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Slovar  

 

Merila za podeljevanje: so merila, na podlagi katerih bo naročnik primerjal ponudbe in na podlagi 

katerih bo oddal naročila. Pravila EU o javnih naročilih zahtevajo, da se naročila oddajo na podlagi 

"ekonomsko najugodnejše ponudbe". Ustrezna okoljska merila se lahko vstavijo kot merilo za 

primerjavo zelenih ponudb med seboj (v primeru, da tehnične specifikacije opredeljujejo naročilo kot 

zeleno) ali kot način uvedbe okoljskega elementa in dodelitve določene teže. 

Zeleno javno naročanje: je postopek, v katerem si javni organi prizadevajo pridobiti blago, storitve ali 

gradnje z manjšim vplivom na okolje. Ustreznost vključitve okoljskih ukrepov v projekte javnega 

naročanja se razlikuje od naročila do naročila in je predvsem v pristojnosti posameznih naročnikov.  

Javno naročanje: predstavlja postopek, s katerim naročniki (na primer lokalni organi) pridobivajo 

blago in storitve na trgu.  

Merila za izbor: je niz meril, ki jih morajo izpolnjevati gospodarski subjekti, da so upravičeni do 

predložitve ali ocenjevanja ponudb. 

EU Level(s): je okvir in metodologija, ki za načrtovanje stavb uporablja življenjski cikel (od zibelke do 

zibelke) in zagotavlja kazalnike za merjenje vplivov na ogljik, materiale, vodo, zdravje in udobje, 

podnebne spremembe. 

Vrednotenje stroškov v življenjskem ciklu (LCC) je tehnika, ki se uporablja za ocenjevanje skupnih 

stroškov, povezanih z nakupom. Pri tem se ne upoštevajo le stroški nakupa izdelka, temveč tudi stroški 

njegovega obratovanja (energija, vzdrževanje) in odstranitve. To se pogosto imenuje tudi celotni 

stroški lastništva (TCO). LCC lahko upošteva tudi zunanje okoljske vplive ("Celotni LCC"). Podrobnejša 

opredelitev LCC in povezane informacije so na voljo na: 

ec.europa.eu/environment/ZeJN/pdf/toolkit/module1_factsheet_lcc.pdf.  

Vrednost za denar: ne pomeni zagotavljanja najnižje začetne cene, temveč je opredeljena kot 

optimalna kombinacija stroškov in kakovosti v celotni življenjski dobi, ki izpolnjuje zahteve uporabnika.  

Celotna življenjska doba ogljika: je sestavljena iz odtisa obratovalnega (energijskega) in utelešenega 

ogljika stavb na podlagi faz življenjskega cikla, opredeljenih v standardu EN 15978 (Trajnost gradbenih 

del, Ocenjevanje okoljske učinkovitosti stavb). 
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Okrajšave 

 

CO2eq Ekvivalent emisij ogljikovega dioksida 

DPER Ministrstvo za javno porabo in reforme (Irska) 

GHG Toplogredni plini 

LCA Ocena/analiza življenjskega cikla 

LCC Stroški življenjskega cikla 

MEAT Ekonomsko najugodnejši razpis 

OGP Urad za javna naročila (Irska) 

S.I. Statutory Instrument 

TCO Celotni stroški lastništva 

WLC Celotna življenjska doba ogljika 
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 Uvod 
 

Dobrodošli v programu GUPP za krepitev zmogljivosti. Ta priročnik za tečajnike je zasnovan tako, da 

vam nudi vse informacije, ki jih boste potrebovali za uspešno dokončanje tečaja. Vsebuje tudi 

povezave do nadaljnjih informacij, ki se vam lahko zdijo koristne pri delu na področju zelenega javnega 

naročanja. 

Tečaji so namenjeni zaposlenim v javnih organih, naročnikih na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, 

vključno z osebjem, zadolženim za javna naročila, ključnim deležnikom iz gradbenega sektorja, 

oblikovalcem politik, socialnim partnerjem in subjektom, vključenim v postopke javnih naročil, ter 

deležnikom iz izobraževalnega sektorja, vključno s ponudniki usposabljanja in izobraževanja odraslih. 

Cilji tega tečaja so: 

➢ tečajnikom zagotoviti sodobno znanje in napredne vidike ZEJN pri gradbenih delih,  

➢ obogatiti širšo sliko trajnostnega razvoja, h kateremu lahko zelena javna naročila pomembno 

prispevajo. 
 

Javni organi/občine v EU vsako leto porabijo približno 14 % BDP za javna naročila, kar znaša več kot 
1,9 bilijona EUR. Zato je "ozelenitev" javnih naročil med ključnimi dejavniki, ki spodbujajo prehod k 
učinkoviti rabi virov in zeleni rasti, kar je močno poudarjeno v nedavno uvedenem Evropskem zelenem 
dogovoru. Javni sektor je ključni vir povpraševanja zlasti pri gradbenih delih. Glede na to, da je 
gradbeni sektor eden od sektorjev, ki porabijo največ virov, je zeleno javno naročanje v tem sektorju 
ključno gonilo za dela z omejenim vplivom na okolje, hkrati pa pomembno prispeva k doseganju 
okoljskih in trajnostnih ciljev ter ciljev EU na področju energetske učinkovitosti. Kljub temu se države 
EU pri izvajanju politik zelenega javnega naročanja soočajo s številnimi ovirami, od pomanjkanja 
informacij, usposabljanja in znanja za določanje meril in standardov, ki so primerni za zeleno javno 
naročanje, do neustrezne krepitve zmogljivosti delovne sile na področju javnega naročanja in 
omejenega prenosa znanja med izvajalci in izobraževalnim sektorjem. 
 
Cilj projekta GUPP je učinkovito vplivati na gradbeni sektor z odzivanjem na trenutne, nastajajoče in 
naraščajoče potrebe sektorja za pospešitev prehoda na krožno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča 
vire, da bi dosegli energetske in okoljske cilje EU. Hkrati je z vidika izobraževalnega tečaja pričakovani 
učinek okrepiti gradnjo zmogljivosti sektorja izobraževanja pri obravnavanju zgoraj navedenih izzivov, 
in sicer z vključevanjem inovativnih učnih orodij in virov ter olajšanjem ponudbe visokokakovostnih 
učnih priložnosti za odrasle in zagotavljanjem spletnih/skupnih prožnih učnih ponudb, prilagojenih 
učnim potrebam gradbene industrije. 
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 Program GUPP Zeleno javno naročanje v gradbeništvu  
Krožno javno naročanje je pristop k okolju prijaznejšemu javnemu naročanju, ki priznava vlogo, ki jo 

lahko imajo javni organi pri podpiranju prehoda v krožno gospodarstvo. Krožno javno naročanje je 

mogoče opredeliti kot postopek, s katerim javni organi nabavljajo gradnje, blago ali storitve, ki si 

prizadevajo prispevati k zaprtim energetskim in snovnim krogom v dobavnih verigah, hkrati pa 

zmanjšujejo negativne vplive na okolje in nastajanje odpadkov v celotnem življenjskem ciklu, v 

najboljšem primeru pa se jim tudi izognejo. 

Ta tečaj vas bo seznanil z različnimi idejami, ki so pomembne pri izvajanju zelenega javnega naročanja 

in so namenjene zlasti lokalnim organom, ki delujejo na področju gradbeništva. Njegov namen je 

zagotoviti celovit uvod v proces zelenega javnega naročanja (ZeJN), da bi spodbudil in podprl osebje 

lokalnih organov pri uporabi orodij, usklajevanju informacij in virov ter preverjanju ustreznega in 

relevantnega odločanja v procesu ZeJN.  

Ta priročnik za tečajnike vas bo popeljal skozi različne faze postopka zelenega javnega naročanja.   

• Uvod v krožno gospodarstvo in zeleno javno naročanje 

• Predstavitev politike in zakonodaje EU in držav članic na področju zelenega javnega naročanja 

• Krožno gospodarstvo in zeleno javno naročanje v kontekstu 

• Postopek pred javnim naročanjem (1. načrtovanje + določitev prednostnih nalog; 2. ocena 

potreb; 3. vključevanje trga) 

• Javno naročanje (4. Vključitev meril zelenega javnega naročanja v razpis; 5. Ocenjevanje in 

preverjanje meril zelenega javnega naročanja) 

• Postopek po javnem naročanju (6. Zagotovitev, da pogodbeni pogoji vključujejo zaveze glede 

zelenih javnih naročil; 7. Spremljanje + izboljšanje uspešnosti zelenih javnih naročil) 
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 Nasveti za uporabo priročnika za tečajnike 
Koristno bo, če se boste pred začetkom tečaja seznanili z glavnimi deli Priročnika za tečajnike.  

 

Priporočamo naslednje: 

• Učne enote se učite po vrstnem redu (zaporedju), saj se morate nekatere stvari naučiti v enem 

delu, preden začnete naslednji del. 

• Če se boste učili v sklopu skupine, učno gradivo preberite pred predavanjem, kar je znano kot 

pristop k učenju v obrnjeni učilnici. V času predavanja se lahko okrepijo interaktivne razprave 

in dejavnosti reševanja problemov, ki jih vodijo predavatelji, ter se poudari poglobljeno 

učenje. 

• Morebitne dejavnosti in naloge opravite sproti. 

• Zapišite si ključne točke in povzetke. Ti so zasnovani tako, da si lažje zapomnite pomembne 

informacije. 

• Na začetku priročnika sta na voljo slovarček in seznam okrajšav. Z njima lahko preverite izraze, 

ki jih ne poznate. 

 

Če vam kaj ni jasno, si to zabeležite, da se boste lahko o tem pogovorili z inštruktorjem v razredu ali 

na forumu za razpravo na platformi za e-učenje. Tečaj je zasnovan tako, da vam bo v čim večjo pomoč. 

 

Namen priročnika za tečajnike 

V priročniku za tečajnike bo opisan naslov vsake učne enote, jasno bodo prikazani učni rezultati ali cilji, 

navedene bodo teme, ki jih je treba obravnavati, in časovni razpored izvedbe za vsako učno enoto. 

Tečajnikom so na voljo navodila, kako naj opravijo dejavnosti in kako bodo ocenjeni, z razdelitvijo 

ocen, vaj in različnih dejavnosti, ki jih morajo opraviti tečajniki. Zaradi različnih izkušenj in sodelovanja 

različnih strokovnjakov bodo tečajniki različno sodelovali in se različno odzivali na posredovane 

informacije, zato lahko nekatere vaje trajajo dlje ali krajše od priporočenega časa. 

Tečaj je razdeljen na več dejavnosti, ki so namenjene vključevanju v učenje. Dejavnosti vključujejo 

predstavitve PowerPoint, videoposnetke, praktične prikaze, spletno ocenjevanje, razpravo in druge 

vaje, ki so lahko individualne ali skupinske. Te bodo podrobneje obravnavane v nadaljevanju. 

Pomembna sestavina tega tečaja je tudi samostojno učenje, saj vas te učne vsebine pripravijo na 

naslednjo učno enoto (pristop obrnjene učilnice). Viri so v obliki bralnih ali vizualnih učnih vsebin. Na 

voljo so tudi dodatni in nadaljnji viri, običajno v obliki povezav do posebnih spletnih strani, ki so na 

voljo v predstavitvah PowerPoint. 

Dejavnosti se lahko ocenijo za namene certificiranja. Tečajniki se lahko ocenjujejo individualno ali kot 

del skupine. Pri skupinskem ocenjevanju obstaja individualni del ocenjevanja, zato se tečajniki ne 
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morejo "odpovedati" vaji. Tečajniki morajo biti pred vsako ocenjevalno dejavnostjo obveščeni, da 

bodo ocenjeni. 

Struktura dejavnosti 

Kot smo že omenili, je tečaj sestavljen iz več dejavnosti. Za tečaj so bile razvite ikone, ki vam bodo 

pomagale hitro prepoznati namen dejavnosti.    

V predstavitvah PowerPoint bodo te ikone uporabljene za vizualno povabilo, kaj se od vas zahteva. V 

nadaljevanju je razlaga nekaterih najpogosteje uporabljenih ikon, ki označujejo vrsto dejavnosti. (vse 

se morda ne uporabljajo v vašem tečaju.) 

 

Predstavitev 
 
Diapozitivi PowerPoint, ki jih je treba predstaviti razredu, ki ima uradna 
navodila in informacije. Te predstavitve lahko vključujejo nekatere 
razprave v razredu/skupini.. 
 

 

Timsko delo 
 
Grafični prikaz skupinskega dela označuje, da bo na tej točki skupina 
sodelovala pri izdelavi enega dela, ki lahko vključuje plakat, predstavitev ali 
druge naloge po navodilih vodje usposabljanja. 

 

Skupinsko delo 
 
Grafična predstavitev pomeni, da mora vodja skupine ugotovitve skupine 
predstaviti razredu in se po možnosti odzvati na vprašanja in odgovore iz 
dvorane ali na ugotovitve, ki jih vodja usposabljanja zapiše na flipchart. 

 

Videoposnetki  
 
Ikona videoposnetka označuje, da bo predvajan videoposnetek, tečajniki 
pa bodo pozvani, da si naredijo zapiske, ki bodo vodili k drugim 
dejavnostim. 

 

Dejavnosti 
 
Ikona Dejavnost pomeni, da mora inštruktor skupino pripeljati do praktične 
dejavnosti ali ji na praktičen način prikazati ključni koncept, ki je del 
osnovne teorije. Tečajniki aktivno delajo na dejavnosti, da bi zagotovili dela 
za ocenjevanje. 
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Ocenjevanje 
 
Ta ikona označuje, da bo izvedena ocena. Ocenjevanje lahko vključuje 
skupinsko nalogo, vprašanja z več možnimi odgovori ali vprašanja s kratkimi 
odgovori, ki bodo razdeljena tečajnikom. Na splošno bodo naloge 
predložene izvajalcu usposabljanja takoj po zaključku. Ker gre za 
akreditiran tečaj, mora izvajalec usposabljanja shraniti vse izpolnjene 
delovne liste in naloge, da zunanjim ocenjevalcem dokaže, da je bilo 
ocenjevanje opravljeno. Za pomoč pri podporni dokumentaciji se bodo 
posnele fotografije plakatov in predstavitev ali pa se bo zagotovilo in 
zabeležilo spletno delo. 

 
Videoposnetki, predstavitve PowerPoint in demonstracije se štejejo za dejavnosti, iz teh dejavnosti pa 

je vrsta vaj. Te vaje so lahko individualne ali skupinske. Ne glede na to, ali gre za skupinske ali 

individualne vaje, je treba opraviti več "nalog". Spodnja shema prikazuje, da so te naloge lahko PMI, 

TPS, delo s plakati, kvizi, samostojno učenje, skupinsko delo ali skupinska razprava.  

 

Spodnji diagram prikazuje, kako je "dejavnost" povezana z "nalogami".  
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 Kako se registrirati in vpisati v tečaj 
 

Do platforme GUPP Moodle lahko dostopate prek te povezave:  

➔ https://gupp-class.eu/  

Ko boste dostopali do spletne strani, boste morali izbrati možnost Ustvari račun. 

 

 

Prikazal se bo portal za registracijo, v katerega morate vnesti vse zahtevane podatke. 

  

https://gupp-class.eu/
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Na koncu izberite možnost Ustvari moj novi račun. 

  

 

 

Po izbiri možnosti "Ustvari moj novi račun" boste prejeli obvestilo, da vam je bilo poslano e-poštno 

sporočilo, s katerim morate nadaljevati postopek registracije in potrditi svoj novi račun. Če 

elektronskega sporočila ne prejmete, se obrnite na lokalnega skrbnika:  
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Irska – Gloria.Callinan@tus.ie  

Slovenija – zgigm@gzs.si  

Francija - saliceti@oec.fr  

Grčija - info@pedmede.gr  

Ostali  – zgigm@gzs.si  

 

  

Preverite svoj e-poštni predal za novo e-poštno sporočilo, kot je prikazano na sliki. Če e-poštnega 

sporočila nimate v svojem poštnem predalu, preverite tudi mapo "Spam" ali "Social". Če elektronskega 

sporočila ne prejmete, se obrnite na lokalnega skrbnika.  

S klikom na povezavo v e-poštnem sporočilu boste potrdili nov račun in prejeli obvestilo, da je bila 

vaša registracija potrjena. Zdaj lahko kliknete gumb Nadaljuj. 

  

 

Zdaj se lahko sami vpišete v module po lastni izbiri. Predlagamo, da se vpišete v vseh 12 modulov. 

Kliknite domov na spletni strani. 

 

 

 

 

 

mailto:Gloria.Callinan@tus.ie
mailto:zgigm@gzs.si
mailto:saliceti@oec.fr
mailto:info@pedmede.gr
mailto:zgigm@gzs.si
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Po kliku na “Kliknite za vstop na ta tečaj” boste uspešno vpisani v modul. 

Dobrodošli v GUPP Moodle. Uživajte v procesu učenja! 
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 Kako je tečaj organiziran 
Tečaj je bil razvit v obliki številnih enot mikroučenja, ki osebju javnega organa omogočajo, da izbere in 

izpolni svoj načrt usposabljanja, prilagojen njegovi ravni ambicij in potrebam.  

Spodnja slika 1 prikazuje razčlenitev vsake učne enote in obravnavane teme.  
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•Predstavitev GUPP

•Izvajanje tečaja
1. Uvod v GUPP program

•Uvod v ZeJN

•Koristi od ZeJN
•Politike EU in okoljska zakonodaja

•Nacionalne politike in okoljska zakonodaja

2. ZeJN in gonilne sile -
Pregled

•Oblikovanje okvira za ZeJN

•Okvir: Področje uporabe in cilji

•Spremljanje ZeJN
3. Uvedba ZeJN

•Kaj je krožno gospodarstvo?

•Podrobneje o krožnem gospodarstvu

•Krožno javno naročanje

4. Krožno gospodarstvo in 
ZeJN

•Direktive EU in načela Pogodbe

•Vrste postopkov

•Pravne izključitve
5. Pravni vidiki ZeJN

•Ocena potreb

•Angažiranje na trgu

6. Ocena potreb in 
predhodno preverjanje trga

•Specifikacije in merila za izbor

•Merila za dodelitev s pogodbenimi klavzulami

7. Merila za izbor in 
podeljevanje

•Uvod v EU Levels

•Vzpostavitev projekta8. EU Levels 

•Uvod v LCA 

•Poslovni primer 

•Izvajanje LCA v stavbah

9. Analiza življenjskega cikla

•Uvod v LCC

•Orodja

10. Vrednotenje stroškov v 
življenjskem ciklu (LCC)

•Sodelovalni BIM

•BIM in javna naročila

•BIM za razpise
11. ZeJN in BIM

•Ocenjevanje in preverjanje

•Spremljanje in poročanje
12. Pregled in ocenjevaje 

ponudb
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 Učni rezultati za program GUPP 
Učni rezultati so znanje ali spretnosti, ki jih morate razviti do konca tečaja in ki so zapisani in 

dogovorjeni.   

Učne izide (ali cilje) uporabljajo vodje usposabljanja in tečajniki, tako da je vsem jasno, kaj se želi z 

usposabljanjem doseči. Učne rezultate lahko uporabite, da se vprašate, ali usposabljanje za vas 

dosega, kar naj bi doseglo, in da ukrepate, če ne.  

V nadaljevanju so opisani cilj usposabljanja GUPP in splošni učni izidi usposabljanja GUPP. 

Zeleno javno naročanje za lokalne javne organe povezane s storitvami 

gradbeništva 

Opis Cilj 

Javni organi in naročniki 

Strokovnjaki za javna naročila 

gradbenih del 

 

CILJ USPOSABLJANJA 

Cilj programa je izboljšati znanje udeležencev o načelih in praksah, ki se uporabljajo v procesu 

zelenega javnega naročanja v gradbeništvu za zaposlene v lokalnih organih. To izboljšano znanje bo 

članom osebja omogočilo, da uporabijo svoje obstoječe spretnosti, tako da bodo dosegli ustrezne 

tehnike, metode in standarde zelenega javnega naročanja. 

CILJI PROGRAMA/IZIDI UČENJA 

  

IZJAVA O KOMPETENCAH 

 

1 

Po končanem programu usposabljanja bodo tečajniki znali:   

Našteti in opisati ključne politične in zakonodajne dejavnike, pomembne za zelena javna naročila 

v gradbeništvu 

2 Razložiti ključne izraze in načela, povezana z zelenim javnim naročanjem v gradbeništvu 

3 Razumeti, kaj je zeleno javno naročanje in kako se sklada s sedanjo nacionalno in evropsko politiko 

ter zakonodajo 

4 Razumeti glavna merila in pravne pogodbene klavzule zelenega javnega naročanja v gradbeništvu 

5 Razumeti glavna orodja in tehnike za krožno gospodarstvo in zeleno javno naročanje (ravni EU, 

LCA itd.) 

6 Razumeti glavna orodja za izračun stroškov življenjskega cikla in zeleno javno naročanje (LCC itd.) 

7 Opredeliti področja, ki so posebej pomembna za vašo organizacijo kot lokalni organ 

8 Načrtovati strateški pristop za učinkovito izvajanje zelenega javnega naročanja v gradbeništvu. 
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 Pregled tečaja - podroben opis enot in trajanje 
 

Celoten sklop učnih enot se izvaja v 40 urah strukturiranega in samostojnega učenja (ki se lahko v veliki 
meri črpa iz študij primerov) v obliki kombiniranega ali spletnega učenja.   

Vsaka enota mikroučenja traja od 1 do 4 ure. To zagotavlja prožnost pri izvajanju tečaja. Te enote je 
mogoče opraviti na naslednji način: 

 

Vrsta dostave Dostava enot Časovni okvir 

Polni delovni čas (kombinirani 
ali spletni) 

V 2-3 srečanjih 2-3 tedni 

Delni delovni čas (kombinirani 
ali spletni) 

V 3-6 srečanjih 3-6 tednov 

Delni delovni čas (online) V 6 srečanjih neomejeno 

 

Število ur  Skupaj: 40 ur - 14-16 ur stikov in 24-26 ur samostojnega študija 

Vrsta discipline  
Orodja za e-učenje, prostori za praktični prikaz in usposabljanje ter postopki 
ocenjevanja/preizkusa  

Predhodne 
zahteve  

Od udeležencev se pričakuje, da imajo nekaj splošnega znanja o javnih 
naročilih na področju gradbeništva.   

Postopek 
ocenjevanja  

Sprotno ocenjevanje   

Izvedba  
Delni ali polni delovni čas   
Kombinirano in/ali osebno/vsebinsko/internetno 

Tehnična varnost   
(strojna in 

programska 
oprema)  

Bela tabla;    
Multimedijska oprema;    
Dostop do ustreznih digitalnih orodij;    
Praktični modeli usposabljanja;    
demonstracijski videoposnetki.   

Predavanja  
Spletni pripomoček   
Učilnica v učilnici   
Strokovni gostujoči govorci  

Viri 

Platforma za e-učenje (Moodle)  
Uvodni paket: struktura programa, informacije o registraciji, uvod v program, 
podatki o službi za pomoč uporabnikom in forum)   
Učni viri: viri za branje, videoposnetki, gradiva itd. 

 

Pričakuje se, da se bodo vsi tečajniki učili samostojno, z uporabo bralnih in video virov, preden se 

udeležijo naslednje ure - to je znano kot pristop obrnjene učilnice. Spodbujamo vas, da na naslednje 

usposabljanje pridete pripravljeni, kar bo omogočilo večjo razpravo o temah in interakcijo med vsemi 

tečajniki. V sistemu Moodle je vzpostavljen tudi forum za razpravo, ki omogoča interakcijo med 
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predavatelji in tečajniki zunaj pouka ter spodbuja dodatno razpravo med tečajniki. Predvideno je, da 

bodo izvajalci usposabljanja redno objavljali komentarje za razpravo, da bi pospešili vaše sodelovanje. 

Spletna platforma za e-učenje Moodle bo vključevala dostop do vseh PowerPointov s prenosljivimi 

pdf-ji, videoposnetki in dodatnimi viri za branje, ki dopolnjujejo ustrezno učno vsebino.   

Pričakuje se, da se bodo tečajniki seznanili z vsebino pred poukom, pri katerem bo predavatelj 

spodbujal razpravo v skupinah in opravljanje številnih interaktivnih dejavnosti. V podporo učenčevim 

izkušnjam bodo uporabljeni predstavitveni in izobraževalni videoposnetki ter študije primerov.   

Samostojni viri za samostojno učenje so na voljo za prenos v obliki bralnih ali video virov. Za izvajanje 

nadaljnjih raziskav so v PowerPointih na voljo številne hiperpovezave na spletna mesta, ki spodbujajo 

nadaljnje učenje in usmerjajo k drugim usposabljanjem.   

Sprotno ocenjevanje se ocenjuje s številnimi dejavnostmi, kot so individualni spletni kvizi ali 

spletne/osebne praktične predstavitvene naloge ter skupinsko delo in praktične dejavnosti. Spletni 

igričarski kvizi bodo na voljo v obliki vprašanj z več možnimi odgovori ali kratkimi odgovori, ocenjevanje 

pa se bo izvajalo samodejno na spletu.  

Vse druge naloge je treba v roku, ki ga določi izvajalec usposabljanja, naložiti v sistem Moodle, kjer jih 

bo izvajalec usposabljanja ocenil in ovrednotil.  

Pomembno je, da tečajniki zagotovijo razumevanje naslednjih učnih rezultatov za vsako učno enoto, 

ki se nanašajo na določeno temo. 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

1 Uvod v GUPP program TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

  1.00 0.00 1.00 

CILJ UČNE ENOTE 

Opremiti učenca z znanjem, potrebnim za navedbo načrtovanih rezultatov in pogojev, povezanih z 

udeležbo na tečaju; uporabljati dobre zdravstvene, varnostne in higienske prakse; razumeti pravila 

centra in razložiti pomen enakih možnosti. 

Cilji/izidi učenja 

1. Predstavite namen in cilje programa usposabljanja za zelena javna naročila.   

2. Opišite okvirni program, časovni okvir, uporabo različnih učnih metod in orodij ter način 

izvedbe usposabljanja   

3. Potrdite vrsto kreditnih točk/priponk, ki so na voljo in so sprejete za stalno izpopolnjevanje.   

4. Spoznajte sošolce in izvajalca usposabljanja.   

5. Potrdite vloge, odgovornosti in naloge izvajalca usposabljanja. (gospodinjstvo)   

6. Navedite podporo, ki je na voljo tečajnikem (dostop do platforme za e-učenje, spletnih in 

drugih virov itd.)   

7. Izpolnite ankete o povratnih informacijah za pomoč pri izboljšavah programa. 
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Pristojnosti/odgovornosti 

Upoštevati pravila in predpise centra za usposabljanje.  

Upoštevajte varne prakse na delovnem mestu (H&S), vzdržujte visok standard osebne higiene.  

Spoštljivo poslušati druge.  

Sprejeti odgovornost za samostojno učenje.  

Sprejemati poklicne etične standarde.  

Izkazati pripravljenost predstaviti osebna stališča in sodelovati v razpravah v skupini/razredu. 

Pokazati občutljivost za individualne razlike in mnenja. 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

2 ZeJN in gonilne sile - Pregled TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 

Uvod v ZeJN  

Prednosti ZeJN  

Okoljski standardi  

Politike EU in okoljska zakonodaja  

Nacionalne politike in okoljska zakonodaja 

2.50 0.00 2.50 

CILJ UČNE ENOTE 

Predstaviti pregled strateške vloge zelenega javnega naročanja za javne organe in učenca opremiti z 

ustreznim znanjem, potrebnim za opis načel in predstavitev namena zelenega javnega naročanja kot 

orodja za doseganje različnih političnih ciljev in koristi s posebnim poudarkom na gradbeništvu. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opisati načela in prednosti zelenega javnega naročanja v gradbeništvu 

2. Opisati, kako je zeleno javno naročanje pomembno za trenutne nacionalne politike in 

politike EU ter gonilne sile 

3. Opredeliti in opisati pomen standardov v ZEJN za lokalne organe 

Pristojnosti/odgovornosti 

Prepoznati in opisati načela zelenega javnega naročanja, ki so pomembna za gradbeništvo. 

Opredelite in opišite politike in dejavnike EU, ki so pomembni za zelena javna naročila. 

Opredelite in opišite nacionalne politike in dejavnike, pomembne za zeleno javno naročanje 

Opišite, kako biti na tekočem z nacionalnimi politikami in politikami EU, ki so pomembne za 

zelena javna naročila.  

Opredelite pomen standardov za zeleno javno naročanje 

Pokažite odgovornost za ocenjevanje in upoštevanje najboljših praks. 

Posebne kompetence/odgovornosti 

Opredelitev in opis najnovejših politik EU in nacionalnih politik, ter dejavnikov, ki so pomembni 

za zeleno javno naročanje v gradbeništvu, ter izpolnjevanje ciljev okoljske politike. 

Podrobno razpravljati o pomenu zelenega javnega naročanja kot orodja za spopadanje s 

podnebnimi spremembami. 
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Opredelite ključne prednosti uspešnega zelenega javnega naročanja. 

Opišite, kakšne so dolgoročne gospodarske koristi zelenega javnega naročanja. 

Pokažite razumevanje pomena zelenega javnega naročanja kot močne tržne sile. 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

3 Uvedba ZeJN TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 
Oblikovanje okvira za zelena javna naročila  

Okvir: Področje uporabe in cilji  

Spremljanje ZEJN 

3.00 0.50 3.50 

CILJ UČNE ENOTE 

Opremiti tečajnika z ustreznim znanjem, potrebnim za zagotavljanje smernic o tem, kako bi bilo treba 

izvajati in upravljati ZeJN v javni upravi. Namen te učne enote je opisati osnovne korake, ki so potrebni 

pri uporabi ZeJN, razložiti določanje ciljev pri oblikovanju strategije ZeJN ter pomen spremljanja, 

pregledovanja in poročanja. Poudarek je na pomenu faz načrtovanja pred javnim naročilom in 

spremljanja po njem za uspešno zeleno javno naročanje. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opišite načela in prednosti izvajanja zelenega javnega naročanja v organizaciji.  

2. Razložite, zakaj je strategija javnega naročanja pomembna, in opredelite korake za ZEJN v 

gradbeništvu.  

3. Opišite, zakaj so faze pred sklenitvijo pogodbe in po njej pomembne za uspešno ZEJN.  

4. Opišite pomen spremljanja in poročanja v praksi ZEJN. 

Pristojnosti/odgovornosti 

Opišite korake, ki so potrebni za uvedbo strategije izvajanja zelenih javnih naročil.  

Razložite, zakaj je izvajanje ZEJN koristno za organizacijo.  

Opredelite najboljše prakse izvajanja zelenih javnih naročil v gradbeništvu.  

Opredelite in opredelite korake pri razvoju in izvajanju strategije ZEJN.  

Opredelite različne ravni politike ZeJN (splošna zavezanost, zavezanost v okviru povezane 

politike, celovita politika ZeJN).  

Opišite pomen določitve obsega in ciljev za uspešno ZeJN ter korake za to.  

Opišite, kaj je treba upoštevati pri razvoju akcijskega načrta in strategije za zeleno javno 

naročanje (ukrepi, komuniciranje, spremljanje, pregledovanje).  

Opišite korake pri vzpostavitvi sistema spremljanja in poročanja za zeleno javno naročanje v 

gradbeništvu.  

Razpravljajte o primerih za izvajanje zelenega javnega naročanja v organizaciji.   

Ugotovite, kje lahko poiščete dodatne informacije o zelenem javnem naročanju  

Uporaba kritičnih sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov  

Izkazati sposobnost sodelovanja v skupini in učinkovitega prenosa informacij  

izkazati odgovornost za ocenjevanje in upoštevanje najboljših praks. 

Posebne kompetence/odgovornosti 



  
 

This project has been funded with support from the European commission. This publication 
reflects the views of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information therein. 

 
21 

 

Predlagajte, kako bi v organizaciji pridobili podporo za zelena javna naročila.  

Razpravljajte o različnih ravneh politike zelenega javnega naročanja, ki obstajajo v organizacijah 

Oblikujte strategijo za izvajanje zelenih javnih naročil v organizaciji, od določitve obsega in ciljev 

do spremljanja in poročanja  

Dokažite, da se zavedate pomena in koristi strategije javnega naročanja v organizaciji.  

Izkazati usposobljenost za razvoj strategije za izvajanje zelenih javnih naročil v organizaciji 

 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

4 Krožno gospodarstvo in ZeJN TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 

Kaj je krožno gospodarstvo  

Krožno gospodarstvo: Kako je z 

gospodarskim okoljem?  

Krožno javno naročanje 

3.50 0.50 4.00 

CILJ UČNE ENOTE 

Pridobiti ustrezno znanje, potrebno za razumevanje krožnega gospodarstva in njegovih koristi na ravni 

EU in nacionalni ravni. vlogo javnih naročil pri podpori krožnemu gospodarstvu in praktične napotke 

za uporabo javnih naročil za podporo prehodu na krožno gospodarstvo v gradbenem sektorju. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opišite ključne politične in zakonodajne dejavnike, pomembne za krožno gospodarstvo in 

trajnostno gradnjo.  

2. Predstavite vrsto posebnih ukrepov in ciljev za doseganje prehoda na krožno gospodarstvo  

3. opredelite, kdo bi moral biti vključen v postopek krožnega naročanja in kakšne so njegove 

vloge  

4. Opišite načine, kako lahko javna naročila podpirajo krožno gospodarstvo v gradbeništvu 

Pristojnosti/odgovornosti 

Pojasnite ključna načela in gonilne sile za prehod na trajnostno krožno gospodarstvo na ravni EU 

in nacionalni ravni.  

Opredelite krožno gospodarstvo (opredelitev Evropske komisije)  

Opišite načela krožnega gospodarstva za stavbe  

Opredelite pomen krožnega gospodarstva za lokalne organe v gradbeništvu za lokalne organe  

Opišite krožne poslovne modele za lokalne organe v gradbeništvu  

Opišite strategije krožnega gospodarstva za vse faze gradnje stavbe  

Opredelitev krožnega javnega naročanja  

Razpravljajte o prednostih krožnega gospodarstva in o tem, kako ga lahko podpirajo javna 

naročila  

Razpravljajte o priložnostih za krožno javno naročanje v celotnem ciklu javnega naročanja  

Opišite korake, ki so vključeni v postopek krožnega naročanja  

Opišite vpliv, ki ga ima lahko javno naročanje na uresničevanje krožnega gospodarstva  
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Opišite načela certificiranja in EPD  

Prikažite pomen sodelovanja in vključevanja zainteresiranih strani za krožno javno naročanje  

opredelite priložnosti za krožno gospodarstvo na podlagi študij primerov javnih naročil   

Predstavite odgovornost za ocenjevanje in upoštevanje najboljših praks. 

Posebne kompetence/odgovornosti 

Opišite prednosti krožnega gospodarstva na okoljski, družbeni in gospodarski ravni.  

Navedite priložnosti za krožno javno naročanje v gradbeništvu.  

Opredelite skupine izdelkov z visokim potencialom, pomembne za gradbeništvo, za krožno javno 

naročanje   

Razložite model lastništva in model uporabništva za krožno gospodarstvo  

Primerjajte ključne okoljske vplive s pristopom zelenega javnega naročanja v gradbeništvu  

Opredelite učinkovito rabo energetskih virov v gradbeništvu  

Prikazati ustrezno izbiro materialov in izdelkov za zeleno javno naročanje  

Prikazati razumevanje zahtev za certificiranje in EPD pri ZEJN v gradbeništvu  

Našteti dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri določanju skupin izdelkov z visokim potencialom 

v gradbeništvu za krožno gradnjo  

Izkazati usposobljenost za prepoznavanje priložnosti za krožno javno naročanje 

 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

5 Pravni vidiki ZeJN TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 
Direktive EU in načela pogodbe  

Vrste postopkov  

Pravne izključitve 

2.50 0.50 3.00 

CILJ UČNE ENOTE 

Pridobiti ustrezno znanje, potrebno za razumevanje pravnega okvira za javna naročila v skladu z 

direktivami o javnih naročilih, različnih vrst postopkov, ki so na voljo, in pravil v zvezi z izključitvami. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opis ureditve javnih naročil (direktive EU o javnih naročilih, načela Pogodbe, sodna praksa, 

nacionalna zakonodaja).  

2. Opišite različne vrste postopkov, v katerih se lahko uporablja ZeJN.  

3. Razložite pravila iz direktive iz leta 2014 za izključitev in izbor, tehnične specifikacije, merila 

za oddajo, izvedbo naročila na nacionalni ravni 

Pristojnosti/odgovornosti 

Razložite izraze in opredelitve pojmov, ki so pomembni za pravne vidike zelenega javnega 

naročanja.  

Navedite ustrezne pravne vire za ZeJN  
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Opišite določbe, ki so bile uvedene za ZeJN za obravnavo okoljskih vidikov v skladu z direktivami 

o javnih naročilih iz leta 2014  

Opišite različne vrste postopkov, ki so na voljo v skladu z direktivami EU,   

pojasnite, zakaj je izbira postopka pomembna.  

Razpravljajte o pomenu izbire najprimernejšega postopka za javna naročila  

Razložite prednosti prožnih postopkov  

Navedite, kaj je treba upoštevati v klavzulah o izvedbi naročila za javna naročila na področju 

zelenih javnih naročil in kako jih je mogoče uveljaviti.  

Pokažite razumevanje zakonskih zahtev pri izvajanju ZeJN   

Izkazati odgovornost za ocenjevanje in upoštevanje najboljših praks. 

Posebne kompetence/odgovornosti 

Naštejte in razložite različne vidike načel Pogodbe EU (preglednost, sorazmernost, vzajemno 

priznavanje), ki jih je treba upoštevati pri izvajanju zelenih javnih naročil.  

Navedite in razložite dve vrsti tehničnih specifikacij (specifikacije, ki temeljijo na 

učinkovitosti/funkcionalnosti, ali specifikacije, ki temeljijo na standardih).  

Razložite prednosti prožnih postopkov  

Razložite razliko med specifikacijami in merili za oddajo ter navedite primere, ki se nanašajo na 

gradbeništvo  

Naštejte in opišite pravne vidike, ki jih je mogoče upoštevati v fazi izbire in so pomembni za ZeJN  

Opišite, katere pravne pogoje je treba upoštevati pri tehtanju in točkovanju meril za dodelitev  

Opišite pravne zahteve v zvezi s stroški življenjskega cikla (LCC)  

Opišite pravni okvir za sodelovanje na trgu  

Navedite pravne zahteve, ki obstajajo v zvezi s preverjanjem v skladu z direktivami iz leta 2014  

Navedite obvezne in diskrecijske razloge za izključitev ponudnikov   

razložite minimalne zahteve in variante ter opišite, kako se uporabljajo variante.  

Navedite naslove in opise pogodb, ki izrecno vključujejo okoljske vidike  

Opredelite merila, ki izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo zahteve za uporabo oznak 
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ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

6 Ocena potreb in predhodno preverjanje trga TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 Ocena potreb   

Sodelovanje s trgom 
3.00 0.50 3.50 

CILJ UČNE ENOTE 

Udeleženca opremiti z ustreznim znanjem, potrebnim za razumevanje pomena ocene potreb in 

vključevanja trga za uspešno javno zeleno javno naročanje, s predstavitvijo resničnih primerov iz 

javnih organov in priporočenih tehnik. Razloženi bodo praktični koraki za izvedbo ocenjevanja potreb 

in vključevanja trga. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opišite korake, ki jih morate opraviti pred vključitvijo meril ZeJN v razpis.  

2. Opredelite tehnike pred javnim naročilom in kako jih učinkovito izvajati za ZeJN.  

3. Opišite tveganja in koristi, povezane z javnimi naročili. 

Pristojnosti/odgovornosti 

Razložite oceno potreb in razloge, zakaj je pomembna.  

naštejete in razložite korake, ki so vključeni v ocenjevanje potreb  

Razložite izjavo o potrebah in razloge, zakaj je koristna.  

Opišite prednosti skupnega javnega naročanja  

Razložite vključevanje trga in zakaj je koristno  

Navedite tveganja in koristi tržnega sodelovanja ter kako obvladovati tveganja  

Opišite korake pri načrtovanju vključevanja trga za javna naročila (vključno z analizo trga)  

Ocenite potrebo po novogradnji ali večji prenovi  

Pokažite odgovornost za ocenjevanje in upoštevanje najboljših praks. 

Posebne kompetence/odgovornosti 

Navedite in razložite tehnike, ki se uporabljajo za ocenjevanje potreb (opazovanje, pogovori z 

uporabniki, anketa med uporabniki, pregled in načrtovanje, demonstracije).  

Razložite, zakaj je pomembno ocenjevanje obsega/vrednosti in zakaj je pomembno kupovati 

prožno.  

Navedite nekaj primerov, kako se lahko ocena potreb uporablja pri javnih razpisih za gradnjo na 

podlagi zelenih javnih naročil.  

Opredelite, kdo bi bil vključen v posvetovanje z uporabniki za različne vrste gradbenih projektov.  

Opišite, kako je opredeljen predmet naročila in kaj vključuje.  

Razložite, kaj so specifikacije, ki temeljijo na uspešnosti/izhodiščih, in pri tem uporabite primer. 

Predlagajte primer, kako lahko ocena potreb vpliva na obseg naročila v gradbeništvu. 
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ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

7 Merila za izbor in podeljevanje TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 
Specifikacije in merila za izbor   

Merila za dodelitev s pogodbenimi 

klavzulami 

3.00 1.00 4.00 

CILJ UČNE ENOTE 

Opremiti tečajnika z ustreznim znanjem, potrebnim za razumevanje, kako izvajati ZeJN v vsaki fazi 

postopka javnega naročanja, in opisati vrste meril, ki se lahko uporabijo v vsaki fazi, kar je pomembno 

za gradbeništvo. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opišite vlogo specifikacij, meril za izbor in dodelitev ter pogodbenih klavzul pri javnem 

naročanju.  

2. Izkazati razumevanje ključnih nacionalnih meril ZeJN za gradbeni sektor.  

3. Opredeliti in pripraviti strategije za kombiniranje in tehtanje meril. 

Pristojnosti/odgovornosti 

Pojasnite, kaj je mogoče vključiti v merila za izbor.   

Navedite razloge za diskrecijsko izključitev, ki se nanašajo na javna naročila  

Opišite, kaj je treba vključiti v tehnične specifikacije, in zakaj je pomembno določiti pravo raven 

ambicij  

pojasnite, kaj je mogoče vključiti v merila za dodelitev   

Razložite, zakaj so merila za dodelitev posebej pomembna za zelena javna naročila v 

gradbeništvu  

Pokažite odgovornost za ocenjevanje in upoštevanje najboljših praks. 

Posebne kompetence/odgovornosti 

Opišite razlike med osnovnimi in celovitimi merili  

Opredelite primere meril ZeJN, ki se lahko uporabljajo v gradbeništvu (merila za izbor, tehnične 

specifikacije, merila za oddajo, pogodbene klavzule)  

Opredelite nekatere strategije, ki se lahko uporabijo za pogodbene klavzule o izvedbi 
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ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

8 EU Level(s) TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 Uvod v EU Level(s)  

Vzpostavitev projekta 
2.00 1.50 3.50 

CILJ UČNE ENOTE 

Opremiti tečajnika z osnovnim znanjem, potrebnim za razumevanje pomena EU Level(s) za ocenjevanje 

in poročanje o trajnostni uspešnosti vseh faz gradbenega projekta za lokalne organe. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opredelitev in opis razlogov, zakaj bi bilo treba EU Level(s) uporabiti v nacionalnem ZeJN v vsaki 

fazi gradbenega projekta.  

2. Opredeliti in opisati, kako lahko uporaba EU Level(s) v ZeJN koristi javnim organom   

3. Razumeti šest makro ciljev ravni(e) in kazalnike, ki podpirajo vsakega od njih  

4. Razumeti, zakaj in kako so cilji (in s tem kazalniki) vključeni od začetka projekta 

Pristojnosti/odgovornosti 

Opredelitev makrociljov v skupnem okviru EU Level(s)  

Opredelite, katere trajnostne makrocilje bo projekt obravnaval  

Opredelite, kako se kazalniki medsebojno podpirajo v projektu gradnje  

Opredelite prednosti uporabe EU Level(s) za lokalne organe   

Opišite različne skupine uporabnikov za lokalne organe, strokovnjake in izvajalce gradbenih del  

Opredelite vloge in odgovornosti ključnih akterjev v lokalnem organu  

Določite, na kateri "ravni" se ocenjuje uspešnost projekta za gradbeni projekt   

Odločite se, kateri cilji (in s tem kazalniki) bodo vključeni od začetka projekta  

Opredelite funkcionalnost orodja za izračunavanje EU Level(s) za lokalne organe kot študijo 

primera   

Posebne kompetence/odgovornosti 

Opredelitev ustreznih ciljev v vsaki fazi gradbenega postopka.  

ocenjevanje uspešnosti na vsaki stopnji gradbenega postopka  

Opredelite in opišite kazalnike, ki so pomembni za vsak cilj    

Uporaba kazalnikov za vsako fazo gradbenega postopka   

Uporaba kazalnikov za vsako fazo življenjskega cikla stavbe  

Določite, kateri kazalniki se uporabljajo za ocenjevanje uspešnosti glede na,  

Načrtujte, kateri viri bodo potrebni za ocenjevanje uspešnosti in kdaj v življenjskem ciklu projekta  

prikazati uporabo orodja za izračunavanje ravni v življenjskem ciklu gradbenega projekta v študiji 

primera. 
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ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

9 Analiza življenjskega cikla TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 
Uvod v LCA   

Poslovni primer   

Izvajanje LCA v stavbah 

2.00 2.00 4.00 

CILJ UČNE ENOTE 

Opremiti tečajnika z osnovnim znanjem, potrebnim za razumevanje pomena ocene življenjskega cikla 

(LCA) ter orodij in programske opreme v podporo LCA za ocenjevanje in poročanje o trajnostni 

učinkovitosti vseh faz gradbenega projekta za lokalne organe. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opredelitev pomena pristopa, ki ga imajo lokalni organi na področju ogljika v celotnem 

življenjskem ciklu.   

2. Opišite načela in prednosti LCA za lokalne organe v gradbeništvu  

3. Opišite vlogo LCA pri javnem naročanju in pravila, ki veljajo v skladu z zakonodajo o javnih 

naročilih.  

4. Opredelite metodologijo za LCA in kako jo uporabiti pri gradbenih projektih  

5. Prikazati oceno okoljskih prihrankov. 

Pristojnosti/odgovornosti 

Opredelitev načel LCA   

razložiti izraze in opredelitve, povezane z LCA  

opredeliti ključne vplive LCA za lokalne organe na področju gradbeništva  

našteti faze življenjskega cikla stavbe in njihove vplive   

Opišite korake, ki so vključeni v LCA za podporo ocenjevanja življenjskega cikla v gradbenem 

projektu  

razložite namen presoje vplivov in orodja, ki so na voljo za njeno podporo  

Opišite, kako se lahko podatki LCA uporabijo pri gradbenem projektu   

Opišite razmerje med podatki LCA o izdelku in podatki LCA o stavbi  

Opišite načela in pomen okoljskih deklaracij izdelkov (EPD)  

Opišite vloge in odgovornosti različnih zainteresiranih strani pri razogljičenju grajenega okolja (npr. 

projektantov, gradbenikov in proizvajalcev izdelkov). 

Posebne kompetence/odgovornosti 

Razložite, zakaj je pri izračunu vpliva na okolje pomembno upoštevati pristop celotne življenjske 

dobe.  

razložite naraščajoči pomen LCA za stavbe v svetovni gradbeni industriji  

razložite različne vrste izračunov LCA v različnih fazah projekta in način njihovega merjenja  

Opredelite cilj in obseg študije primera LCA (ISO 14041)  

Opišite, kako izdelati model življenjskega cikla izdelka, ki se imenuje inventurna analiza   

Opredelite okoljsko pomembnost ocene vpliva življenjskega cikla (ISO 14042)  
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Predstavite namen presoje vplivov in podporna orodja   

Opišite, kako interpretirati študijo LCA (ISO 14043).  

Opredelite in opišite uporabo LCA za lokalne organe, ki se nanaša na gradbeni projekt  

Opišite, kdaj je treba uporabiti EPD   

Opredelite in prikažite, kako uporabljati nacionalne podatkovne zbirke EPD  

Opišite, kako LCA in raven(e) pomagajo pri prehodu v krožno gospodarstvo 
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ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

10 
Vrednotenje stroškov v življenjskem ciklu 

(LCC) 
TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 Uvod v LCC  

Orodja LCC 
2.00 1.50 3.50 

CILJ UČNE ENOTE 

Pridobiti osnovno znanje, potrebno za razumevanje pomena analize stroškov življenjskega cikla (LCC). 

Opisana bo programska oprema in orodja za izračun LCC, da bodo lahko lokalni organi upoštevali ne le 

začetne stroške nakupa določene rešitve, temveč tudi njene skupne ekonomske in okoljske stroške od 

zibelke do zibelke za gradbeni projekt. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opišite vlogo LCC pri javnem naročanju in pravila, ki veljajo v skladu z zakonodajo o javnih 

naročilih.  

2. Opredelite orodja, tehnike in zbirke podatkov za LCC ter kako jih uporabljati.  

3. Opišite splošna načela ekonomske presoje.  

4. Predstavite oceno finančnih in okoljskih prihrankov. 

Pristojnosti/odgovornosti 

Predstavite vlogo lokalne skupnosti LCC pri zelenem javnem naročanju.   

Opišite načela LCC in kdaj se lahko uporablja   

opredelite in navedite orodja, ki so na voljo za LCC na nacionalni ravni in na ravni EU  

opredelite in opišite standarde in zbirke podatkov LCC na ravni EU in nacionalni ravni  

opisati uporabo LCC pri merilih za dodelitev med postopkom javnega razpisa.  

Prikažite, kako je mogoče LCC vključiti v merila za dodelitev na podlagi študije primera.   

Opredelite sektorske aplikacije ekonomske presoje.  

Razprava o LCC v primerjavi z vrednostjo za denar  

Opišite načela ravni ekonomske presoje in ocene vrednosti za denar ("Economic Appraisal 2021-

2027 Vademecum").  

Posebne kompetence/odgovornosti 

Opredelitev vrst blaga/storitev, ki omogočajo oceno okoljskih stroškov nakupov.  

Opišite pomen Direktive 2014/24/EU za oddajo javnih naročil.  

Opredeliti in opisati metodo LCC, ki jo morajo ponudniki uporabiti v dokumentaciji o javnem 

naročilu.   

Opredelite merila za podatke, ki se zahtevajo pri uporabi metod LCC (objektivno preverljivi, 

nediskriminatorni, dostopni, podatke je mogoče zahtevati z razumnim naporom, preglednost).  

Prikažite, kako se lahko metoda LCC uporablja v fazi pred oddajo naročila (ocena stroškov), med 

ocenjevanjem ponudb in kot del spremljanja pogodbe.  
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opredeliti stroške v življenjskem ciklu proizvoda, storitve in gradnje.  

Prikažite, kako lahko LCC oceni skupne stroške ali dejanske stroške blaga, storitev in gradenj za 

oceno stroškov projekta in v fazah ocenjevanja ponudb.  

Prikazati, kako lahko LCC oceni skupne stroške ali dejanske stroške blaga, storitev in gradenj kot 

del spremljanja pogodbe. 

 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

11 
ZeJN in BIM 

Sodelovalni BIM 
TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 BIM in javna naročila   

BIM v razpisih 
2.00 2.00 4.00 

CILJ UČNE ENOTE 

Opremiti tečajnika z osnovnim znanjem, potrebnim za razumevanje vloge uporabe BIM kot predpogoja 

za sodelovanje na javnih razpisih in kako izvajati merila za uporabo BIM za uspešna javna naročila. 

Cilji/izidi učenja 

1. Opišite ključne dejavnike digitalizacije, ki so pomembni za gradbeništvo. 

2. Predstavite, kako lahko BIM s sodelovanjem in upravljanjem za lokalne organe podpre proces 

javnega naročanja projektov v gradbeništvu. 

3. Opišite, kako je mogoče BIM in LCA vključiti v postopek odločanja v zgodnji fazi, da bi podprli 

zeleno javno naročanje. 

4. Razložite različne načine, kako je mogoče BIM opredeliti v ponudbi  

Pristojnosti/odgovornosti 

Opišite vrste pobud na nacionalni ravni in ravni EU za spodbujanje uporabe digitalnih tehnologij v 

gradbenem sektorju.  

razložite, kaj je BIM in koga vključuje  

Opišite načela in prednosti BIM za trajnostno ocenjevanje učinkovitosti  

Opredelite in predstavite prednosti BIM za gradbeništvo s strani lokalnih organov  

Opišite načela oblikovanja BIM, primernega za avtomatizacijo LCA z uporabo orodja "oneclick".  

kognitivne in praktične spretnosti za izvajanje nalog, povezanih s procesom načrtovanja trajnostne 

stavbe.   

Izkazati odgovornost za ocenjevanje in upoštevanje najboljših praks. 

Posebne kompetence/odgovornosti 

Določite zahteve za sodelovanje pri projektu BIM na podlagi zahtev za izvedbo projekta (uporaba 

BIM) ter projektnih vlog in odgovornosti - pogodbena hierarhija.  

Določite in izberite zahteve modela javnega naročanja projekta v obliki modela dobave (pogodbe) 

in strategije javnega naročanja.  
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Na podlagi študije primera pokažite, kako vzpostaviti avtomatizacijo LCA z modelom in 

pregledovalnikom LCA.  

uporabiti jasno in dosledno označevanje materialov z uporabo BIM in osnovnega izračuna LCA  

uporaba večplastnih elementov za večmaterialne predmete  

Izvozite model in preverite, ali so elementi razvrščeni v IFC  

Uporaba analitične zmogljivosti. 

 

ZAPOREDNA 

ŠTEVILKA 
NASLOV UČNE ENOTE TRAJANJE V URAH 

12 Pregled in ocenjevaje ponudb TEORIJA PRAKSA SKUPNO 

 Ocenjevanje in preverjanje  

Spremljanje in poročanje 
1.50 2.00 3.50 

CILJ UČNE ENOTE 

Opremiti tečajnika z ustreznim znanjem, potrebnim za razumevanje, kako preveriti trditve ponudnikov 

v zvezi z merili zelenih javnih naročil, katere vrste dokazov je treba zahtevati, vlogo sistemov okoljskega 

ravnanja, standardov in oznak (vključno z okoljskimi oznakami in drugimi oblikami certificiranja s strani 

tretjih oseb) ter kako meriti učinek zelenih javnih naročil. 

Cilji/izidi učenja 

1. Navedite metode preverjanja, ki jih lahko ponudniki navedejo v odgovoru na merila ZeJN.  

2. Opišite vlogo sistemov okoljskega ravnanja, oznak, certifikatov in poročil o preskusih. 

3. Opišite, kako oceniti enakovredna dokazila in kdaj lahko sprejmete lastno izjavo. 

Pristojnosti/odgovornosti 

Navedite razloge, zakaj moramo preverjati v programu ZeJN.   

razložite "zeleno pranje" in različne vrste "zelenega pranja", ki obstajajo   

Naštejte in razložite različne vrste preverjanja.   

Razložite pravila o preverjanju v skladu z načeli Pogodbe.   

Opišite prednosti in zahteve glede uporabe oznak v razpisih   

Razložite načela in koristi sistema okoljskega ravnanja za zelena javna naročila   

Opišite najboljšo prakso glede preverjanja med izvajanjem pogodbe.   

Pokažite odgovornost za ocenjevanje in upoštevanje najboljših praks. 

Posebne kompetence/odgovornosti 

Opredelite in opišite primer zagotavljanja preverjanja v gradbenem sektorju.  

Razložite, kaj pomeni enakovrednost  

razložiti postopek sprejemanja enakovrednih oznak/samoprijav  

Opredelite in navedite primere okoljskih oznak, ki se lahko uporabljajo za zeleno javno naročanje 

v gradbeništvu  

Navedite in razložite pravila o sklicevanju na oznake  

Opišite, kaj je treba in česa ne smemo uporabljati pri uporabi oznak 
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Pristop k tečaju  

Tečaj je načrtovan kot zaporedje kratkih teoretičnih razlag pojmov, ki jim sledi niz dejavnosti in razprav 
za uporabo teoretičnega znanja. To bo pripomoglo k hitri uporabi teoretičnega znanja v praksi in 
utrditvi znanja. 

 

GLAVNI TEČAJ 

Razviti viri za vse teme. 

 Za tečajnike 

- Opombe k predmetu: pdf datoteka 
- Kratke dejavnosti (v razredu): med razlagami, del datoteke pdf 
- Praktične dejavnosti, ki jih bodo razvijali sami (zunaj razreda): Potrebne so vaje, datoteke in 

različne vrste gradiva. 
- Videoposnetki - ustvarjeni v okviru projekta GUPP in brezplačni spletni viri. 
- Mednarodna bibliografija 
- Zunanje povezave. 

 

Programska orodja 

Cilj: spodbujanje orodij za sodelovanje, ki omogočajo razvoj LU v osebni obliki in na daljavo.  

- Microsoft Teams ali Slack: za hitro komunikacijo (lahko ga uporabljajo za 
medsebojno povezavo). 

- Videokonference: za omogočanje delovnih komunikacijskih sestankov za razvoj 
nekaterih skupinskih dejavnosti.  

- Doodle: za lažje dogovarjanje sestankov med člani ekipe med tečajem. 
- Izboljšanje orodij za kviz (s tem lahko učitelj dobi povratne informacije in preveri, ali 

tečajniki razumejo, o čem se učijo). 
- Kahoot orodjem 
- Googlovi obrazci 

- Uporaba specializiranih orodij: 
- Orodja LCA (OneClick) 
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 PREDLOG URNIKA OCENJEVANJA 
Učenje se bo nenehno ocenjevalo glede na učne rezultate/cilje, ki se bodo ocenjevali na naslednji 
način:  

Teoretično: 
- Vrsta spletnih kvizov, ki se nanašajo na vsako učno enoto.  

 
Praktično: 

- Nalaganje nalog, ki prikazujejo uporabo naučenih konceptov/digitalnih orodij. 
 

 
V spodnji preglednici je prikazan okvirni časovni razpored ocenjevanja. 

Okvirni razpored ocenjevanja  

Učna enota Opis/vrsta % od celote 
Časovni razpored 
ocenjevanja 

 Vprašalnik pred raziskavo 2.5 Pred začetkom tečaja 

Uvod Ocenjevanje 1 - Diskusijski forum 5 Med tečajem 

Uvedba ZeJN Ocenjevanje 2 – ZeJN Strategija 5 Med LU 3 

Krožno gospodarstvo in 
ZeJN 

Ocenjevanje 3 - kviz o učnih 
enotah 1, 2, 3, 4 

15 Konec LU 4 

Ocena potreb in predhodno 

preverjanje trga 

Ocenjevanje 4 - Predstavitev 

skupine 
10 Med LU 6 

Načini vključevanja zahtev  

v razpisno dokumentacijo 

Ocenjevanje 5 - kviz o učnih 

enotah 5, 6, 7 
15 Konec LU 7 

Analiza življenjskega cikla 

(LCA) 

Ocenjevanje 6 - kviz o učnih 

enotah 8, 9 
10 Konec LU 9 

ZeJN in BIM 
Ocenjevanje 7 - Individualna 

dejavnost/dejavnost v paru 
15 Med LU 11 

Pregled in ocenjevaje 

ponudb 
Ocenjevanje 8 - kviz o učnih 
enotah 10, 11, 12 

20 Konec učne enote 12 

GUPP Zaključek Vprašalnik po raziskavi 2.5 Zaključek tečaja 

  100  

 


