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V mesecu maju 2009 je začel z delom projekt Buy Smart s podnaslovom Zeleno odločanje je 

modra odločitev. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa Intelligent Energy 

Europe, trajal pa bo do konca oktobra 2011. 

 

Projekt bo razvijal, promoviral in izvajal instrumente zelenega naročanja oz. naročanja 

energetsko učinkovitih in okolju ter uporabniku prijaznih izdelkov in storitev v javnem in 

zasebnem sektorju. Gre za nadaljevanje v letu 2008 zaključenega projekta EIE 

GreenLabelsPurchase, v okviru katerega so bila med drugim izdelana računska orodja in 

vodniki za zeleno naročanje za različne produktne skupine. V prvi fazi projekta bodo 

omenjeni standardizirani izdelki posodobljeni in predelani v uporabniku še prijaznejšo in 

enostavnejšo obliko. 

 

Projekt Buy Smart se bo ukvarjal tudi z identifikacijo in odpravo najizrazitejših ovir za širšo 

uporabo načel zelenega naročanja ter za umestitev zelenih kriterijev (skladno z znaki za 

okolje in drugimi kazalniki energetske učinkovitosti in prijaznosti do okolja) v sklop razpisnih 

kriterijev pri objavi pozivov k oddaji ponudb. 

 

V Sloveniji je načrtovano sodelovanje z ustreznimi vladnimi službami pri pripravi in 

izvajanju Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje in drugih dokumentov. Prav vladne 

ustanove in organi lokalnih skupnosti so tisti, ki lahko dajo zasebnemu sektorju neposreden 

zgled za trajnostno ravnanje pri investicijah. Načrtovano je tudi sodelovanje na področju 

elektronskega portala za javna naročila, kjer bodo prej omenjena orodja in v njih vsebovane 

podloge s tehničnimi kriteriji predvidoma vključene kot pomoč investitorjem pri pripravi 

razpisov in ocenjevanju ponudb. Eden od končnih ciljev projekta je tako tudi omogočanje 

elektronskega zelenega naročanja. 

 

K sodelovanju v projektu bodo povabljena različna strokovna in panožna združenja ter 

podjetja in organizacije, da bi se tako načela zelenega naročanja pričela uveljavljati tudi v 

zasebnem sektorju. 

 



Na podlagi izkušenj, zbranih v prejšnjem in tem projektu, bodo oblikovana priporočila in 

smernice, na podlagi katerih bi zeleno naročanje dobilo večjo vlogo ob reviziji nacionalnih 

načrtov za energetsko učinkovitost v letu 2011. 

 

Pomemben del projekta bo usmerjen v pomoč in svetovanje investitorjem pri izvedbi 

(pilotnih) projektov zelenega naročanja ter izobraževanje in usposabljanje osebja za zeleno 

naročanje. 

 

Koordinator projekta je Berliner Energieagentur iz Nemčije. Slovenski partner v konzorciju je 

Gradbeni inštitut ZRMK, sodelujejo pa še partnerji iz Nemčije (B.&S.U.), Avstrije (O.Ö. 

Energiesparverband), Italije (ENEA), Latvije (Ekodoma), Češke Republike (SEVEn) in 

Švedske (Energiekontor). 

 

 

 


