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Projekt GPP 2020
Osnovni namen:
promocija ZeJN / nizkoogljičnih javnih naročil, predvsem pa
predstaviti količinske informacije o vplivu zelenega naročanja.
Tehnični podatki:
- poteka od 1. maja 2013 do 30. aprila 2016
- financira ga program Inteligentna energija Evrope (IEE)
- sodeluje 10 javnih naročnikov/organov (PBs) in 8 nacionalnih podpornih
partnerjev iz: Nemčije, Italije, Španije, Portugalske, Slovenije, Nizozemske,
Hrvaške in Avstrije. V Sloveniji: Ministrstvo RS za javno upravo in Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.
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Doseženi cilji projekta (http://www.gpp2020.eu/)
- izpeljano 36 usposabljanj za javne naročnike
- organiziranih 13 seminarjev za izvajalce usposabljanja
- izvedenih 112 zelenih / nizkoogljičnih javnih naročil. Vsi
partnerji so z izvedenimi ZeJN prihranili 701.248 t CO2e in
90,378 toe energije
- povečana podpora za ZeJN in prenašanja znanja (vzorčni
modeli ZeJN, nacionalni in EU dogodki, 4 kalkulatorji za
izračun prihranka CO2 in energije (video), spletni seminarji,
novice, gradiva, podporni partnerji ipd.)
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Nekaj izbranih ZeJN s prihranki
Tender

Savings (t CO2e )

Purchase of 100% green electricity, Slovenia (107 legal
entities) – Lead: Ljubljana

45,000

Energy efficient PCs and monitors (national framework
contract) – Lead: Consip

5,100

Energy efficiency services for 12 schools in Prov.
Barcelona – Lead: Catalan Min. of Education

550

Printers for German federal agencies and institutions –
Lead: Federal Procurement Office of the German Federal
Ministry of the Interior

4,700

Reconstruction of the Dutch A12 motorway section –
Lead: Dutch Min. of Infrastructure

9,000

www.gpp2020.eu
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Slovenija - na http://www.umanotera.org/ objavljeni:
-

vzorčni modeli izvedenih ZeJN,
gradiva za usposabljanje,
štirje kalkulatorji za izračun zmanjšanja CO2 in porabe energije,
GPP Novičniki
analiza trga za IT
dva pridružena podporna partnerja (MOM in SOS)
rezultati anketnih vprašalnikov
poročila z nacionalnih dogodkov in pobude odločevalcem za
politiko ZeJN ter
- vrsta drugih uporabnih, ozaveščevalnih in informativnih podatkov
in gradiv.
www.gpp2020.eu
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Vzorčni primeri, pri katerih je sodelovala Umanotera
ZeJN

Nakup avtobusov z nizkimi emisijami,
Ljubljanski potniški promet (LPP)
Energetska obnova vrtca Ivana Glinška Maribor,
enota Gledališka, Mestna občina Maribor
Nakup avtobusov z nizkimi emisijami za mestni
potniški promet,
Mestna občina Maribor

Nakup energijsko učinkovitih prenosnih
računalnikov,
Skupnost občin Slovenije

Prihranki (t CO2e )
10.620

261,3

3.345

42

+ Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor
www.gpp2020.eu
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Vzorčni primeri v izvedbi MF / MJU
ZeJN

Prihranki (t CO2e )

Dobava električne energije iz obnovljivih virov
energije ali v soproizvodnji električne energije z
visokim izkoristkom, Ministrstvo za finance

15.277

Nakup in vzdrževanje energijsko učinkovitih
fotokopirnih strojev in multifunkcijskih naprav,
Ministrstvo za finance

276,18

Nakup energijsko učinkovitih prenosnih
računalnikov, Ministrstvo za finance

68,64

Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov,
Ministrstvo za finance

330,84

Nakup vozil, Ministrstvo za javno upravo
www.gpp2020.eu
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Umanotera, Slovenska
fundacija za trajnostni razvoj

Alenka Burja
Tel. 041 943 358
Email: alenka@umanotera.org

Ministrstvo RS za javno upravo
Direktorat za javno naročanje
Sektor za e-poslovanje, svetovanje
in analitiko
Matjaž Uhan
Tel. 01 369 5426
Email: matjaz.uhan@gov.si

