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Evropski projekt: program Erasmus + KA2 –VET Strateško partnerstvo, izobraževanje odraslih

Ozadje: 
➢ Javna naročila: 14% BDP EU

=> Javni organi lahko pomembno prispevajo k lokalnim, regionalnim, nacionalnim in mednarodnim ciljem
trajnostnega razvoja.

➢ Koncept ozelenitve, skupaj z okoljem in trajnostnim razvojem, se je na področju javnih naročil pojavil pozno.
➢ Zeleno javno naročanje (ZeJN) usmerja gradbeni sektor k učinkovitejši rabi virov in energije ter omogoča

zmanjšanje okoljskih vplivov v vsaki fazi življenjskega cikla projekta.
➢ Nacionalne in evropske javne politike poudarjajo potrebo po okolju prijaznih javnih naročilih v gradbenem

sektorju ter po širjenju informacij in usposabljanju tako za nosilce odločanja kot za izvajalce javnih naročil.

Cilj: pridobivanje znanja in spretnosti za bolj zelena javna naročila pri gradbenih delih

 z inovativnimi in prilagojenimi praksami in pristopi usposabljanja

 ključnim akterjem, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja

Ozadje projekta in Cilji



Trajanje : 26 mesecev (Okt.2020-Nov.2022 )

Partnerstvo : 5 partnerjev iz 4 držav članic EU

• OEC- regionalna javna ustanova z nalogami na področju okolja in trajnostnega 
razvoja – FR

• PEDMEDE - konzularni organ za javna dela z evropskim predstavništvom – GR

• YMEPERAA- Nacionalni organ z nalogami na področju prometa in različnih 
infrastruktur (pristanišča, železnice ...) – GR

• GZS - Gospodarska zbornica Slovenije – SL

• TUS - visokošolski zavod - IE

Konzorcij



4 intelektualni produkti

➢ Zeleni priročnik ➔ Instrument o regulativnem okviru in praksi GPP na področju
gradbenih del, Nadnacionalno poročilo (November 2021)

➢ GUPP kurikulum➔ za izboljšanje spretnosti in znanja osebja, odgovornega za javna
naročila (pogodbe, javna naročila, zelena merila - kakovost, energija, odpadki,
trajnost - ...)
• EQF 5, 40h e-learning

➢ Spletna platforma GUPP ➔ vsebine usposabljanja, prostor za izmenjavo, novice,
informacije (trajnostno javno naročanje, politika EU in pravni okviri, povezani z
zelenim javnim naročanjem)

➢ Sodelovanje z GUPP pri "zelenih javnih naročilih storitev gradnje„ ➔ ključne
ugotovitve na podlagi projektnih izkušenj, metodološke smernice za spodbujanje
razvoja BEP na nacionalnih ravneh

Ciljne skupine: 

✓ Oblikovalci politik
✓ subjekti, ki sodelujejo v 

postopkih javnega 
naročanja

✓ akterji v izobraževalnem 
sektorju, usposabljanje 

✓ podjetniki…

Rezultati in ciljne skupine



➢ Spodbujamo spremembe vedenja akterjev, vključenih v postopke javnega naročanja, 
za bolj zeleno gospodarstvo. 

➢ Lajšamo prenos znanja med strokovnjaki in izobraževalnim sektorjem.

➢ Krepimo sinergije med vsemi zadevnimi zainteresiranimi stranmi.

S projektom GUPP gradbeni sektor prispeva k doseganju energetskih in okoljskih ciljev 
EU. 

Na področju usposabljanja je učinek krepitev zmogljivosti izobraževalnega sektorja za 
odzivanje na naraščajoče potrebe gradbenega sektorja.

Vplivi



ZeJN v gradbeništvu| GUPP Moodle

Ob prijavi prejmete povratni e-mail z informacijami o načinu vstopa v program. 
Po vstopu se sami vpišete v Poglavja/Module, ki vas zanimajo. 

https://gupp-class.eu/

https://gupp-class.eu/


ZeJN v gradbeništvu|

• 12 vsebinskih 
modulov

• Test na koncu 
vsakega modula 

• Certifikat 



Hvala


