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Merila EU za zeleno javno naročanje električne energije 
 
 
Zeleno javno naročanje (GPP – Green Public Procurement) je prostovoljni instrument. Ta dokument vsebuje merila EU za zeleno javno naročanje, ki so 
pripravljena za skupino proizvodov električne energije. Priloženo referenčno tehnično poročilo vsebuje vse podrobnosti o razlogih za izbiro teh meril in 
sklicevanja na dodatne informacije. 

Za vsako skupino proizvodov /storitev sta predstavljena dva sklopa meril: 

• Osnovna merila so merila, ki so primerna za uporabo pri katerem koli naročniku v vseh državah članicah in obravnavajo ključne vplive na okolje. 
Zasnovana so tako, da se uporabljajo z najmanjšim dodatnim preverjanjem ali povečanjem stroškov.  

• Celovita merila so namenjena tistim, ki želijo kupiti najboljše proizvode, ki so na voljo na trgu. Ti proizvodi lahko zahtevajo dodatna preverjanja ali 
nekoliko višje stroške v primerjavi z drugimi proizvodi z enako uporabnostjo. 

 
 
1. Področje uporabe in opredelitev 
 
Ta merila EU za zeleno javno naročanje zajemajo nakup električne energije. 
  
Najbolj neposreden način zmanjšanja vpliva porabe električne energije na okolje je zmanjšanje povpraševanja – z izboljšanjem energetske učinkovitosti javnih 
stavb in kupovanjem energetsko učinkovitejših proizvodov ter ukrepi, ki so namenjeni obnašanju potrošnikov. Ta vprašanja presegajo področje uporabe teh 
meril, vendar jih obravnavajo merila EU za zeleno javno naročanje drugih skupin proizvodov1. Najpomembnejša usmeritev teh meril je spodbujanje večje 
uporabe električne energije iz obnovljivih virov.  
 
Specifikacije za osnovna merila so usmerjene na delež električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE-E) (priporočljivo je vsaj 50 %). V okviru 
osnovnih meril je dovoljena tudi visoko učinkovita kombinacija toplotne in električne energije (HE CHP), ki uporablja neobnovljive vire. Merila za izbor 
ponudb so namenjena spodbujanju večjega odstotka električne energije iz obnovljivih virov ali visoko učinkovite kombinacije toplotne in električne energije, 
ki presega minimalno vrednost iz specifikacij.  
 
Specifikacije za celovita merila priporočajo 100-odstotni delež električne energije iz obnovljivih virov.  
 
Opredelitev OVE-E: Direktiva 2009/28/ES (direktiva o obnovljivih virih energije) opredeljuje električno energijo iz obnovljivih virov energije kot: 

                                                 
1  Glejte: http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm. 
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 „...energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, namreč veter, sonce, aerotermalno, geotermalno in hidrotermalno energijo ter energijo oceanov, vodno 
energijo, biomaso, plin, pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami za čiščenje odplak, in biopline;“  

 
V obratih z več gorivi, ki uporabljajo obnovljive in konvencionalne vire, se upošteva samo del električne energije, proizveden iz obnovljivih virov energije. 
Proizvodnjo električne energije v akumulacijskih prečrpovalnih napravah iz vode, ki se najprej prečrpa navzgor, bi bilo treba izključiti.  
Biomasa je opredeljena kot:  
 

„... biološko razgradljiv[i] del[i] proizvodov, odpadkov in ostankov biološkega izvora iz kmetijstva (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega 
izvora), gozdarstva in z njima povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in ribogojstvom, ter biološko razgradljiv[i] del[i] industrijskih in 
komunalnih odpadkov;“ 
 
 

2. Ključni vplivi na okolje 
 
 

Ključni vplivi na okolje  Pristop pri zelenem javnem naročanju 
 

• Proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv je odgovorna 
za velik delež emisij toplogrednih plinov in drugih emisij 

• Naraščanje povpraševanja po električni energiji v 
kombinaciji s siromašenjem neobnovljivih virov energije 

• Kombinacija toplotne in električne energije, ki temelji na 
neobnovljivih virih energije, ima na zmanjšanje emisij CO2 
zgolj omejen vpliv 

 

  
• Povečanje deleža električne energije iz obnovljivih virov 

energije (OVE-E)  
• Preusmeritev na visoko učinkovito kombinacijo toplotne in 

električne energije (HE CHP) ali CHP na podlagi obnovljivih 
virov energije ali CHP le na plinski pogon 

Upoštevajte, da vrstni red vplivov ne odraža vedno vrstnega reda njihove pomembnosti. 
 
 



3 
 

3. Merila EU za zeleno javno naročanje električne energije 
 

Osnovna merila Celovita merila 
3.1 Merila EU za zeleno javno naročanje električne energije 

PREDMET NAROČILA PREDMET NAROČILA 
Nakup vsaj 50 % električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE-E) 
in/ali visoko učinkovite soproizvodnje. 
 

Nakup 100 % električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE-E). 

SPECIFIKACIJE SPECIFIKACIJE 
1. Vsaj 50 % oskrbe z električno energijo mora izvirati iz obnovljivih 

virov energije in/ali visoko učinkovite soproizvodnje, kot je 
opredeljeno v Direktivi 2009/28/ES oziroma Direktivi 2004/8/ES. 

 
Ponudnik bi moral navesti delež električne energije, ki se bo dobavljal iz 
obnovljivih virov energije. 
 
Preverjanje: Predložiti je treba ustrezno dokumentacijo iz programa potrdil 
o izvoru. Namesto te bodo sprejeta tudi druga enakovredna dokazila.* 
 
*Dodatne informacije so na voljo v Pojasnilu.  
 

1. 100 % dobavljene električne energije mora izvirati iz obnovljivih virov 
energije, kakor so opredeljeni z Direktivo 2009/28/ES. 

 
 
 
 
 
Preverjanje: Predložiti je treba ustrezno dokumentacijo iz programov potrdil 
o izvoru. Namesto te bodo sprejeta tudi druga enakovredna dokazila.* 
 
*Dodatne informacije so na voljo v Pojasnilu.  
 

Merila za izbor ponudb Merila za izbor ponudb 
Dodatne točke bodo dodeljene za dodatno električno energijo iz 
obnovljivih virov in/ali visoko učinkovite soproizvodnje. 
 

1. Dodatne točke bodo dodeljene v sorazmerju s presežkom električne 
energije, ki bo dobavljena iz obnovljivih virov energije, nad 
minimalnimi zahtevami v specifikaciji. 

 
2. Dodatne točke bodo dodeljene v sorazmerju s presežkom električne 

energije, ki bo dobavljena iz visoko učinkovite soproizvodnje, nad 
minimalnimi zahtevami v specifikaciji. 
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3. Če se električna energija dobavlja iz visoko učinkovite 
soproizvodnje, ki temelji na obnovljivih virih energije, je dovoljeno 
dvojno upoštevanje dodatnih točk za oba vidika. 

 
Preverjanje: Predložiti je treba ustrezno dokumentacijo iz programov 
potrdil o izvoru. Namesto te bodo sprejeta tudi druga enakovredna 
dokazila.* 
 
*Dodatne informacije so na voljo v Pojasnilu 
 
KLAVZULE ZA IZVAJANJE POGODBE KLAVZULE ZA IZVAJANJE POGODBE 
Izvajalec mora konec vsakega pogodbenega leta razkriti izvor električne 
energije, ki jo je dobavil naročniku, da dokaže, da vsaj 50 % izvira iz 
obnovljivih virov energije in/ali visoko učinkovite soproizvodnje.  
 
Preverjanje: Predložiti je treba ustrezno dokumentacijo iz programov 
potrdil o izvoru. Namesto te bodo sprejeta tudi druga enakovredna 
dokazila.* To se ne zahteva od potrjenih dobaviteljev 100-odstotno zelene 
električne energije (tj. dobavitelj z znakom za okolje tipa 1, ki uporablja 
opredelitev električne energije vsaj tako strogo, kakor Direktiva 
2009/28/ES). 
 
*Dodatne informacije so na voljo v Pojasnilu 
 

Izvajalec mora konec vsakega pogodbenega leta razkriti izvor električne 
energije, ki jo je dobavil naročniku, da dokaže, da 100 % izvira iz obnovljivih 
virov energije. 
 
 
Preverjanje: Predložiti je treba ustrezno dokumentacijo iz programov potrdil 
o izvoru. Namesto te bodo sprejeta tudi druga enakovredna dokazila.* To se 
ne zahteva od potrjenih dobaviteljev 100-odstotno zelene električne energije 
(tj. dobavitelj z znakom za okolje tipa 1, ki uporablja opredelitev električne 
energije vsaj tako strogo, kakor Direktiva 2009/28/ES). 
 
*Dodatne informacije so na voljo v Pojasnilu). 
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Električna energija 
 
Pojasnila  
 
Potrdilo o izvoru: Vse države EU so se v skladu z direktivama 2009/28/ES in 2004/8/ES pravno zavezale, da bodo vzpostavile program potrdil o izvoru za 
električno energijo iz obnovljivih virov energije in za proizvodnjo električne energije z uporabo visoko učinkovite soproizvodnje. To zagotavlja dobro pravno 
podlago za preverjanje. Upoštevajte, da se sedanje stanje obvezne uporabe programov potrdil o izvoru med državami članicami lahko razlikuje. Druga 
možnost bi bila, da dobavitelj predloži neodvisno dokazilo, da je bila ustrezna količina električne energije proizvedena iz tako opredeljenih obnovljivih virov 
ali z visoko učinkovito soproizvodnjo (npr. certifikat, s katerim je možno trgovati, ki ga je izdal neodvisni organ izdajatelj, kakor je RECS (Renewable Energy 
Certificates System – Sistem certifikatov za energijo iz obnovljivih virov: www.recs.org)), ki ga je potrdila vlada. Dodatna možnost bi bila, če je dobavljena 
energija označena z znakom za okolje tipa 1 z opredelitvijo, ki je vsaj tako stroga, kakor opredelitev iz Direktive 2009/28/ES. 
 
Znak za okolje tipa I ali znak za okolje ISO 14024: Znaki za okolje tipa I ali znaki ISO 14024 so znaki, za katere določa osnovna merila neodvisni organ in 
ki se spremljajo s certificiranjem in revizijskim postopkom. Zato so zelo pregledni, zanesljivi in neodvisni viri informacij. Te oznake morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:  

• zahteve za oznako temeljijo na znanstvenih dokazih  
• znaki za okolje se sprejmejo v sodelovanju z vsemi interesnimi skupinami, kot so državni organi, potrošniki, proizvajalci, distributerji in okoljske 

organizacije  
• dostopni so vsem zainteresiranim stranem 

V javnem naročanju lahko naročniki zahtevajo, da je treba izpolnjevati merila, ki podpirajo določen znak za okolje in da se lahko znak za okolje uporablja kot 
oblika dokazila o skladnosti. Vendar pa ne smejo zahtevati, da ima proizvod znak za okolje. Poleg tega smejo naročniki uporabiti le tista merila za znak za 
okolje, ki se nanašajo na značilnosti proizvoda ali storitve ali proizvodne procese, in ne meril, ki se nanašajo na splošno upravljanje podjetja. 
 
Dokazila o skladnosti: Če preverjanje meril navaja, da se lahko uporabijo druga ustrezna dokazila, lahko to vključuje tehnično dokumentacijo proizvajalca, 
poročilo o preskusu priznanega organa ali drugo ustrezno dokazilo. Naročnik se bo moral za vsak primer posebej s tehničnega/pravnega vidika prepričati, ali 
se lahko predloženo dokazilo upošteva kot ustrezno.  
 
Energetski pregledi: Energetski pregledi so lahko zelo dragoceni pri ugotavljanju možnih načinov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb in opreme 
javnih organov. Organi so pogosto že sami opravili preglede in imajo na voljo osebje za izvajanje strategije varčevanja z energijo. Če takšni ukrepi niso 
sprejeti, se javne organe spodbuja, da si zagotovijo takšen pregled.  
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Stroškovni vidiki  
 
Razlike v cenah med konvencionalno in zeleno električno energijo so odvisne od stanja liberalizacije v zadevni državi, nacionalnega podpornega programa in 
obstoja dobaviteljev zelene električne energije. 
 
Zelena električna energija je pogosto dražja, čeprav se razlike v cenah močno zmanjšujejo; obstajajo tudi primeri, ko je zelena električna energija na voljo celo 
po nižji ceni.  
 
Večja liberalizacija trga, posodobljene tehnologije za proizvodnjo obnovljivih virov, naraščanje cen fosilnih goriv, evropski cilji v zvezi z električno energijo 
iz obnovljivih virov in spodbujanje visoko učinkovite soproizvodnje – vse to v povezavi s sedanjo razpravo o podnebnih spremembah – zagotavlja možnosti 
za še konkurenčnejše cene zelene električne energije.  
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