
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, 
DIREKTORAT ZA INVESTICIJE IN NEPREMIČNINE

1. Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine 
(DIN) je v skladu z ZDU-1H pristojno za sistem ravnanja s stvarnim 
premoženjem RS. V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju je 
upravljavec poslovnih prostorov v katerih svojo dejavnost opravljajo 
pravosodni organi, upravne enote in inšpekcijske službe

2. Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine 
je naročnik in investitor v prostore kjer svojo dejavnost opravljajo 
zgoraj omenjeni organi, z Zakonom o gradnji mejnih prehodov pa 
tudi pooblaščeni investitor za izgradnjo mejnih prehodov. 



ENERGETSKO UČINKOVITO JAVNO 
NAROČANJE IN PROJEKT EFFECT

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

1. Mednarodni projekt nadgradnje energetsko učinkovitega 
javnega naročanja za uravnoteženo gospodarsko rast 
območja JV Evrope (EFFECT) je v letu 2010 nastal iz 
potrebe po prenovi postopkov javnega naročanja in 
spodbujanja vgrajevanja kriterijev energetske učinkovitosti v 
javna naročila, ko v Sloveniji še ni bilo sprejete Uredbe o 
zelenem javnem naročanju ( 2011)

2. Ministrstvo za javno upravo, direktorat za investicije in 
nepremičnine se je na pobudo Inštituta Jožef Štefan vključil v 
razpis za mednarodni projekt EFFECT in v marcu 2011 na 
tem projektu začel delati. 

3. Projekt je sofinanciran iz evropskega sklada za regionalni 
razvoj – ERDF in sicer v razmerju 85% sklad in 15% lastna 
udeležba



CILJI IN NALOGE PROJEKTA EFFECT

1. Pregled postopkov javnega naročanja v regiji JV Evrope z namenom 
določitve stanja uporabnosti kriterijev energetske učinkovitosti

2. Krepitvi vloge javnega sektorja pri usmerjanju energetsko učinkovitega 
vedenja v zasebnem sektorju – doseganje energetskih ciljev

3. Povečati ozaveščenost predstavnikov lokalnih oblasti in strokovnih 
organizacij o pomenu energetske učinkovitosti v javnem naročanju

4. Prispevati k premiku dobaviteljev proti proizvodnji energetsko 
učinkovitih izdelkov in storitev z odstranitvijo ovir, ki podjetjem 
preprečujejo sodelovanje na javnih razpisih – nove poslovne priložnosti

5. Informiranje zasebnega sektorja ter povečati njegovo osveščenost o 
gospodarskih koristih, ki izhajajo iz učinkovite rabe energije – nova 
podjetja, nova delovna mesta



• Izvedena raziskava glede energetsko učinkovitega javnega naročanja 
na nacionalni in regionalni ravni (na podlagi tega v okviru EFFECTA 
izdelan skupen transnacionalni katalog o postopkih energetsko 
učinkovitega javnega naročanja) (2012)

• Izvedena dva seminarja za javni sektor v smislu osveščanja v zvezi z 
zelenim javnim naročanjem in energetsko učinkovitostjo (2013)

• Izdelane smernice za energetsko učinkovito javno naročanje (2013)

• Podpisan Memorandum o soglasju znotraj Ministrstva za pravosodje 
med Direktoratom za investicije in nepremičnine in Službo za javno 
naročanje v sekretariatu (2014)

• Izpeljan pilotni projekt Izgradnje zadnje faze Mejnega prehoda 
Sočerga (2013) 

REZULTATI PROJEKTA EFFECT V OKVIRU MINISTRSTVA


