitek, v kate-
rem zaposleni preživljajo odmore. Lahko ga imenujemo tudi 
»zen« soba, zaradi sproščenega in mirnega ozračja, ki mora 
vladati v njem (v njem naj bodo rastline, naravna svetloba, 
svež zrak, naravni vonji, udobni stoli, postelja, naprave za vad-
bo – preproge za jogo, žoge, glasbeni instrumenti ...) Vse to 
naj bi zmanjševalo stres in pomagalo k ohranitvi duševnega 
ravnovesja zaposlenih. Za še večji učinek lahko delodajalec 
včasih pokrije stroške športnega udejstvovanja ali zdravljenja 
zaposlenih. Zdravi in spočiti delavci so običajno zadovoljnejši, 
njihovo delo pa je učinkovitejše in kakovostnejše.
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AKTIVNOSTI IN NASVETI GLEDE VARNOSTI V PISARNI 
Nezgode v pisarnah v glavnem nastajajo ob zdrsih in padcih ter 
nezgodah z elektriko ali pa ob večjih nesrečah, kot so požari.

Mnogim nesrečam se lahko izognete z načrtovanjem in vzdrže-
vanjem stavbe:

 • Hodniki morajo biti dobro osvetljeni, na njih pa ne sme biti 
opreme, odpadkov, električnih kablov in ostalih materialov.

 • Tla morajo biti vodoravna, polite tekočine morate takoj 
očistiti, predmete, odvržene na tla, pa pobrati.

 • Električne vtičnice morajo biti pritrjene na tla ali steno. Oma-
rice morajo biti postavljene tako, da se ne odpirajo v pre-
hode, hkrati pa jih nikdar ne smete pustiti odprtih. Omarice 
zaradi stabilnosti polnite od tal proti vrhu, nikoli pa ne smete 
imeti odprtega več kot enega predala.

 • Naprave v pisarnah morajo biti redno vzdrževane in v dob-
rem stanju. Oprema, ki jo upravljate z rokami, kot na primer 
električni spenjači ali rezalniki papirja, mora biti vedno pod 
nadzorom, osebje pa poučeno o pravilni uporabi.

 • Številna električna oprema lahko pomeni nezavarovane ka-
ble, preobremenjena omrežja in zlomljene vtičnice. Zagoto-
vite, da vse te nevarnosti odpravi usposobljena oseba in da 
imate tveganja pod nadzorom.

Nezgode 
v pisarnah 
v glavnem 

nastajajo ob 
zdrsih in padcih 
ter nezgodah z 

elektriko ali pa ob 
večjih nesrečah, 

kot so pož ari
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POŽ ARNA VARNOST V PISARNIš KIh STAVBAh
Za upravljavce in nadzornike stavb je zelo pomembno, da so 
seznanjeni z lokalnimi in nacionalnimi predpisi glede požarne 
varnosti in da zagotovijo upoštevanje teh predpisov.

Obstajajo enostavni načini, kako zagotoviti požarno varnost v 
pisarniških stavbah.

Opravite presojo tveganja pož ara
Najprej opravite temeljito presojo tveganja požara. Strokov-
njaki lahko pomagajo identificirati tvegana območja, kot so 
napačna vezava kablov v električnem omrežju, pomanjkanje 
požarne izolacije, oprema, ki ni v skladu s predpisi in projektna 
zasnova, ki ne dosega standardov. 

Izdelajte načrt pož arne varnosti
Ko ste ocenili tveganja in težave ter našli prave rešitve, je čas 
za izdelavo obsežnega načrta požarne varnosti, ki bo zajemal 
vsa problematična področja. Načrt naj vsebuje postavitev opre-
me za gašenje v prostorih, popoln načrt evakuacije s pravilno 
označenimi izhodi ter posredovanje informacij, ki so povezane 
s požari. Načrt požarne varnosti je v EU obvezen.

Poskrbite za primerno usposabljanje zaposlenih
Vsi zaposleni bi morali opraviti ustrezen tečaj, v katerem bi 
spoznali ključne dejavnike požarne varnosti. Poskrbite, da bodo 
vsi poznali načrt evakuacije, da bodo vedeli, kako preprečiti 
ogenj in da se bodo pravilno odzvali na ogenj, ki ga ni mogoče 
obvladati. Tečaj naj bi zaposlene naučil, kako pravilno ravnati 
z gasilnim aparatom (katera vrsta gašenja je primerna za do-
ločeno vrsto ognja) in prepoznavati požarne simbole. Tečaj naj 
bi zaposlene tudi poučil o tveganju za požar in o ostalih klju-
čnih podrobnostih, povezanih s požari v stavbah. V prostorih 
mora biti nameščena in primerno označena protipožarna opre-
ma. Ta oprema naj bi zagotavljala aktivno požarno varnost kjer 
in kadar je potrebna, vključuje pa gasilne aparate in požarne 
odeje. Pasivna oprema za boj proti požarom pa so alarmi in 
pršilci vode.
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Kazalniki okoljske uspeš nosti

Nadzor in ocena uspešnosti na področju zdravja in varnosti pri 
delu morata biti sestavni del menedžmenta pisarne: postav-
ljanje ciljev, vodenje glede na cilje, razvoj poklicne varnosti na 
delovnem mestu in zdravstveni programi. Kazalnik zdravja na 
delovnem mestu je specifični kazalnik, ki kaže na bolezen ali 
poškodbo, povezano z delovnim mestom, ter na dejavnike, ki 
so povezani s poklicnim zdravjem, kot na primer izpostavljenost, 
tveganja in intervencije na delovnem mestu. Ti kazalniki poma-
gajo prepoznati trende in vzorce poškodb in bolezni, povezanih z 
delom, kot tudi problematična področja, ki si zaslužijo pozornost.

število nesreč, poškodb in bolezni glede na vzrok,  
starost, spol 

na leto

število dni bolniških odsotnosti na leto/na osebo

število pritožb delavcev glede zdravja in varnosti na leto

število izvedenih programov/ pobud, ki izboljšujejo  
delovno okolje 

na leto

zadovoljstvo zaposlenih z delovnim okoljem vprašalnik

Informacije tudi v poglavju ‘Socialna tematika’.

Primeri dobre prakse 

REDNI PROGRAMI VADBE V PISARNAh SEI V TALINU
Poleg odmorov (10 minut na uro) so prostovoljci med osebjem izvajali vsakodnevne programe 
vadbe (lahkotno gibanje, raztezanje) ob 11.05 (po vzoru radijskega programa) in ob 15.00. Obe 
vadbi sta trajali po 5–10 minut. To je ohranjalo osebje zdravo in polno energije.
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Socialna tematika
Družbena odgovornost podjetij (DOP) je eden od stebrov traj-
nostnega delovanja in vključuje tudi skrb za zaposlene. Orga-
nizacije se zavedajo dejstva, da so zaposleni njihov največji 
kapital, zato je pridobitev njihovega zaupanja zelo pomembno 
poslanstvo. Zadovoljstvo zaposlenih in njihova lojalnost sta klju-
čnega pomena za uspešen razvoj in rast organizacije.

Izzivi, s katerimi se soočajo evropska podjetja
Aktivno staranje: Evropska populacija se hkrati redči in stara. Šte-
vilo oseb, starejših od 55 let, neprestano raste, medtem ko števi-
lo pripadnikov mlajših starostnih skupin upada. Od leta 2012 bo 
število delovno aktivnega prebivalstva v Evropi začelo upadati, 
medtem ko se bo število pripadnikov starostne skupine 60+ po-
večalo za približno dva milijona ljudi na leto. Evropski statistični 
urad do leta 2030 napoveduje zmanjšanje števila oseb v delovno 
aktivni dobi za približno 20.800.000 (6,8 odstotkov).

Raznolikost: Stopnja zaposlenosti v Evropi je še posebej nizka 
pri ženskah (63 odstotkov proti 76-im odstotkom moških, starih 
od 20 do 64 let) in starejših delavcih, starih od 55 do 64 let (46 
odstotkov proti 62-im odstotkom v ZDA in na Japonskem).

Enake možnosti: Gospodarska kriza je povzročila visoko brezpo-
selnost med mladimi - več kot 21 odstotkov. Poleg tega brezpo-
selne osebe težje najdejo novo zaposlitev.

Dobro ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem: V raz-
merah globalne konkurence in ob obstoječih predpostavkah o 
idealnem zaposlenem, ki bo svoj čas v celoti posvečal službi in bo 
brez družinskih ali drugih obveznosti, je doseganje zadovoljivega 
ravnovesja med službo in starševstvom postalo problematično.

Druž bena 
odgovornost 

podjetij (DOP) je 
eden od stebrov 

trajnostnega 
delovanja in 

vključuje tudi skrb 
za zaposlene
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CILjI EU ZA VKLjUČUjOČO RAST (STRATEGIjA EVROPA 20-20)cxv

 • 5-odstotna stopnja zaposlenosti žensk in moških, starih od 20 do 64 let do leta 2020 - dose-
žena z večjim zaposlovanjem, predvsem žensk, mladih, starejših, manj kvalificiranih delav-
cev in legalnih priseljencev.

 • Boljše izobraževanje, zlasti: 
– zmanjšanje deleža mladih, ki opustijo izobraževanje, pod 10 odstotkov, 
– povečanje števila oseb, starih 30–34 let, ki imajo zaključeno tretjo stopnjo izobrazbe, na 
vsaj 40 odstotkov.

 • Zmanjšanje števila ljudi, ki živijo v revščini ali na robu revščine in socialne izključenosti, za najmanj 
20 milijonov.

Da bi postala odgovorna in hkrati trajnostno konkurenčna, bodo evropska podjetja morala uspešno 
prilagoditi svojo politiko zaposlovanja in kadrovsko politiko spremembam in staranju delovne sile.

V Veliki Britaniji iskanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem ni le problem žensk. Rav-
notežje med poklicnim in zasebnim življenjem ima tudi močno kulturno razsežnost, opredelitev 
posameznikov do teh vprašanj pa je različna v različnih delih Evrope in po svetu. »Na dolgi rok 
sreča v zasebnem življenju ugodno vpliva na delo, zadovoljstvo na delovnem mestu pa ugodno 
vpliva na zasebno življenje«8.

Mnoga podjetja so ugotovila, da lahko prihranijo denar za najemnino in druge stroške, če delav-
ci ne delajo vsak dan v pisarni. Tudi ameriška zvezna vlada priznava, da stari načini poslovanja 
ne delujejo več. Marca 2011 je predsednikov Svet ekonomskih svetovalcev izdal poročilo, v 
katerem kot pozitivno omenja delo na daljavo s pomočjo telekomunikacij, delitev delovnega 
mesta in prilagodljiv delovni čas.

V težkih gospodarskih časih bi lahko delodajalci, ki ne morejo zvišati plač, ponudili druge ugod-
nosti. Svoje zaposlene naj delodajalci obravnavajo na najboljši možni način, tako da jim ti, ko se 
trend v gospodarstvu obrne navzgor, ne »pobegnejo« v druga podjetja.

8 Raziskava: Socialna interakcija ključna za ravnovesje 
med poklicnim in zasebnim življenjem http://www.
europeanpwn.net/index.php?article_id=119
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Certificiranje in označevanje

Investors in People Standardcxvi (Komisija Velike Britanije za za-
poslovanje in usposabljanje) 

Standard, vzpostavljen leta 1991, je orodje za izboljšanje po-
slovnega okolja z močnim poudarkom na udeležbi in napre-
dovanju zaposlenih. Leta 2008 je bilo v ta standard vključenih 
skoraj 40.000 organizacij in približno 7,5 milijona zaposlenih 
v Veliki Britaniji. Standard in širši okvir standardacxvii imata tri 
temeljna načela: Načrtuj - Naredi - Preveri, ki so razčlenjena na 
10 kazalnikov. Vsak kazalnik je razdeljen na več zahtev.

Certifikat Druž ini prijazno podjetjecxviii (Slovenija, Ekvilib)

Certifikat predstavlja svetovalno-revizijski proces. Razvit 
je bil kot eno izmed orodij za učinkovito in bolj kakovostno 
upravljanje s človeškimi viri v podjetjih in organizacijah v okvi-
ru uravnoteženja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. 
Certifikat predstavlja eno od različnih možnosti za družbeno 
odgovorno ravnanje določenega podjetja ali organizacije. Po-
leg Slovenije se trenutno uporablja v Nemčiji, Avstriji, na Ma-
džarskem in v Italiji.

Work Family Balance Standardcxix (BNQ 9700-820)

Standard za uravnoteženje poklicnega življenja in družine je 
referenčni dokument, ki določa zahteve za dobro prakso za 
dosego ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem. 
Velja za vse organizacije (javne, zasebne), ne glede na njihovo 
velikost, izdelke ali storitve. Standard spremlja certifikacijski 
program »Bureau de Normalisation du Québec (BNQ)«.

Uradno sporočilo Evropske komisije o korporativni družbeni 
odgovornosti (oktober 2011) vsebuje smernice za omenjene 
teme znotraj organizacij:

 • priporočila OECD za multinacionalna podjetjacxx,

 • deset načel UN Global Compactcxxi,

 • standard ISO 26000 – standardi za družbeno odgovornostcxxii.
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

Fleksibilen delovni čas je med strategijami za to, da podjetje obdrži zaposlene, na tretjem 
mestu. S tem, da podjetje staršem omogoči fleksibilen delovni čas, pridobi materialne koristi.

Možne alternative
 • Gibljiv delovni čas, združen delovni čas, gibljiv čas za odmor in delovna mesta s krajšim de-
lovnim časom.

 • Delo s t.i. »časovnimi računi«. Ti omogočajo zaposlenemu, da lahko v času, ko imajo manj 
zasebnih obveznosti, pridobijo t.i. časovne kredite. Kredite kasneje po potrebi unovčijo, npr. 
če pride do kriznih razmer v družini ali ločitve in ločenega skrbništva nad otroki.

 • Delo zunaj pisarne, delo na daljavo od doma nekaj dni na teden in komuniciranje preko ra-
čunalnika ali telefona.

 • Prostovoljno skrajšanje običajnega delovnega tedna.

 • Prostovoljna delitev položaja (lahko se kombinira s postopno upokojitvijo).

 • Zamenjava delovnih izmen.

 • Znižanje pogostosti sestankov med delovnim časom.

 • T.i. baby bonus čas - sheme plačil za starševstvo.
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Ukrepi na delovnem mestu
 • Organizirajte delovna srečanja (formalna in neformalna).

 • Izvajajte ankete o zadovoljstvu zaposlenih.

 • Omogočajte sodelovanje zaposlenih in podajanje predlogov 
o pomembnih odločitvah.

 • Sprejmite etični kodeks in kodeks ravnanja.

 • Izvajajte ukrepe za varovanje zdravja zaposlenih.

Več idej v poglavju 'Zdravje in varnost'.

Vodstvo: veš čine in spretnosti
 • Enako obravnavajte vse zaposlene, tudi honorarno zaposlene.

 • Bodite odprti za kritike in predloge.

 • Zgodaj obveščajte zaposlene o večjih spremembah.

 • Učinkovito komunicirajte o politikah podjetja in njihovih  
koristih.

 • Posebno pozornost namenjajte ogroženim skupinam (mla-
dim in starejšim od 55 let).

Posebno 
pozornost 

namenjajte 
ogrož enim 
skupinam  

(mladim in 
starejš im  
od 55 let)
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Razvoj človeš kih virov
 • Načrtno izobražujte in usposabljajte osebje.

 • Opravljajte letne intervjuje.

 • Oblikujte karierne načrte.

 • Spodbujajte izobraževanje žensk.

 • Spodbujajte izrabo očetovskega dopusta.

 • Spodbujajte stik z zaposlenim tudi takrat, ko je odsoten.

 • Izvajajte pilotne projekte (npr. za boljše sodelovanje očetov 
v družinskem življenju ali posebne pobude, ki omogočajo 
krajši delovni čas zaposlenih na vodilnih položajih).

š tiri stvari, ki jih delodajalec ne sme storiti 

NE poskušajte ukrepov za boljše ravnotežje med zaseb-
nim in poklicnim življenjem vsiliti ali pa jih uvesti brez 
posvetovanja in sodelovanja!

NE domnevajte, da se je treba posvečati le ženskam z  
otroki in starejšim zaposlenim!

NE mislite, da je fleksibilnost primerna le za določena  
delovna mesta!

NE delajte razlik!

NE
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Struktura plačil in nadomestil
 • Work Life Programme - ponudite brezplačne in zaupne stori-
tve, svetovanje in strokovno napotitev za pomoč zaposlenim 
pri soočanju z izzivi.

 • Ponudite finančno pomoč in svetovanje.

 • Vzpostavite štipendije za otroke zaposlenih.

 • Promovirajte študijske možnosti za zaposlene kot dodatno korist.

Delovno mesto
 • namenski prostor za preživljanje prostega časa (npr. telovadnica)

 • prostor za odmor

 • masaža za zaposlene

Storitve za druž ine
 • vrtec v prostorih podjetja/dnevno varstvo za otroke

 • varstvo otrok v času šolskih počitnic

 • soba za kratkotrajno varstvo otrok

 • poslovno sodelovanje z lokalnimi ustanovami pri iskanju varuške

 • božična darila za otroke zaposlenih

 • soba za dojenje in previjanje

 • storitve kemičnega čiščenja
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Kazalniki okoljske uspeš nosti

Ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem vpliva na naslednje kazalnike, ki so po-
membni za vodstvo.

Raven ugleda

Certifikati na temo ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem.

Raven ohranitve zaposlenosti

Trajanje delovne dobe zaposlenih.

Število prekinitev delovnega razmerja.

Raven uspešnosti

Število dni bolniške odsotnosti na zaposlenega na leto.

Število dni dopusta zaradi bolezni in poslabšanega zdravja.

Število napak med izvajanjem dela.

Zmanjševanje stroškov pri:

ravnanju z odpadki v pisarni,

najemu pisarniških prostorov in pohištva, gretju in elektriki,

potnih stroških,

zaposlovanju in usposabljanju novih delavcev.

Kazalniki uspešnosti zaposlenih (na podlagi redne ankete o zadovoljstvu)

Stopnja zadovoljstva z delom.

Stopnja zadovoljstva z družinskimi in drugimi odnosi.

Stopnja stresa in tesnobe.
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Primeri dobre prakse 

SI.MOBIL
Si.mobil daje velik poudarek vključevanju zaposlenih in nji-
hovemu sodelovanju v različnih projektih, tudi zunaj področja 
dela. Občutek vključenosti pomaga zaposlenim razviti svoj po-
tencial in jim daje dodatno motivacijo. Poleg plače in nagrade 
za redno delo Si.mobil omogoča zaposlenim osebni razvoj in 
osebno priznanje.

Si.mobil se odziva na potrebe zaposlenih z različnimi ukrepi 
in ustvarja spodbudno in prijazno delovno okolje. Podjetje je 
prejelo certifikat Družini prijazno podjetje. S pomočjo svojih za-
poslenih je podjetje ustvarilo lestvico za razvrščanje želenih in 
neželenih lastnosti, ki odražajo vrednote podjetja.

Ob koncu vsakega leta vodstvo na več stopnjah in smereh oce-
ni sposobnosti zaposlenih in vodstvenih delavcev. S pomočjo 
te analize vsak zaposleni dobi vpogled v svoje priložnosti in 
izzive, ki so mu v pomoč pri osebnem razvoju. Si.mobil meri 
organizacijsko klimo od leta 2005.

Usposabljanje
Usposabljanje se v Si.mobilu odvija pod okriljem Oddelka za 
razvoj kadrov, ki je odgovoren za ustrezen in usmerjen poklicni 
razvoj. Zaposleni imajo tudi možnost, da izboljšajo svoje stro-
kovno znanje v mednarodnem okolju.

Na podlagi letnih razgovorov in razvojnih načrtov imajo zapos-
leni možnost, da izberejo programe usposabljanja iz kataloga 
usposabljanja, ki je namenjen:

 • vsem zaposlenim,

 • vodilnim uslužbencem,

 • zaposlenim z vodstvenim potencialom.

Občutek 
vključenosti 

pomaga 
zaposlenim  
razviti svoj 

potencial in jim 
daje dodatno 

motivacijo
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Skrb za zaposlene
Si.mobil uresničuje svoje poslanstvo skrbnega in odgovornega 
delodajalca na več načinov:

 • Letni razgovori z zaposlenimi.

 • Napredovanja.

 • Dodatki za uspešno delo (zaposleni lahko dobijo letno nag-
rado v višini do 12 odstotkov bruto letne plače. Delovne cilje 
vsako leto postavijo zaposleni in njihovi nadrejeni).

 • Dodatno usposabljanje (notranje in zunanje usposabljanje, 
učinkovita izraba znanja).

 • Skrb za varno starost (Si.mobil plačuje mesečni prispevek 
1,8 odstotka bruto plače zaposlenega v pokojninski sklad za 
vsakega zaposlenega, ki se je odločil za vstop v dopolnilno 
kolektivno pokojninsko zavarovanje).

 • Nezgodno zavarovanje.

 • Posebne pozornosti (brezplačna uporaba mobilnega telefo-
na ves dan, boni ob rojstvu otroka, novoletna darila, brezpla-
čna kava in sveže sadje, uporaba službenih vozil, koles in 
skuterjev za poslovna potovanja po Ljubljani, pikniki in za-
bava za Novo leto).

Sodelovanje v različnih skupinah v podjetju: zaposleni lahko 
delijo svoje znanje in izražajo svoje interese z aktivnim sode-
lovanjem v Skupini za družini prijazno podjetje ali v Eko ekipi 
podjetja, prav tako lahko najdejo priložnosti za bolj aktivno 
življenje s pomočjo ugodnosti, ki jih ponuja Športna skupina.
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Druž ini prijazno podjetje
Si.mobil ponuja naslednje prednosti:

 • Prosti čas za otroka.

 • Prilagodljivi odmori.

 • Ponovno vključevanje v delovni proces po porodniškem do-
pustu ali očetovskem dopustu.

 • Usposabljanje vodstvenih delavcev o družini prijazni politiki 
zaposlovanja.

 • Ustanovitev strokovne skupine, katere naloga je uravnote-
ženje interesov zaposlenih z interesi podjetja.

 • Odnosi z javnostjo, ki predstavljajo ukrepe za lažje usklaje-
vanje poklicnega in družinskega življenja kot del organiza-
cijske kulture.



Izvedba — 173 — 

Komuniciranje z zaposlenimi
 • Interno komuniciranje si prizadeva za krepitev kulture in 
vrednot, ki se razvijajo med zaposlenimi, kot tudi, da bi za-
posleni razumeli vizijo, strategijo in cilje podjetja. Učinkovi-
to notranje komuniciranje prispeva k večjemu zadovoljstvu 
zaposlenih na delovnem mestu, pa tudi k občutku varnosti, 
motivacije in pripadnosti podjetju.

 • Intranet in interni časopis je namenjen in dostopen vsem 
zaposlenim.

 • E-obvestila o dejavnostih Športne skupine, o različnih ugo-
dnostih za zaposlene, notranjih spremembah in novih za-
poslenih, o novih delovnih mestih in dogajanju v podjetju, 
informacije o vprašanjih, povezanih z družbeno in okoljsko 
odgovornostjo.

 • Si.mobil organizira tri srečanja letno za vse zaposlene (sreča-
nje v začetku leta, piknik poleti in novoletno srečanje v  
decembru).

 • Predsednik in člani upravnega odbora obiščejo vse oddelke 
podjetja vsaj enkrat na teden in gredo vsaj enkrat na leto na 
t.i. »road show« - obiščejo vsa prodajna mesta.

 • Srečanja z družinami zaposlenih: otroke zaposlenih obišče 
Božiček, spomladi so družine zaposlenih povabljene na dan 
odprtih vrat.
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Čiš čenje
Čiščenje pisarne je pospravljanje delovnih prostorov, ko jih 
zaposleni po končanem delu zapustijo. Velike organizacije se 
odločajo, da imajo lastno čistilno službo, večina podjetij pa za 
to najame zunanje izvajalce.

Čeprav o tem ne razmišljamo pogosto, podjetja vseskozi potre-
bujejo čistilne storitve. Prah se širi med hojo in uporabo raču-
nalnikov ter druge opreme, zaposleni in obiskovalci uporablja-
jo toaletne prostore in skupne prostore za obede ter preživijo 
v zaprtih prostorih do 12 ur na dan. To ustvarja idealne razme-
re za razmnoževanje bakterij. Če delovni prostori niso redno 
čiščeni, se podjetje hitro lahko sooči s pogostimi odsotnostmi z 
dela zaradi bolezni. Da bi se temu izognila in da bi zaposlenim 
zagotovila varno delovno okolje, so podjetja prisiljena najema-
ti čistilne servise. Ne glede na to, kdo čisti delovne prostore, je 
pri tem najbolje uporabljati okolju prijazna čistila.

Uporaba čistil, 
ki niso okolju 
prijazna, ima 

vrsto negativnih 
vplivov na okolje 

in na zdravje ljudi
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Uporaba čistil, ki niso okolju prijazna, ima vrsto negativnih vpli-
vov na okolje in na zdravje ljudi. Proizvodnja nevarnih kemika-
lij, ki vsebujejo naftne derivate, prispeva k izčrpavanju neob-
novljivih virov energije. Ti izdelki potem preko kanalizacijskih 
odtokov onesnažijo vodne vire. Poleg tega uporaba čistil, ki niso 
prijazna okolju, poslabšuje kakovost zraka v prostorih. S tem se 
povečujejo tveganja za nastanek bolezni, kot je astma. »Čeprav 
je izdelava in uporaba nekaterih kemikalij strogo regulirana, se 
je njihova prodaja od leta 1970 povečala za devetkrat.« (Lewis 
Akenji: Latte Chemoccino)

Izbira ustreznih čistil je izjemno pomembna zaradi potencialnih 
zdravstvenih in okoljskih tveganj, povezanih s kemikalijami, ki 
jih vsebujejo ti izdelki.

Majhne pisarne z majhnim številom zaposlenih lahko uporablja-
jo preproste »domače« načine čiščenja, npr. s kisom ali sodo, 
ki v povezavi z vodo tvorita univerzalen detergent. V velikih 
podjetjih, kjer to ni mogoče, pa je zeleno naročanje izjemnega 
pomena.

Znaki za okolje pomagajo pri izbiri izdelkov, ki so resnično pri-
jazni okolju. Pomembno je vedeti, da je na trgu veliko izdelkov, 
ki se lažno oglašujejo kot zeleni. Preglejte, kaj kupujete, in ne 
nasedajte lažnemu oglaševanju, pogosto takšni izdelki niso nič 
boljši od običajnih.
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NEGATIVNI OKOLjSKI VPLIVI 
Čistilni izdelki in čistilni procesi vplivajo na okolje na številne 
načine. Največji vpliv imajo kemikalije, ki jih vsebujejo izdelki, 
pomembna pa je tudi embalaža.

Kemikalije
V uporabi je na tisoče kemikalij. Vplivi mnogih kemikalij so razi-
skani, pri mnogih pa varnostnih preizkusov niso opravili. Kemi-
kalije lahko onesnažujejo potoke in reke, da se razgradijo, pa je 
potrebno ogromno časa. Nekatere se celo ne razgradijo in os-
tajajo v okolju. Toksične kemikalije lahko vstopijo tudi v prehra-
njevalno verigo ljudi, živali in rastlin, lahko jih tudi vdihavamo.

Embalaža
Včasih je bilo veliko izdelkov naprodaj v obliki aerosolov s po-
tisnim plinom, velikokrat s klorofluoroogljiki (CFC - chlorofluo-
rocarbons). Te spojine so sicer nenevarne in kemijsko nereak-
tivne, a uničujejo ozonsko plast. Uporabo teh plinov je omejil 
Montrealski protokol in večina aerosolov zdaj vsebuje ozonu 
prijazne potisne pline. Kljub temu aerosoli še vedno ostajajo 
problem, saj je količina embalaže v primerjavi s količino vse-
bine velika, poleg tega te embalaže ni lahko reciklirati. Mnogi 
izdelki so naprodaj v plastični embalaži, ki je lahka in trpežna, 
do določene mere jo je tudi mogoče reciklirati, a se zelo počasi 
razgrajuje. Sestavni deli plastenk so izdelani iz nafte in sesta-
vin, kot so ftalati, dodanih zato, da plastenke ne bi postale 
krhke, lomljive in začele puščati. Embalaža vsebuje tudi karto-
naste dele, narejene iz vlaken dreves. Ob uporabi pa kemične 
spojine končajo v kanalizaciji ali izpuhtijo in povzročajo nadalj-
nje okoljske vplivecxxiii.

Največji  
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Plastenke za večkratno uporabo in koncentrati zmanjšujejo ko-
ličino embalaže.

Zadnji okoljski vpliv čiščenja je odstranjevanje odslužene opre-
me, kot so sesalci, vedra, naprave za čiščenje tal, predpražniki 
itd. Skupna količina odstranjene opreme je enaka 40.000-im 
smetarskim tovornjakom za odvoz na odlagališča. Izdelava na-
domestnih izdelkov zahteva novo izrabo surovin, npr. za se-
stavne dele iz plastike in kovine, da porabe energije in vode za 
proizvodnjo niti ne omenjamo.

Po podatkih Ameriške zvezne agencije za zaščito okolja (US 
Environmental Protection Agency - EPA) je onesnaženje zraka 
v zaprtih prostorih do desetkrat večje kot zunaj. Onesnaženost 
zraka povzročajo hlapne organske spojine, ki jih vsebujejo bar-
ve, kemikalije za izdelovanje fotografij ali tiskanje, pohištvo, 
blazine, čistila, sredstva za razkuževanje, osvežilci zraka, insek-
ticidi, goriva, detergenti, losjoni, kreme in oblačila, očiščena v 
kemičnih čistilnicah.
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EVROPSKA ZAKONODAjA 
 • Odločitev Komisije 2011/383/ES določa okoljske zahteve za 
podelitev EU znaka za okolje za večnamenska čistila in čistila 
za sanitarne prostore.

 • Odločitev Komisije 2011/264/ES določa okoljske zahteve za 
podelitev EU znaka za okolje detergentom za perilo.

 • Odločitev Komisije 2011/382/ES določa okoljske zahteve za 
podelitev EU znaka za okolje za detergente za ročno pomiva-
nje posode.

 • Direktiva 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet.

 • Uredba o uporabi fosfatov in drugih fosfornih spojin v deter-
gentih za pranje perila v gospodinjstvu (ES št. 648/2004).

 • Uredba CLP (CLP-Regulation EC/1272/2008), ki med drugim 
nadomešča Direktivo o nevarnih snoveh (67/548/EGS) in Di-
rektivo o nevarnih snoveh (1999/45/ES).

 • Uredba REACH (1907/2006) o registraciji, ocenjevanju, odo-
britvi in omejevanju kemikalij, ki je bila sprejeta decembra 
2006 in je začela veljati 1. junija 2007. Zagotavlja nov zakon-
ski okvir za zbiranje informacij o lastnostih kemikalij na evrop-
skem trgu, pa tudi za prihodnje omejitve njihove uporabecxxiv.
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Certificiranje in označevanje

 • Znak EU za okoljecxxv,

 • nemški znak za okolje Modri angel (Blaue Engel),

 • madžarski znak za okolje,

 • nordijski znak (Nordic Swan),

 • francoski znak za okolje (NF Environment),

 • avstrijski znak za okolje (Das Österreichische Umweltzeichen),

 • znak Design for the Environment (DfE).

Nasveti, ideje in namigi za menedžment

Nekaj praktičnih nasvetov za okolju in človeku prijazno čiščenje:

 • Minimalizirajte vrste in količino čistilnih izdelkov, ki jih upo-
rabljate v pisarni.

 • Minimalizirajte uporabo nevarnih kemikalij ali jih nadome-
stite z okolju prijaznimi čistili.

 • Da bi se izognili neželenim reakcijam, zagotovite ločeno 
uporabo kislin, alkalnih snovi, belil, topil in fosfatov.

 • Zagotovite primerno izobraževanje čistilnega osebja o nači-
nu čiščenja, morebitnih tveganjih in okoljskih vidikih.

 • Zagotovite pravilno uporabo in odstranjevanje čistil in em-
balaže.

 • Za zmanjšanje količine odpadkov kupujte čistila v koncentri-
rani obliki in v embalaži za večkratno uporabo.

 • Po čiščenju prostore prezračite.

 • Nadzorujte porabo čistil.

Pri izbiri okolju prijaznega čistila lahko ugotovite, ali imajo iz-
delki naslednje lastnosti (več informacij v poglavju ‘Trajnostno 
in zeleno naročanje’, Evropska komisija - izdelki in storitve za 
čiščenje’): 
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 • so nenevarni,

 • so biorazgradljivi,

 • so sestavine pridobljene iz obnovljivih virov, ne iz nafte,

 • je embalaža primerna za recikliranje in izdelana iz majhne 
količine materiala,

 • uporaba ni nevarna za zdravje ljudi.

Uporabljajte nenevarne, biološ ko razgradljive nadomestke
Uporabljajte nenevarne, biološko razgradljive nadomestke, da 
bi pomagali zmanjšati nevaren vpliv proizvodnje in ozelenili 
svojo pisarno.

Berite opozorilne izraze na označbah. Izrazi »strup«, »nevar-
no«, »opozorilo« in »previdno« so na embalaži napisane zaradi 
zahtev zakonodajalca, njihov namen je vaša zaščita. V nekate-
rih primerih so ti izrazi zapisani zaradi morebitnega vpliva, ki 
bi ga izdelek lahko imel na okolje.

Podatki  
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Izvedba — 181 — 

 • »Strup/nevarno« označuje najbolj nevarne izdelke, take, ki 
predstavljajo veliko tveganje že z zaužitjem majhne količine. 
Včasih je že zaužitje nekaj kapljic lahko smrtno.

 • Beseda »pozor« pomeni zmerno nevarnost, zaužitje čajne 
žličke izdelka je lahko smrtno.

 • Beseda »previdno« označuje izdelek, ki je manj nevaren, 
smrtni odmerek je od dveh čajnih žličk do dveh skodelic.

 • Jedki izdelki lahko poškodujejo kožo in sluznico.

 • Močno dražilo je snov, ki lahko povzroča ali povečuje alergije.

Naučite se osnov nenevarnega čiš čenja: kako uporabiti 
sestavine iz kuhinje.
Metode nenevarnega čiščenja prihranijo denar, ščitijo zdravje, 
zmanjšujejo porabo dragocenih virov.

 • Naučite se čistiti brez kupljenih čistil in pripomočkov.

 • Domači pripravki lahko resnično delujejo, če si vzamete čas, 
da razumete čistilno delovanje teh pripravkov.

 • Učinkovita naravna čistila lahko pripravite iz običajnih izdel-
kov za gospodinjstvo, kot npr. limonin sok, voda, kis, sol, 
soda, mineralna olja, pecilni prašek, rastlinska mila in rastli-
ne z veliko vsebnostjo saponina.

 • Izogibajte se izdelkom iz nafte in drugih neobnovljivih virov.
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Vse večje število organizacij in podjetij išče način, kako s spre-
jemanjem trajnostnih poslovnih praks postati dober varstvenik 
okolja. Najbolj oglaševane prakse pogosto vključujejo zasnovo 
ali spremembo videza, kar zahteva znatne finančne vložke. 
Vplivi čiščenja na okolje in zdravje ljudi so pogosto spregleda-
ni. Vključevanje trajnostnih praks v delovanje pisarn pogosto 
ne zahteva velikih finančnih vložkov in je v resnici najboljša 
možna povrnitev naložb. Glede čiščenja se ponujajo številne 
možnosti.

Poznamo dve metodi čiščenja: čiščenje v lastni režiji in čiščenje 
s podizvajalci.

Čiš čenje v lastni rež iji
Pri ozelenjevanju načina pisarniškega čiščenja upoštevajte 
številne dejavnike. Danes je na izbiro številna okolju prijazna 
čistilna oprema. Kupite okolju prijazne naprave, ki preprečujejo 
izlitje ali prekomerno uporabo čistil. Naprave za čiščenje tal s 
tehnologijo FaST in ECH20 npr. uporabljajo vodo z električnim 
nabojem, ki prinaša izvrsten učinek brez uporabe kemikalij. S 
pomočjo takih naprav lahko porabo vode zmanjšate za 70 od-
stotkov, hkrati naprave ne puščajo sledi kemikalij in odpadnih 
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kemikalij. En rezervoar vode traja 3-krat dlje kot običajni rezer-
voarji, hkrati pa tehnologija odpravlja morebitne zdravstvene 
probleme, povezane z uporabo nevarnih kemikalij.

Čiš čenje s podizvajalci
Pri najemanju zunanjih izvajalcev poskrbite, da uporabljajo 
okolju prijazne izdelke in da sledijo dobrim praksam (npr. da 
imajo vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem). Kot je zapisano 
v poglavju 'Trajnostno in zeleno naročanje', ima pomemben 
vpliv na okolje tudi način nakupa izdelkov. Prav tako upošte-
vajte tudi prevoženo razdaljo med proizvajalcem in končnim 
uporabnikom ter rabo embalaže. Glede embalaže obstajajo tri 
pomembna vprašanja:

 • Količina materiala, uporabljenega za embalažo (naročanje 
večjih količin pomaga zmanjšati količino embalaže).

 • Vrsta embalaže (pred nakupom se prepričajte, da je material 
recikliran ali primeren za recikliranje).

 • Ali je embalaža primerna za ponovno polnjenje?
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Kazalniki okoljske uspeš nosti

število običajnih čistil, ki ste jih nadomestili z okolju 
prijaznimi alternativami

število zabojnikov za čistila na leto (poskušajte ga zmanjšati)

število naročil zelenih čistil v skupnem letnem številu 
naročil 

varnostni list za vsako čistilo

znaki za okolje na čistilih

Primeri dobre prakse

REYKjAVIK
Mesto Reykjavik (120.000 prebivalcev) od leta 2008 vključuje 
okoljska merila v vse svoje razpise za storitve čiščenja. Danes 
vse glavne mestne zgradbe (vključno z vsemi vrtci) čistijo iz-
vajalci s certifikatom Nordic Swan. Povpraševanje mesta po 
okolju prijaznih storitvah je po vsej Islandiji povzročilo poveča-
nje količine vlog za pridobitev certifikatov, vključno s sistemi 
ravnanja z okoljem, kot je ISO 14001.
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Konference in dogodki
Zasebna podjetja in javne službe pogosto organizirajo konfe-
rence ali prireditve, tako za lastno osebje kot za javnost. V 
poslovnem besedišču se beseda dogodek (prireditev) nanaša 
na konference, seminarje ali poslovna srečanja. Drugi dogodki, 
kot npr. koncerti ali festivali, v tem priročniku niso upoštevani.

Vsak dogodek zahteva prevoz in namestitve za udeležence, 
porabo različnih surovin (papir, oprema, hrana in priprava hra-
ne, energija, voda), poleg tega ustvarja tudi odpadke. Pri zele-
nem dogodku ne gre nujno le za ogljično nevtralen dogodek. 
To je dogodek, ki je načrtovan, organiziran in izveden tako, da 
ima zaradi ohranjanja in obnavljanja virov čim manjši negati-
ven vpliv na okolje.

Prirejanje dogodkov prinaša okoljske stroške, saj zahteva veli-
ke količine vode, energije in materialov, kar pomeni nastajanje 
odpadkov in izpuste.

Po vsej Evropi obstajajo različne pobude za promocijo trajno-
stnega menedžmenta prireditev, kljub temu pa za to še ni eno-
tnega standarda.
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Certificiranje in označevanje

BS 8901 Sustainability Management Systems for Events
BS 8901 je britanski standard, razvit posebej za prirejanje 
dogodkov. Njegov namen je pomagati tej dejavnosti k bolj 
trajnostnim načinom delovanja. Standard definira zahteve za 
vzpostavitev sistema trajnostnega menedžmenta dogodka, za 
zagotavljanje uravnoteženega pristopa h gospodarski aktivno-
sti, okoljski odgovornosti in družbenemu napredku v povezavi 
s posameznim dogodkom.

ISO 20121
ISO 20121 se nanaša na sistemski pristop upravljanja. Standard 
določa ključna področja, kot so izbira prizorišča, operativni po-
stopki, upravljanje z verigo dobaviteljev, nabave, komunicira-
nje, prevoz itd. 

Smernice mednarodnih organizacij in institucij

Smernice dobrih praks predsedstva EU: Avstrija, Francija in Bel-
gija so pripravile smernice za trajnostne sestanke med svojim 
predsedovanjem EU.

Vodič Zeleni sestanki Programa Združ enih narodov za okolje 
(UNEP Green Meetings): vodič je zamišljen kot pomoč organi-
zatorjem majhnih do srednje velikih sestankov z do 500 udele-
ženci. Primeren je za vse organizacije, ne le tiste znotraj Orga-
nizacije Združenih narodov.
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

Če dogodek prirejate zunaj prostorov podjetja, bo izbiro prizo-
rišča narekovalo število udeležencev. Preveliko ali premajhno 
prizorišče povzroča nepotrebne stroške pri ogrevanju ali hla-
jenju. Poraba energije na prizorišču je eden največjih vplivov 
dogodka na okolje.

Pri izbiri prizorišča upoštevajte:

Lokacija in dostopnost
Prizorišče mora biti zlahka dostopno peš, z javnim prevozom 
ali s kolesom. Dogodek mora biti dostopen vsakomur. Če se ga 
udeležujejo ljudje s posebnimi potrebami, morate kot organi-
zator narediti vse, da ugodite tem potrebam, npr. priskrbite 
prevajalca v znakovni jezik, omogočite uporabo psov vodnikov 
ali poskrbite za nemoten dostop z invalidskimi vozički.

Poraba energije
Sestanki običajno prinašajo veliko porabo energije, zato mo-
rate poskrbeti, da se na prizorišču izvajajo ukrepi za merjenje 
in zmanjšanje porabe energije z namestitvijo energijsko učin-
kovite razsvetljave in drugimi načini za varčevanje z energijo.

Ravnanje z odpadki 
Kot organizator morate pripraviti strategijo zmanjšanja vpliva 
odpadkov na okolje z:

 • zmanjšanjem količine odpadkov,

 • ponovno uporabo materialov in opreme, kadarkoli je to mogoče,

 • ločevanjem odpadkov, kadar ponovna uporaba ali zmanjša-
nje količine nista mogoča.
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Ker sestanki ustvarjajo veliko količino odpadkov, je treba izbra-
ti prizorišče, ki primerno poskrbi za ločeno zbiranje odpadkov 
in njihovo ponovno uporabo.

Prizorišče naj bi tudi omogočalo takojšnje ločeno zbiranje pa-
pirja, kartona, plastike, stekla in kovin. Zaželeno je tudi, da ima 
urejen sistem zbiranja in kompostiranja bioloških odpadkov.

Politika nabave 
Prepričajte se, da ima upravitelj prizorišča trajnostno politiko 
naročanja. Nakup biološko razgradljivih izdelkov ali izdelkov, 
primernih za recikliranje, kartuš za večkratno uporabo in ne-
strupenih čistil je eden od ukrepov, ki zmanjšuje vpliv dogodka 
na okolje.

Sanitarni prostori 
Preverite, ali prizorišče uveljavlja ukrepe za zmanjševanje po-
rabe vode.

Vodenje 
Prizorišče naj bi upoštevalo trajnostne ali okoljske politike in sis-
teme ravnanja z okoljem, kot sta ISO 14001 ali EMAS.

Če imate težave pri iskanju prizorišča, ki upošteva sistem ravna-
nja z okoljem, lahko z naslednjimi vprašanji preverite njegovo 
ustreznost:

 • Ali imate uslužbence, odgovorne za ravnanje z okoljem in za 
družbeno odgovornost?

 • Ali kupujete izdelke z zmanjšanim vplivom na okolje (varčne 
žarnice, energijsko učinkovite električne naprave, recikliran 
papir, naravna čistila …)?

 • Ali ločujete odpadke in si prizadevate za zmanjšanje njihove 
količine?

 • Ali uporabljate naprave za zmanjševanje porabe vode za stra-
nišča, pipe in tuše?

 • Ali ste namestili sisteme za zmanjševanje porabe pitne vode 
(npr. lovljenje deževnice) in ponovno uporabo odpadne vode?

 • Ali bodisi kupujete zeleno elektriko bodisi proizvajate svojo 
energijo iz obnovljivih virov?

 • Ste sistem razsvetljave izpopolnili s senzorji gibanja na hodni-
kih in v sanitarnih prostorih ter s priporočili za ugašanje luči 
ob odhoducxxvi?

Poglavitna 
vpraš anja glede 

trajnostnosti 
prizoriš ča 

?
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

KOMUNICIRANjE

Papir
 • Uporabljajte spletne prijave namesto prijav po pošti ali faksu.

 • Izogibajte se pretirani porabi papirja.

 • Pripravite elektronske verzije gradiv in jih razpošljite po 
elek tronski pošti.

 • Če je tiskanje nujno, uporabite okolju prijazen papir (prepo-
znate ga po oznakah, kot so Znak EU za okolje, Blaue Engel, 
Nordic Swan, FSC itd.).

 • Tiskajte obojestransko.

Promocija, »igračke« (pripomočki), darila
 • Zmanjšajte količino promocijskega materiala in vrečk za 
udeležence.

 • Pripomočki in darila naj bodo izdelani iz trajnostnih materialov.

 • Razmišljajte o uporabi in podarjanju lokalnih izdelkov.

Zmanjš ajte 
količino 

promocijskega 
materiala  

in vrečk za 
udelež ence



Izvedba — 190 —

NASTANITVE

Lokacija:
nastanitvene zmogljivosti naj bodo blizu prizorišča ali pa naj 
bodo s prizoriščem dobro povezane s sredstvi javnega prevoza.

Energija in voda:
pomembna je izbira hotela, ki ima politike za učinkovito rabo 
energije in vode.

Čiš čenje:
hotel naj bi uporabljal okolju prijazna čistila.

Menedžment:
Predlagajte hotele, ki poslujejo trajnostno ali okolju prijazno, 
v skladu s standardi EMAS, Znak EU za okolje in Zeleni ključ 
(Green Key).
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MOBILNOST

Dolga potovanja: izogibajte se dolgim službenim potovanjem, 
kadar lahko pripravite tele- ali videokonferenco.

Če se potovanju ne morete izogniti, se odločite za načine poto-
vanja z manjšimi izpusti toplogrednih plinov:

Vlak: spodbujajte udeležence k potovanju z vlakom, saj ta na 
enaki razdalji v povprečju ustvari le tretjino izpustov, ki jih 
ustvari potovanje z letalom.

Avtomobil: spodbujajte deljenje avtomobilov z informacijami 
o lokalnih možnostih deljenja avtomobilov. Tudi izbira modela 
avtomobila je pomembna.

Letalo: ko letenje ostane edina izbira, imate kot organizator 
možnost, da zmanjšate vpliv na okolje z izbiro leta. Neposre-
dni leti so okolju prijaznejši kot leti z vmesnimi postanki, saj 
postanki zvišujejo izpuste. Tudi razred, v katerem letite, ima 
vpliv na količino izpustov. Zaradi izrabe prostora v letalu prvi 
in poslovni razred ustvarita dva- do trikrat toliko izpustov kot 
ekonomski razred.



Izvedba — 192 —

Lokalni prevoz
 • Bližina in dostopnost glavnih mest za srečevanje (objekt 
nastanitve, prizorišče, mestno središče, sredstva javnega 
prevoza) sta najpomembnejša za izogibanje nepotrebnim 
potovanjem.

 • Zagotovite zemljevide z navodili, kako priti do prizorišča.

 • Če prizorišče ni dostopno peš ali s sredstvi javnega prevoza, 
organizirajte prevoz z avtobusi ali spodbujajte souporabo 
taksijev.

 • Spodbujajte kolesarjenje z vzpostavljanjem lokalnih kolesar-
skih stez in postavitvijo stojal za kolesa.

 • Kot organizator lahko omejite število parkirnih prostorov in 
jih namenite samo tistim, ki ne morejo potovati s sredstvi 
javnega prevoza, s kolesom ali peš.

Zagotovite 
zemljevide 
z navodili, 

kako priti do 
prizoriš ča
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POGOSTITVE
Živila in pijača na večini dogodkov predstavljajo najpomem-
bnejši vir odpadkov in okoljskega vpliva.

Ž ivila in pijača
Pozornost namenite naslednjim ukrepom:

 • Podjetje, ki priskrbi hrano, naj ponuja lokalna in/ali ekološka 
živila.

 • Ribe naj bodo iz trajnostno upravljanih virov in ujete na na-
čin, ki ne prispeva k prekomernemu ribolovu in zmanjševanju 
ribjih zalog.

 • V ponudbi naj bodo izdelki iz pravične trgovine (kava, banane, 
čokolada, čaj).

 • Obroki naj ponujajo široko možnost izbire, tudi za vegetarijan-
ce in ljudi s posebnimi prehranskimi potrebami, kot so etnične 
skupine, itd.

 • Pripravljene sladice naj nadomesti sveže sadje.

 • Če je možno, naj bo na voljo voda iz pipe. Če to ni možno, 
nabavite vodo v večjih količinah, ne v posamični embalaži.

Darujte hrano
 • Če je ostala hrana dobre kakovosti, jo lahko podarite dobro-

delnim organizacijam. Pri tem upoštevajte zakonske omeji-
tve in zahteve po varnosti hrane.

Ž ivila in pijača  
na večini 
dogodkov 

predstavljajo 
najpomembnejš i 
vir odpadkov in 

okoljskega  
vpliva
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Kazalniki okoljske uspeš nosti

Poskrbite za naslednje podatke, ki bodo omogočili izračunati ogljični in ekološki odtis dogodka:

Energija

elektrika kWh

plin kWh

Upravljavca prizorišča zaprosite za podatke o celotni porabi energije med dogodkom.

Učinkovitost porabe materialov

čistila kg

poraba papirja formata a4 listi ali kg

odstotek recikliranega papirja %

Beležite porabo materialov.

Voda

poraba vode m3

Upravljavca prizorišča zaprosite za podatke o porabi vode med dogodkom.
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Odpadki

organski odpadki m3 ali kg

odpadni papir ali karton t

odpadno steklo t

odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati t

Podjetje, ki skrbi za odvoz odpadkov, naj priskrbi podatke o količini odpadkov v zabojnikih ter o 
deležu, ki so ga poslali v reciklažo.

Mobilnost

letalo km

ladja km

vlak km

avtobus km

osebni avto km

javni prevoz km

kolo/peš km

Od udeležencev pridobite podatke o tem, na kakšen način so potovali in koliko kilometrov so 
prepotovali9. 
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Gostinske storitve

odstotek lokalno pridelanih živil %

odstotek ekološko pridelanih živil %

odstotek živil iz pravične trgovine %

odstotek dobaviteljev, ki so socialna podjetja %

Podjetje, ki skrbi za gostinske storitve, naj priskrbi potrdila o izvoru živil in pijače.
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Primeri dobre prakse 

ENWORKScxxvii 
25. marca 2010 je ENWORKS gostil enodnevno konferen-
co »Obvious in Hindsight: A strategic insight into success-
ful environmental business support«. Konferenco so izvedli 
v »Manchester Central Convention Centre«. Dogodek je za 
ENWORKS izvedlo podjetje »Organize This Ltd«.

Konferenca je bila sestavljena iz štirih dopoldanskih in popol-
danskih delavnic.

Podjetje »Organize This Ltd« je pomagalo ENWORKS uveljaviti 
trajnostna merila skozi celoten dogodek:

Prizoriš če/dostop
 • Izbrali so prizorišče, ki je geografsko ustrezalo demografiji 
udeležencev. 

 • Zagotovili so dostop s sredstvi javnega prevoza za zmanjša-
nje potrebe po uporabi osebnega avtomobila.

 • Merili so dolžino potovanj udeležencev in osebja, kar je 
omogočilo izračun izpustov CO

2
 s spletnim orodjemcxxviii.

Gostinske storitve
 • Najeli so lokalno podjetje, ki je priskrbelo zdrava, lokalno 
pridelana živila z možnostmi vegetarijanskih in drugih po-
sebnih obrokov, npr. brezglutenskih.

 • Naročili so primerne količine hrane.

 • Jasno so označili živila, tudi z izvorom sestavin, tako da so 
lahko udeleženci sprejemali odločitve na podlagi pravih in-
formacij.

 • Uporabili so vodo iz pipe namesto ustekleničene vode.

 • Mleko, sladkor, sol itd. so naročali v večjih embalažah.

Najeli so lokalno 
podjetje, ki je 

priskrbelo zdrava, 
lokalno pridelana 

ž ivila z možnostmi 
vegetarijanskih in 

drugih posebnih 
obrokov
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Avdio/video oprema
 • Izbrali so lokalne ponudnike avdio in video opreme za 
zmanjšanje potrebe po prevozu opreme.

 • Izbrali so ponudnika, ki ga je nagradil britanski Svet za var-
nost (British Safety Council).

 • Na odru so uporabili energijsko učinkovito LED osvetlitev.

Promocijski materiali
 • Uporabili so sistem spletnih prijav namesto tiskanih vabil.

 • Oblikovali so generične pripomočke za usmerjanje (stojala, 
usmerjevalne table), primerne za ponovno uporabo.

 • Izogibali so se tiskanim materialom, kjer je bilo to mogoče.

 • Za priponke z imeni udeležencev so uporabili že uporabljene 
priponke.

 • Za pridobitev povratne informacije so uporabili spletne an-
kete namesto tiskanih.

 • Uporabili so obstoječe promocijske materiale, namesto da 
bi tiskali nove, namesto darilnih vrečk so udeleženci prejeli 
USB ključe, primerne za ponovno uporabo.

 • Študijske primere so namesto na tiskanih materialih prika-
zovali na DVD.

Uporabili so 
sistem spletnih 
prijav namesto 

tiskanih vabil
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REZULTATI

Prizoriš če/dostopnost
 • Pogodbo so podpisali z lokalnim izvajalcem in zmanjšali ko-
ličine CO

2
 iz prevoza.

 • Prizorišče je bilo dostopno za udeležence, s tem se je zmanj-
šala količina CO

2
 iz prevozov.

 • Nadzorovali in merili so okoljski vpliv dogodka.

Gostinske storitve
 • Podpisali so pogodbo z lokalno verigo dobaviteljev. Zago-
tovili so dostopen in primeren meni za dobro počutje ude-
ležencev. Zmanjšali so količino izpustov CO

2
 zaradi lokalno 

pridelanih živil.

 • Zmanjšali so količino odpadne hrane.

 • Zmanjšali so porabo vode in energije.

 • Zmanjšali so količino odpadne embalaže.

Avdio/video oprema
 • Podpisali so pogodbo z lokalno verigo dobaviteljev.

 • Zagotovili so dobro počutje udeležencev.

 • Zmanjšali so stroške za energijo.

Promocijski materiali
 • Povprečen prihranek je bil 250 funtov, kar vključuje obliko-
vanje in tisk vabil.

 • Zaradi lastnega promocijskega dela je bil ocenjen prihranek 
stroškov na področju marketinga 1.300 funtov, vključena sta 
oblikovanje in tisk stojal.

 • Zmanjšali so količino odpadnega papirja, približno 4 liste na 
zavoj. Pri 70-ih zavojih to pomeni zmanjšanje stroškov za 
270 funtov.

 • Zmanjšali so količino odpadkov.

 • Ocenjen prihranek pri izdelavi darilnih vrečk je bil 210 funtov.
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EIBTM 2008 – ThE GLOBAL MEETINGS  
AND INCENTIVES ExhIBITION
EIBTM je razstava podjetij, ki na globalni ravni delujejo na 
področju organizacij srečanj, pobud in dogodkov, ki jo vsako 
leto priredijo v Barceloni.

Cilji EIBTM so: 
 • postavitev minimalnih kriterijev za količino odpadkov, ki jo 
ustvari dogodek,

 • izobraževanje in spodbujanje dobaviteljev, naj zvišajo raven 
trajnostnosti svojega delovanja,

 • merjenje gospodarskih, družbenih in okoljskih vplivov dogodka. 

Za vsakega od teh ciljev je EIBTM določil številne ključne kazal-
nike uspešnosti, za vsakega od kazalnikov pa je bil postavljen 
tudi merljiv cilj. Na primer, cilj izobraževanja pogodbenikov in 
dobaviteljev so izpolnili tako, da so dosegli 100-odstotno infor-
miranost verige dobaviteljev o trajnostnosti.
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Ž ivila in gostinske storitve
Zaradi pridelkov, vzgojenih na drugi strani našega planeta ali v 
ogrevanih toplih gredah, v katerih porabijo umetna gnojiva in 
znatne količine energije, živila predstavljajo tretjino vpliva na 
okolje in petino izpustov ogljikovega dioksida. Skoraj polovico 
okoljskega vpliva živil predstavlja meso, saj pridelava mesa 
zahteva izrabo številnih naravnih virov.

Proizvodnja kilograma mesa zahteva enak čas in enako po-
vršino zemljišč kot pridelava 160-ih kilogramov krompirja. S 
količino vode, ki jo porabimo pri pridelavi kilograma govedine, 
bi se posameznik lahko pol leta tuširal vsak dan. Za kilogram 
govedine porabimo tudi 7 litrov bencina, izpusti ogljikovega 
dioksida pa so približno 80-krat večji kot pri pridelavi kilogra-
ma pšenice, kar je enako 60-kilometrski vožnji z avtom. 

Ob okoljskih vprašanjih so pomembni tudi vplivi na zdravje, 
misliti pa je treba tudi na varnost in prehransko vrednost živil. 
Podjetja imajo lahko pomembno vlogo pri storitvah, povezanih 
s prehrano, ki jo zagotavljajo uslužbencem in obiskovalcem.
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Podjetje lahko zagotavlja prehrano sámo ali pa prek pogodbe-
nih dobaviteljev, v vsakem primeru pa naj bi sledilo številnim 
priporočilom, npr. o razmerju ekološka/konvencionalna živila 
ali pa o uveljavitvi kriterijev pravične trgovine. Podjetja lahko 
ne glede na svojo velikost spodbudijo spremembe pri obnaša-
nju svojih uslužbencev (izbira izdelkov, sprememba jedilnikov, 
način priprave hrane in obrokov, …) in imajo možnost vlagati 
v bolj trajnostne kratkoročne in dolgoročne aktivnosti in infra-
strukturo (glede na potrebe podjetja pri prehranskih storitvah).

Aktivnosti na področju prehrane omogočajo pisarni, da vpliva 
na svoj okoljski odtis. Uveljavljanje bolj zdravih načinov pre-
hranjevanja lahko izboljša samopodobo zaposlenih, kar lahko 
dolgoročno vpliva na učinkovitost celotnega osebja in hkrati 
prinese pozitivne spremembe življenjskega sloga tudi zunaj 
delovnega časa. Vse to ima pozitiven vpliv na zdravje in dobro 
počutje ljudi ter na okolje.

Poročilo Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo iz maja leta 
2011 navaja, da 1,3 milijone ton (tretjino vse svetovne proiz-
vodnje) živil zavržemo kot odpadek.
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PREDPISI

Ekološ ka ž ivila
V Evropi lahko prehranske izdelke imenujemo eko le, če so pri-
delani v skladu z Uredbo Evropskega sveta (European Council 
Regulation EEC številka 2092/91) z dne 24. junija 1991 o eko-
loški pridelavi kmetijskih izdelkov in označevanju kmetijskih in 
prehranskih izdelkov. Uredba natanko predpisuje, kako morajo 
biti živila pridelana, predelana in zapakirana, da jih lahko ozna-
čimo za ekološka. Označba omogoča lažjo odločitev pri nabavi 
izdelkov.

Pomembna je tudi Uredba Evropskega sveta 834/2007/ES 
o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Ta 
uredba med drugim natančno predpisuje, kako je treba rediti, 
označevati in pregledovati najpomembnejše vrste živine, da bi 
zagotovili primerno ravnanje z živalmi, preprečevanje bolezni in 
izločitev gensko spremenjenih organizmov. Uvaja znak za eko-
loško pridelana živila.

Pravična trgovina
6. julija 2006 je Evropski parlament sprejel Resolucijo o pravi-
čni trgovini in razvojucxxix (A6-0207/2006), ki nakazuje popol-
no podporo parlamenta konceptu pravične trgovine in definira 
številne kriterije, ki jih je potrebno izpolniti.
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Certificiranje in označevanje

Čeprav pravna definicija trajnostnih živil ne obstaja, so določe-
ni vidiki trajnostnih živil, kot npr. ekološka živila ali živila iz 
pravične trgovine, jasno določeni. Eko oznake so vidne na ovit-
kih živil ali na kmetijah. Certificirani pridelovalec mora imeti 
veljaven certifikat.

EKOLOšKO OZNAČEVANjE
Beseda ekološko se nanaša na to, kako kmetje pridelujejo in 
predelujejo kmetijske izdelke, kot so sadje, zelenjava, žita, 
mlečni izdelki in meso. Kmetje, ki živila pridelujejo ekološko, 
ne uporabljajo konvencionalnih metod gnojenja, omejevanja 
rasti plevela in omejevanja bolezni živine.

V EU so priznane naslednje oznake:

 • uradni znak za ekološki izdelek EU,

 • Bio Siegel (Nemčija),

 • Skal Eko Symbol (EU in Nizozemska),

 • AB - Agriculture Biologique (Francija),

 • Demeter (Nemčija),

 • Biodar.

OZNAČEVANjE PRAVIČNE TRGOVINE (FAIR TRADE)
Izdelek, označen z znakom pravične trgovine, pomeni, da so 
proizvajalci in trgovci izpolnili standarde pravične trgovine. 
Standardi so postavljeni tako, da izenačujejo neravnovesje v 
moči med trgovinskimi partnerji, rešujejo težave nestabilnih 
trgov in nepravičnost konvencionalnih načinov trgovanja.

V EU so priznane naslednje oznake:

 • International Fair Trade Association (IFAT)cxxx,

 • Fair Trade Labelling Organization International (FLO)cxxxi,

 • Buy Faircxxxii.
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OZNAČEVANjE OGLjIČNEGA ODTISA
Koncept označevanja ogljičnega odtisa je prinesel številne štu-
dije in predloge za označevanje v severozahodni Evropi. Do 
zdaj še noben sistem označevanja ni dal zadovoljivih rezulta-
tov, predvsem zaradi kompleksnosti izračunov, ki so potrebni 
za to, in zaradi težke izvedljivosti. Kljub temu obstajajo neka-
tere sheme, ki lahko pomagajo pri bolj trajnostnih odločitvah:

 • Mangez Moins de CO
2
cxxxiii - jejte manj CO

2
 (Francija),

 • Milieukeur (nizozemska shema eko označevanja),

 • Carbon Trust (Velika Britanija),

 • Foodwatchcxxxiv (Nemčija),

 • Air Freighted (Velika Britanija),

 • Spillage and Indirect Energy of Food, 2007 (Nizozemska).

OZNAČEVANjE MORSKIh Ž IVIL
Marine Stewardship Council (MSC) označuje ribe in ribje izdel-
ke, ujete v skladu s trajnostnim načinom ribolova, ki prepreču-
je zmanjšanje ribjih zalog. MSC tudi spodbuja aktiven pristop 
k obnavljanju že zmanjšanih zalog, minimalen vpliv na ekosis-
tem in učinkovit sistem upravljanjacxxxv.
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Nasveti, ideje in namigi za menedžment

Ne glede na to, ali v podjetju zaposlenim zagotavljate prehra-
no z lastno službo ali prek najetega dobavitelja, lahko sprejme-
te naslednje ukrepe.

 • Uvedite trajnostno prehransko politiko: trajnostna služba za 
gostinske storitve si prizadeva zmanjšati svoj okoljski vpliv 
na vseh ravneh proizvodnega procesa. Pri nakupovanju živil 
se odloča le za izdelke, prijazne do okolja. Osredotoča se na 
lokalno proizvedene, visoko kakovostne izdelke, pri tistih, ki 
jih je nemogoče zagotoviti na lokalni ravni (kakav, kava, čaj, 
riž, bombaž ...), pa uporablja izdelke pravične trgovine.

 • Uvedite trajnostno nabavno politiko: podrobne informacije v 
poglavju ‘Trajnostno in zeleno naročanje’.

 • Dobavitelji naj bi imeli sistem ravnanja z okoljem za gostin-
ske storitve (npr. EMAS, ISO 1400).

Usposabljanje in komuniciranje
Če imate majhno kuhinjo, v kateri si zaposleni pripravljajo hra-
no, trajnostno prehrano lahko spodbudi posvet s prehranskimi 
strokovnjaki ali kuharski tečaj z naslednjimi temami:

 • Kako pripraviti in postreči visoko kakovostno svežo hrano (in 
jo tudi na pravilen način odložiti med odpadke), da bi zago-
tovili maksimalne trajnostne in zdravstvene učinke?

 • Informiranje o prehranski vrednosti ter ravnanju z odpadki 
in energijo.
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Nasveti, ideje in namigi za izvedbo

Z rednim nakupovanjem manjših količin lahko ustrezno zado-
voljite svoje potrebe in se izognete nepotrebnim odpadkom. 
Za primerno skladiščenje živil temperatura v hladilniku ne bi 
smela preseči 6 stopinj Celzija, idealna temperatura je 4 sto-
pinje Celzija.

Trajnostni jedilnik pomeni zamenjavo:
 • pločevink gaziranih pijač (1–2 evra na osebo) z lokalno pri-
delanim sokom (jabolčnim - 4 evre na liter),

 • plastenk vode (1–2 evra na plastenko) z vrči (enkraten stro-
šek 5 evrov),

 • zapakiranih paketov živil (8–12 evrov za obrok) z vegetari-
janskimi krožniki (5–10 evrov na osebo),

 • pladnjev sladic (2–3 evre na osebo) s sezonskim lokalno pri-
delanim sadjem (0,5–2 evra na osebo),

 • govedine s perutnino, trajnostno ujeto ribo ali z vegetari-
janskim obrokom (proizvodnja govedine povzroči desetkrat 
več izpustov ogljikovega dioksida kot proizvodnja perutnine, 
vegetarijanska hrana pa ima še manjši ogljični odtis),

 • izločitvijo ribjih vrst, ki so na seznamu ogroženih vrst Marine 
Conservation Society.

Z rednim 
nakupovanjem 
manjš ih količin 
lahko ustrezno 

zadovoljite 
svoje potrebe 
in se izognete 
nepotrebnim 

odpadkom
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Izbira hrane:
 • Oblikujte jedilnike s sezonskimi pridelki, da zmanjšate pre-
voz živil z letali.

 • Oblikujte jedilnike glede na dnevno ali tedensko ponudbo 
lokalno pridelanih živil s ciljem ponuditi 75 odstotkov svežih 
lokalnih živil.

 • Povečajte ponudbo sadja in zelenjave (čim več regionalne-
ga, lokalnega) s stalnimi dobavitelji (razvoj dolgoročnega 
sodelovanja s ponudniki živil).

 • Ponujajte lokalne in ekološke izdelke ter izdelke pravične 
trgovine.

 • V pisarnah ponudite košare sadja (jabolka, hruške).

 • Kjer je možno, spremljajte stroške celotne življenjske dobe 
živil, da bi zagotovili trajnostnost in zmanjšali vpliv na okolje.

 • Od dobaviteljev zahtevajte živila brez gensko spremenjenih 
organizmov (GSO).

 • Sodelujte v kampanjah kot so dan brez mesa, brezmesni po-
nedeljek, vegetarijanski četrtek …

Dobava ž ivil
 • Od dobaviteljev zahtevajte, naj živila pripeljejo v povratnih 
embalažah, da bi zmanjšali količino odpadkov.

 • Kupujte živila z manj embalaže ali živila, ki so pakirana v 
embalažo, ki jo je možno ponovno uporabiti.

 • Kupujte živila v večjih količinah od lokalnih ponudnikov 
(manj vožnje, manj odpadkov, manjši izpusti toplogrednih 
plinov).

 • Čim natančneje ocenite, koliko živil je treba kupiti.

 • Izogibajte se že pripravljenim izdelkom in majhnim zavit-
kom (sladkor, maslo, mleko …).

 • Zbirajte primerno posodo, da bodo zaposleni ostanke hrane 
lahko odnesli domov.

 • Ostanke darujte lokalnim dobrodelnim organizacijam.
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Postrež ba
 • Zaradi zmanjšanja količine odpadkov solatne prelive, porcije 
masla in podobno dodajajte samo na zahtevo.

 • Uporabljajte kavne filtre za večkratno uporabo.

 • Spodbujajte udeležence, naj prinesejo lastne skodelice v za-
meno za brezplačno kavo.

 • Postrezite vodo iz pipe, v vrčih.

 • Čim bolj omejite porabo pijač v plastenkah.

 • Če ne morete uporabljati bombažnih prtičkov, se odločajte 
za uporabo papirnih recikliranih (enega na osebo).

 • Tiskajte jedilnike na recikliran papir ali uporabljajte table, da 
zmanjšate potrebo po tiskanju dnevnih jedilnikov.

 • Oddajajte odpadno olje (številna podjetja se ukvarjajo z zbi-
ranjem odpadnega olja).

Pribor in posoda
 • Če uporabljate plastične kozarce, izberite tiste, ki so primerni 

za reciklažo.

 • Zanimiva izbira sta biorazgradljiv pribor in posoda, toda to 
zahteva ločeno zbiranje odpadnega materiala, saj težke kovi-
ne v beljenem papirju lahko vplivajo na proces kompostiranja.

Odpadki
 • Uporaba pribora in posode za večkratno uporabo zahteva 
bolj razdelan sistem zbiranja, a omogoča učinkovito odlaga-
nje različnih vrst odpadkov.

 • Organizirajte ločevanje odpadkov.

 • Postavite kompostnike za biološke odpadke.
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Primeri dobrih praks

Leta 2001 je gostinska služba družbe »Ethias Insurance 
Corporation« iz Belgije začela postopno in pomembno spre-
membo na poti k trajnostnemu delovanju. Po osmih letih so 
bili rezultati odlični:

 • 85 odstotkov nabavljenih živil je ekoloških ali iz poštene 
trgovine,

 • imajo podvojeno število strank,

 • imajo novo mrežo dobaviteljev, ki vključuje številne regio-
nalne pridelovalce,

 • dobavitelji morajo s podpisom posebne izjave zagotavljati, 
da se držijo standardov kakovosti živil in določenih družbe-
nih elementov (npr. primerni delovni pogoji …).

Cilji novega direktorja so bili:
 • s polic umakniti kemično obdelane omake in uporabljati le 
naravne sestavine,

 • najti dobavitelje, ki so »dobri, čisti in pošteni«,

 • spodbuditi kuharje, da znova najdejo svojo profesionalnost 
in užitek v kuhanju.

Brez spreminjanja končnih stroškov je direktor postopoma 
zamenjal dobavitelje, jedilnike in način priprave hrane. Kljub 
začetnim nasprotovanjem mu je uspelo tudi:

 • zmanjšati količino porabljenega mesa,

 • vpeljati stroge predpise za uporabo sezonskega sadja in 
zelenjave,

 • opustiti nakupe dragih industrijsko pridelanih izdelkov.

Drug zelo dober primer je tudi trajnostna, energijsko učinko-
vita jedilnica in kuhinja britanske Kraljeve vojne mornarice.

Spodbujajte 
uporabo 

sezonskega  
sadja in zelenjave
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Pomembni okoljski znaki
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ačrtovan

je in
 lokacija 

stavbe

Znak EU za okolje - Marjetica (EU Ecolabel) 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

x x x x x

Znak Pravične trgovine (FAIR  TRADE)
http://www.fairtrade.net/

x x

Znak za ekološki izdelek EU (Organic Label)
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-
confidence/logo-labelling_en

x x

International Energy Star Program 
www.eu-energystar.org

x x

The European Energy Label 
http://www.energylabels.org

x

PEFC -  programme for the endorsement of 
forest certification
http://www.pefc.org

x x

FSC - Forest Stewardship Council
http://www.fsc.or

x x

EMAS
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm

x
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Pomembni okoljski znaki
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Nordijski znak za okolje
http://www.nordic-ecolabel.org/

x x x x x

Blauer Engel (Nemčija)
http://www.blauer-engel.de/en

x x x x x

Soil Association
http://www.soilassociation.org

x

HQE (Francija)
http://assohqe.org/hqe/ x

BREEAM (Velika Britanija)
http://www.breeam.org x

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges  
Bauen (Nemčija) 
http://www.dgnb.de/_en/

x

Design for Environment (DfE)
http://www.epa.gov/dfe

x x x x

Zeleni ključ (Green Key)
http://www.green-key.org/

x
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Pomembni okoljski znaki
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Čiščen
je

Potovanja, uporaba avtom
obilov

Živila in
 gostin

ske storitve

Elektron
ska oprem

a

R
avn

an
je z odpadki

N
ačrtovan

je in
 lokacija 

stavbe

Nordijski znak za okolje
http://www.nordic-ecolabel.org/

x x x x x

Blauer Engel (Nemčija)
http://www.blauer-engel.de/en

x x x x x

Soil Association
http://www.soilassociation.org

x

HQE (Francija)
http://assohqe.org/hqe/ x

BREEAM (Velika Britanija)
http://www.breeam.org x

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges  
Bauen (Nemčija) 
http://www.dgnb.de/_en/

x

Design for Environment (DfE)
http://www.epa.gov/dfe

x x x x

Zeleni ključ (Green Key)
http://www.green-key.org/

x

Kontrolni seznam Evropske zelene pisarne

EGO STOPNJE: 1 = Osnovna stopnja - OBVEZNO! 2 = Napredna stopnja – neobvezno 3 = Strokovna stopnja - neobvezno

Št. Področje Številka/Kriterij, Raven

1 Menedžment
Ali ima vaša organizacija v zvezi z vzpostavljanjem in izvajanjem zelene pisarne 
podpisano zavezo/okoljsko politiko na najvišji ravni?

1

2 Menedžment So bili izbrani in imenovani vodja zelene pisarne in ekipa zelene pisarne? 1

3 Menedžment So bili evidentirani vsi večji vplivi pisarne/organizacije na okolje? 1

4 Menedžment
So okoljski cilji definirani in je izdelan akcijski načrt glede na zastavljene cilje  
(s cilji, ukrepi, odgovornostmi, viri in časovnico)?

1

5 Menedžment
Ali se zaposlene redno informira in usposablja glede programa zelene pisarne (tudi 
zakaj se to počnein kako lahko vsak pri sebi minimalizira vplive na okolje)?

1

6 Menedžment Ali redno dopolnjujete svoj akcijski načrt? 1

7 Menedžment Imate definirane kazalnike za spremljanje okoljske uspešnosti? 1

8 Menedžment Ali redno spremljate napredek zelenih aktivnosti v pisarni? 1

9 Menedžment Ali imate izračunan ekološki/ogljični odtis za svojo pisarno? 2

10 Komuniciranje/menedžment
Ali spodbujate ozaveščenost svojih zaposlenih z zunanjimi strokovnjaki, ki izobražujejo 
zaposlene o globalnih problemih?

2

11 Komuniciranje/menedžment Ali sodelujete z upravnikom stavbe in mu komunicirate ozelenjevanje vaše pisarne? 2

12 Komuniciranje/menedžment
Ali imate zeleni kotiček, kjer prikazujete uporabo zelene pisarniške opreme in k 
uporabi spodbujate zaposlene?

3

13 Komuniciranje/menedžment
Ali komunicirate in vključujete/obveščate vse svoje partnerje in podizvajalce glede 
okoljskih vidikov in prizadevanj za ozelenjevanje pisarne?

3

14 Komuniciranje/menedžment
Ali imate poročilo o družbeni odgovornosti in ali je vanj vključeno tudi poglavje o 
ozelenjevanju pisarne?

3

15 Komuniciranje/izvedba Ali so sodelavci obveščeni o 10 najpomembnejših pravilih za zeleno pisarno? 1

16 Komuniciranje/izvedba
Ali imate oblikovan komunikacijski načrt za promoviranje svoje zelene pisarne 
(sporočila za javnost, članki, primeri dobrih praks, video prispevki ...)?

3

17 Trajnostno naročanje
Ali ima vaša pisarna napisano in implementirano zeleno in/ali trajnostno politiko 
nabave?

1

18 Trajnostno naročanje Je vodja zelene pisarne vključen v proces zelene/trajnostne nabave? 1

19 Trajnostno naročanje
Ali so zaposleni v vaši pisarni ozaveščeni in podučeni glede postopkov trajnostne 
nabave, znakov za okolje in znakov pravične trgovine?

1

20 Poraba energije/menedžment Ali spremljate in merite porabo energije? 1

21 Poraba energije/menedžment Ali porabo energije in prihranke energije spremljate tudi kvantitativno (kontrolni list)? 1

22 Poraba energije/menedžment Imate akcijski načrt za zmanjševanje porabe energije? 1

23 Poraba energije/menedžment
Ali spodbujate zaposlene k ugašanju luči, računalnikov, klimatskih naprav, električne 
in elektronske opreme, kadar zapustijo pisarno (posebno ob sobotah, nedeljah in 
praznikih)? Jih spodbujate, da uporabljajo stopnice namesto dvigala?

1

24 Poraba energije/menedžment Imate opravljeno presojo glede porabe energije (zunanji strokovnjak)? 2

25 Poraba energije/menedžment So zaposleni nagrajeni za varčevanje z viri? 3

26 Poraba energije/izvedba
Ali uporabljate energijsko varčno električno in elektronsko opremo (oprema z znaki za 
okolje ...)?

1

27 Poraba energije/izvedba Ali redno vzdržujete sisteme za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje? 1

28 Poraba energije/izvedba Ali izkoriščate naravno svetlobo? 1

29 Poraba energije/izvedba
Ali so na delovnih mestih nameščene namizne luči, ki dopuščajo zaposlenim, da jih 
sami regulirajo?

2

30 Poraba energije/izvedba Ali uporabljate energijo iz obnovljivih virov (kupujete zeleno elektriko)? 2
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31 Poraba energije/izvedba
Ali so v prostorih, ki se manj uporabljajo, nameščeni detektorji za avtomatično 
prižiganje/ugašanje luči?

3

32 Poraba energije/izvedba
Ali je v pisarnah nameščen program za centralno ugašanje luči in za ugašanje 
elektronske in električne opreme v določenih terminih?

3

33 Poraba energije/izvedba
Ima vaša organizacija tehnologijo za proizvodnjo obnovljive energije  
(solarne panele ...)?

3

34
Stavbe: načrtovanje in lokacija/
menedžment

Je bil sprejet/obravnavan ustrezen sistem za ravnanje z odpadki (sortiranje) že pri 
načrtovanju stavbe?

1

35
Stavbe: načrtovanje in lokacija/
menedžment 

Ali sta bili v fazi načrtovanja zgradbe upoštevani vsaj dve od štirih področij: neto 
povpraševanje po energiji (za ogrevanje prostorov, hlajenje in prezračevanje); 
nastajanje odpadkov; možnosti za uporabo lokalnih obnovljivih virov energije; uporaba 
trajnostnega gradbenega materiala in zmanjšanje nevarnih snovi?

2

36
Stavbe: načrtovanje in lokacija/
menedžment

Ali ima zgradba vsaj dva od naslednjih štirih elementov: zunanja izolacija fasade; 
dvojna ali trojna okna; izolirana streha; izoliran sistem ogrevanja?

2

37
Stavbe: načrtovanje in lokacija/
izvedba

Ali je kakovost zraka v notranjih prostorih zgradbe v skladu z veljavnimi predpisi in 
zakonodajo?

1

38
Stavbe: načrtovanje in lokacija/
izvedba

Je bila stavba kdaj certificirana po katerem od okoljskih standardov? 3

39
Stavbe: načrtovanje in lokacija/
izvedba

Ali stavba ustvari do 50 % potreb po energiji? 3

40
Zelena elektronska pisarniška 
oprema/menedžment

Ali je vpeljana zelena nabava elektronske pisarniške opreme? 1

41
Zelena elektronska pisarniška 
oprema/menedžment

Ali pred nakupom nove opreme pregledate register zelene elektronske opreme (npr. 
EPEAT)?

1

42
Zelena elektronska pisarniška 
oprema/menedžment

Ima okrog 85 % računalnikov, prenosnih računalnikov in monitorjev uradno priznane 
znake za okolje (glede na energijsko učinkovitost, strupene snovi v materialih ...)?

1

43
Zelena elektronska pisarniška 
oprema/menedžment

Ali obstaja sistem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (računalniki, 
kartuše, mobilni telefoni, monitorji, slušalke ...)?

1

44
Zelena elektronska pisarniška 
oprema/izvedba

Ali so zaposleni usposobljeni za uporabo okoljskih funkcij elektronske opreme (če tega 
ne upravlja računalniški oddelek)?

1

45
Zelena elektronska pisarniška 
oprema/izvedba

Ali dobavitelj elektronske opreme zagotavlja vzdrževanje in servisiranje kot del 
pogodbe?

2

46
Zelena elektronska pisarniška 
oprema/izvedba

Ali je računalniški oddelek predstavil načrt za ravnanje z elektronsko opremo 
(avtomatično ugašanje računalnikov ob določeni uri ali ko računalnik določen čas ni bil 
v uporabi, npr. odmori za malico, sobote/nedelje, prazniki ...)?

2

47
Zelena elektronska pisarniška 
oprema/izvedba

Se vaši zunanji strežniki napajajo z zeleno elektriko? 3

48 Pisarniški papir/menedžment
Ali je v vaši pisarni oblikovan postopek za zmanjšanje uporabe papirja (vključno z 
ukrepi za zmanjševanje porabe, ponovno uporabo in ločevanjem papirja)?
Ta postopek je lahko del okoljske politike ali pa poseben postopek za izdelke iz papirja.

1

49 Pisarniški papir/menedžment
Ali je v vaši pisarni oblikovan postopek za nakup okolju prijaznih izdelkov iz papirja 
(znak za okolje)?
Ta postopek je lahko del nabavne politike ali pa poseben postopek za nabavo.

1

50 Pisarniški papir/menedžment
Ali so zaposleni redno obveščani in usposobljeni za trajnostno potrošnjo papirja v 
pisarni?

1

51 Pisarniški papir/menedžment
Ste določili kazalnike za redno spremljanje uporabe pisarniškega papirja (npr. 
mesečno, četrtletno ali letno)?

1

52 Pisarniški papir/menedžment
Ali redno obveščate/informirate zaposlene o naraščanju/zmanjševanju porabe papirja 
v pisarni (vsaj enkrat letno)?

1

53 Pisarniški papir/menedžment Imate vzpostavljene ukrepe za motivacijo zaposlenih za varčevanje s papirjem? 2

54 Pisarniški papir/izvedba
Ali zaposleni glede na komuniciranje in usposabljanje sledijo/upoštevajo sprejete 
ukrepe in pravila glede varčevanja s papirjem?

1

55 Pisarniški papir/izvedba
Ali obstajajo sistemske rešitve za ravnanje z dokumenti, ki se pogosto uporabljajo v 
pisarni, da bi se čim bolj izognili tisku papirja (vsi dokumenti so dostopni na internetu/
intranetu, komunikacija poteka po e-pošti, skype-u ...)?

1
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56 Pisarniški papir/izvedba
Je funkcija obojestranskega tiskanja izbrana kot privzeta za vse tiskalnike in kopirne 
stroje, ki to omogočajo?

1

57 Pisarniški papir/izvedba
Ali imate sistem za zbiranje pisarniškega papirja za kasnejšo ponovno uporabo v 
pisarni (npr. zaposleni imajo na delovnih mestih posebne škatle za zbiranje papirja, ki 
je že uporabljen na eni strani, za interno rabo, kot so osnutki dokumentov)?

1

58 Pisarniški papir/izvedba
Ali imate vzpostavljen sistem zbiranja odpadnega papirja na delovnih mestih 
(npr. jasno označene majhne posode so nameščene v bližini mize in večje v bližini 
tiskalnikov, fotokopirnih strojev)?

1

59 Pisarniški papir/izvedba
Ali je vsaj 80 % pisarniškega papirja, ki se uporablja v pisarni, okolju prijaznega (z 
znakom za okolje)?

1

60 Pisarniški papir/izvedba
Ali je vsaj 80 % vseh drugih izdelkov iz papirja (toaletni papir in papirnate brisače), ki 
se uporabljajo v pisarni, okolju prijaznih (z znakom za okolje)?

2

61 Pisarniški papir/izvedba
So vsi vaši materiali (letaki, brošure, poročila itd.) natisnjeni na okolju prijaznem 
papirju (z znakom za okolje)?

3

62 Pisarniški papir/izvedba
Ali je nastavljen sistem sledenja „osebnega” tiskanja (npr. sistem, ki omogoča 
merjenje in poročanje o tem, koliko listov papirja vsak uslužbenec natisne vsak 
mesec)?

3

63 Poraba vode/menedžment Ali redno spremljate in merite porabo vode? 1

64 Poraba vode/menedžment Imate akcijski načrt za zmanjševanje porabe vode? 1

65 Poraba vode/menedžment
Imate v čajni kuhinji navodila, kako uporabljati kuhinjske pripomočke  
(npr. vklopiti pomivalni stroj le takrat, ko je poln)?

1

66 Poraba vode/menedžment Ali so zaposleni informirani in poučeni o tem, na kakšen način lahko varčujejo z vodo? 2

67 Poraba vode/menedžment Ali zbirate in uporabljate deževnico? 3

68 Poraba vode/menedžment So zaposleni nagrajeni za varčevanje z vodo? 3

69 Poraba vode/izvedba Ali spodbujate zaposlene k pitju vode iz pipe namesto iz plastenk? 1

70 Poraba vode/izvedba Ali uporabljate opremo za varčevanje z vodo (odzračevalniki, varčni tuši itd.)? 2

71 Pisarniško pohištvo
Ali je pohištvo narejeno iz okolju prijaznih materialov? Ali je v skladu z merili znaka 
za okolje?

3

72 Pisarniško pohištvo Ali imate postopek/navodila, kako zagotoviti ergonomsko delovno mesto? 3

73 Pisarniško pohištvo Ima pisarna politiko o ravnanju z odsluženim, starim pohištvom? 2

74 Pisarniško pohištvo Ali so tekstilne prevleke na pohištvu/stolih pralne in narejene iz naravnih materialov? 2

75 Pisarniško pohištvo Je pohištvo v pisarni izdelal lokalni proizvajalec? 2

76 Odpadki/menedžment
Ali imate v vaši pisarni oblikovan postopek za ravnanje z odpadki (navodila/notranja 
pravila) za zmanjševanje, ponovno uporabo in ločeno zbiranje odpadkov? To je lahko 
del splošnih okoljskih pravil v pisarni ali poseben postopek za ravnanje z odpadki.

1

77 Odpadki/menedžment
Ali redno komunicirate in izobražujete zaposlene o tem, kako zmanjšati količino 
odpadkov, ponovno uporabljati in ločeno zbirati odpadke, ki jih je možno reciklirati 
(npr. navodila za vse osebje, kako ravnati z odpadki)?

1

78 Odpadki/menedžment
Ali zaposlene redno seznanjate z informacijami o rezultatih glede ravnanja z odpadki 
(npr. glede zmanjšanja odpadkov) v pisarni?

1

79 Odpadki/menedžment
Ali redno spremljate nastajanje odpadkov (npr. mesečno, četrtletno ali letno)? Ali 
merite delež odpadkov, ki jih je možno reciklirati v vseh odpadkih?

2

80 Odpadki/menedžment
Ali motivirate zaposlene za zmanjšanje količine odpadkov (npr. s posebnimi 
kampanjami ali tekmovanji)? Ste v pisarni v zadnjem letu izvedli kakšno tako 
aktivnost?

3

81 Odpadki/menedžment
Ali so vsi zaposleni seznanjeni in upoštevajo skupno dogovorjena pravila in ukrepe za 
preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanja z odpadki?

1

82 Odpadki/menedžment

Ali je izvajanje ukrepov za zmanjšanje nastajanja odpadkov splošno sprejeto (npr. 
poraba papirja je zmanjšana, kupuje se samo pohištvo, ki je trajno in popravljivo, 
različne izdelke kupujete v večjih količinah, da se izognete embalaži, kupujete izdelke, 
ki ne potrebujejo baterij itd.)?

1

83 Odpadki/menedžment
Imate vzpostavljene ukrepe za ponovno uporabo pisarniških odpadkov (npr. ponovna 
uporaba pisarniškega papirja, ponovna uporaba embalaže, izogibanje uporabi izdelkov 
za enkratno uporabo, kupovanje rabljenega pohištva itd.)?

1
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84 Odpadki/menedžment
Ali ločeno zbirate nevarne odpadke (npr. baterije, kemične odpadke, halogene svetilke 
itd.)? Imajo vsi zaposleni dostop do posod za zbiranje nevarnih odpadkov?

1

85 Odpadki/menedžment
Ali poleg ločenega zbiranja nevarnih odpadkov ločeno zbirate še kakšne druge vrste 
odpadkov (npr. električno in elektronsko opremo, papir, odpadno embalažo, steklo, 
plastiko, kovino in biološke odpadke)?

1

86
Transport in mobilnost/
menedžment

Ali je vaši pisarni s podporo zaposlenim za uporabo javnega prevoza uspelo zmanjšati 
število običajnih prevozov na delo z avtomobilom?

1

87
Transport in mobilnost/
menedžment

Ali spremljate mobilnost svojih zaposlenih (število prevoženih kilometrov, porabo 
goriva itd.)?

2

88
Transport in mobilnost/
menedžment

Imate mobilnostni načrt? 2

89
Transport in mobilnost/
menedžment

Ali spodbujate t.i. carpooling (združevanje potnikov v vozilih) in carsharing (več 
lastnikov enega avtomobila) in ali zaposlenim olajšujete iskanje možnosti za 
carpooling?

2

90
Transport in mobilnost/
menedžment

Imate politiko nabavljanja avtomobilov z manjšimi izpusti CO2
? Ponujate svojim 

zaposlenim tečaje varčne vožnje?
2

91
Transport in mobilnost/
menedžment

Ali pripravljate ocene izpustov CO
2
 iz naslova službenih prevozov? 2

92
Transport in mobilnost/
menedžment

Ali za te izpuste kupujete ogljično izravnavo? 3

93
Transport in mobilnost/
menedžment

Ali zaposlenim zagotavljate in spodbujate uporabo spletnih kamer/videokonferenc, da 
bi omejili potovanja?

1

94
Transport in mobilnost/
menedžment

Ima vaša organizacija/podjetje garderobne omarice, varno kolesarnico in tuše? 2

95
Transport in mobilnost/
menedžment

Ste za zaposlene kupili kolesa? 2

96 Kakovost zraka Ali lahko regulirate svojo klimatsko napravo? 1

97 Kakovost zraka Ali imate politiko glede kajenja? 1

98 Kakovost zraka
Če imate klimatsko napravo, ali je nastavljena tako, da deluje varčno in okolju 
prijazno?

2

99 Kakovost zraka Imate v pisarni zelene rastline (izbrane po okoljskih kriterijih)? 2

100 Kakovost zraka
Ali spremljate vlažnost zraka v prostoru (optimalna vlažnost je med 40 in 60 %, 
nobenih vlažnih sledi na stenah, nobenega vonja po plesni)?

2

101 Kakovost zraka
Ali pri prenovi notranjosti spodbujate uporabo ekološke barve?  
(neobvezno vprašanje)

2

102 Kakovost zraka
Ali merite mejne vrednosti hrupa? Ali imate načrt za zmanjševanje hrupa? (neobvezno 
vprašanje) 

3

103
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Ali ima vaša pisarna navodila za varnost in zdravje pri delu za ustvarjanje zdravega in 
uravnoteženega socialnega delovnega okolja?

1

104
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Ali ima pisarna poleg navodil in postopkov imenovane tudi odgovorne osebe za 1) 
varnost in zdravje pri delu med zaposlenimi in 2) zastopanje zaposlenih in njihove 
pritožbe?

1

105
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Ali imate redna usposabljanja za zaposlene glede varnosti in zdravja pri delu (so 
zaposleni opozorjeni glede obveznih odmorov in telovadbe)? So na novo zaposleni 
seznanjeni s tveganji glede varnosti in zdravja pri delu na njihovem delovnem mestu?

1

106
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Ali imajo zaposleni možnost predlagati izboljšave glede varnosti in zdravja pri delu v 
pisarni? Jih spodbujate k podajanju predlogov?

1

107
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Izvajate redne interne ocene tveganja delovnih mest glede varnosti in zdravja pri delu 
(in je to dokumentirano)?

1

108
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Izvajate redne zdravstvene preglede za vse zaposlene (vsake 2 leti, minimalno vsaka 
3 leta), ki jih plača delodajalec?

1

109
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Ali redno spremljate stanje varnosti in zdravja pri delu v pisarni? Kazalniki so lahko: 
število nesreč/poškodb na delu, število bolniških dni na leto, število pritožb zaposlenih 
glede varnosti in zdravja.

1
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110
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Ali dobijo zaposleni informacije o stanju in rezultatih organizacije glede varnosti in 
zdravja pri delu vsaj enkrat na leto?

1

111
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Ali (z vsaj delno povrnitvijo stroškov) omogočate zaposlenim, da se udeležijo nekaterih 
aktivnosti, ki pripomorejo k varnosti in zdravju pri delu (telovadba, joga …)?

2

112
Varnost in zdravje pri delu/
menedžment

Ali vaša pisarna spodbuja zaposlene, da se aktivno vključujejo v aktivnosti, ki se 
nanašajo na zdravje pri delu (tekmovanja za zaposlene, kampanje ...)? Ali ste v pisarni 
v zadnjem letu izvedli kakšno aktivnost za izboljšanje zdravja pri delu?

3

113 Varnost in zdravje pri delu/izvedba
Ali vsi zaposleni razumejo oceno tveganja na njihovem delovnem mestu ter sledijo 
navodilom in priporočilom za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu?

1

114 Varnost in zdravje pri delu/izvedba
Ali so vsa delovna mesta opremljena z ergonomsko, varno in dobro vzdrževano 
pisarniško opremo?

1

115 Varnost in zdravje pri delu/izvedba
Ali imajo vaši zaposleni redne odmore za sprehod, delajo vaje in se sproščajo v 
prostoru za počitek?

2

116 Varnost in zdravje pri delu/izvedba Ali je v pisarni dovolj rastlin, da se zmanjša raven potencialnih toksičnih snovi v zraku? 1

117 Varnost in zdravje pri delu/izvedba
Ali ima vaša pisarna posebno sobo za odmore (z udobnimi sedeži, posteljo in podlago 
za jogo)?

3

118 Varnost in zdravje pri delu/izvedba
Ali ima poleg sobe za počitek pisarna morda tudi elemente za sproščanje, kot so 
glasbeni instrumenti, masažni stol, naravna kadila in podobno?

3

119 Socialna tematika Imate v pisarni jasno določeno strategijo glede družini prijazne službe? 3

120 Socialna tematika Ali spodbujate delo od doma (delo na daljavo)? 3

121 Socialna tematika Ali spremljate zadovoljstvo zaposlenih in izsledke vključujete v kadrovsko politiko? 1

122 Čiščenje
Ali ste identificirali vse okoljske vidike čiščenja, ki jih med procesom čiščenja 
upoštevate (količina in vrsta čistil ...)? Ali imate pogodbo s podizvajalcem, ki zagotavlja 
zelene čistilne storitve?

1

123 Čiščenje
Ali v pisarni uporabljate “domače” izdelke za čiščenje, ki so izdelani iz preprostih 
naravnih sestavin, kot so limonin sok, kis, sol itd.?

3

124 Čiščenje Ali spremljate količino porabljenih čistil? 1

125 Čiščenje
Ali je čistilno osebje seznanjeno in poučeno o vplivih na okolje, ki nastanejo pri 
njihovem delu, in o primernem načinu dela, da bodo ti vplivi čim manjši?

1

126 Konference in dogodki
Imate izdelan kontrolni seznam za organizacijo in izvedbo dogodka, ki vsebuje vse 
potencialne vplive na okolje in rešitve zanje?

2

127 Konference in dogodki Ali imate strategijo za zmanjševanje vplivov dogodkov na okolje? 2

128 Konference in dogodki
Ali komunicirate vsem deležnikom dogodka, kako naj prispevajo k čim bolj “zelenim” 
dogodkom?

2

129 Konference in dogodki
Ali si pri dogodkih prizadevate za minimaliziranje gradiva na papirju (registracija, 
digitalni izročki predstavitev ...)?

2

130 Živila in gostinske storitve Ali v vaši menzi in na dogodkih podpirate nabavo svežih in sezonskih živil in pijače? 2

131 Živila in gostinske storitve
Ali v vaši menzi in na dogodkih podpirate nabavo ekoloških živil, živil iz pravične 
trgovine ter pijače?

2

132 Živila in gostinske storitve Ali v vaši menzi in na dogodkih podpirate nabavo lokalnih živil? 2

133 Živila in gostinske storitve Imate politiko zmanjševanja odpadkov pri nakupu in uporabi živil? 2
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