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Vabilo 

 
Energetsko učinkovito javno naročanje - razsvetljava, gospodinjski 

aparati, računalniška oprema  

CER – Center energetskih rešitev , BTC Ljubljana 

6. junij 2013, ob 12h 

Institut Jožef Stefan – Center za Energetsko učinkovitost vabi na dogodek “Energetsko učinkovito 

javno naročanje - razsvetljava, gospodinjski aparati, računalniška oprema”, ki bo potekal 6. junija 

2013 z začetkom ob 12h, v prostorih CER - Center energetskih rešitev, BTC. 

Dogodek je namenjen predstavnikom zasebnih podjetij, ponudnikom energetsko učinkovitih 

proizvodov, ki že imajo izkušnje sodelovanja pri javnih naročilih, vabljena pa so tudi podjetja, ki 

tovrstnih izkušenj še nimajo, z željo po dodatnem izobraževanju in nadgradnji svojih kompetenc.  

Srečanje je organizirano v okviru projekta EFFECT – »Nadgradnja energetsko učinkovitega javnega 

naročanja za uravnotežen gospodarski razvoj v regiji JV Evropa«. Namen srečanja je prispevati k 

izboljšanju poznavanja tematike in kompetenc ponudnikov storitev in proizvodov, pripravi potrebne 

razpisne dokumentacije in omogočiti učinkovitejšo uporabo kriterijev energetske učinkovitosti pri 

javnih naročilih. Poudarek srečanja bo tudi na identifikaciji in odpravljanju administrativnih in drugih 

ovir s katerimi se privatni sektor kot pomemben akter sooča znotraj postopkov javnega naročanja. 

Glavni poudarki izobraževanj so: 

 Identifikacija ovir pri energetsko učinkovitem javnem naročanju – Predstavitev rezultatov 

študije EFFECT  

 Zeleno javno naročanje – poudarek na energetsko učinkovitem naročanju (razsvetljava, 

gospodinjski aparati, računalniška oprema, vozila, stavbe) 

 Predstavitev postopkov javnega naročanja  

 Energetsko učinkovita razsvetljava, računalnika oprema gospodinjski aparati - predstavitev 

kriterijev 

 Predstavitev orodja LCC  

 Energetsko pogodbeništvo, pogodbeno zagotavljanje prihrankov 

Za udeležbo na izobraževanju je potrebna predhodna prijava pri: Igor Ribič, igor.ribic@ijs.si. Za vsa 

dodatna pojasnila in vprašanja se obrnite na: Polona Lah, polona.lah@ijs.si, tel: 01 588 52 32. 

 

Vse dodatne informacije o projektu so dostopne na naslovu: http://www.effectproject.eu 
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Informativno srečanje 
Energetsko učinkovito javno naročanje - razsvetljava, gospodinjski 

aparati, računalniška oprema  

CER – Center energetskih rešitev, BTC Ljubljana  

6. junij 2013, 12h 

Program 
 

12:00-12:10 Pozdravni nagovor 
Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost 

12:10-12:30 Identifikacija ovir pri postopkih energetsko učinkovitega javnega 
naročanja – Predstavitev rezultatov raziskave - projekt  EFFECT 
Matevz Pušnik,  IJS-CEU 

12:30-12:50 Uredba o zelenem javnem naročanju 
Maja Kokovič, Ministrstvo za finance  

12:50-13:20 Predstavitev postopkov in posameznih faz javnega naročanja  
Primož Praper, EUTRIP d. o. o. 
 

13:20-13:40 Zahteve o energetski učinkovitosti proizvodov -(koncept zelene 
pisarne, razsvetljava, računalniška oprema , gospodinjski aparati)  
Boris Sučić, IJS-CEU 

13:40-14:00 Predstavitev orodja LCC (ocena stroškov v življenjski dobi)  
Polona Lah, IJS-CEU 

14:00-14:30 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov  
Blaženka Pospiš Perpar, El-Tec PETROL 

14:30-14:40 Zaključek  
 


