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Zeleno javno naročanje je… 

Pomemben instrument za: 

  spodbujanje zelenega trga, 

 dajanje zgleda zasebnemu sektorju ter potrošnikom, 

 zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, 

 zagotavljanje gospodarne rabe javnih sredstev, 

 

Cilji in ukrepi za ZeJN:  

 Akcijski načrt za ZeJN 2009-2012 

 

Obvezna ravnanja:  

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. 102/11, 
18/12 in 24/12) 
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Prehodno obdobje 

Splošno prehodno obdobje 
 za javne naročnike, razen za organe RS in občine  
 do 31. 12. 2012 morajo ti naročniki temeljne okoljske 

zahteve vključevati le med merila za izbor  Priloga 12!!! 

 vsaj eno okoljsko merilo 
 minimalen delež okoljskih meril: 25 % 
 
Prehodno obdobje za ekoživila 
 minimalen delež ekoloških živil:  
 do 31. 12. 2013:       5 %  
 od 1. 1. 2014 dalje: 10 % 

 
Prehodno obdobje za stavbe (Priloga 7) 
 začetek uporabe: 1. 7. 2012 
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Okoljske zahteve  

 temeljne okoljske zahteve  

 minimalne obvezne zahteve 

 

 dodatne okoljske zahteve  

 priporočila  

 

 v primeru več temeljnih zahtev, se v JN vključijo vse; 

 naročnik lahko uporabi: 

 dodatne zahteve;  

 strožje zahteve: 

– višji standard; 

– namesto med merila za izbor najugodnejšega 
ponudnika, naročnik zahteve vključi med pogoje; 
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Kako vključiti okoljske zahteve v JN 

Predmet naročila 

Tehnične specifikacije 

Pogoji za ugotavljanje  

sposobnosti 

Merila za izbor 

Pogodbena določila  

 
 

Zahteve za blago, 

storitev, gradnjo, ki je 

predmet javnega 

naročanja 

 

Zahteve, ki jih morajo 

izpolnjevati ponudniki 

6 

Ocena stroškov v celotni življenjski dobi  
Naročnik glede na predvideno življenjsko dobo upošteva: 

− stroške nakupa, 

− stroške uporabe in delovanja, vključno s stroški potrošnega 
materiala, 

− stroške vzdrževanja, 

− stroške po prenehanju uporabe, vključno s stroški odstranitve, 
razgradnje oz. sanacije 

− zunanje okoljske stroške. 

 

 

Ocena stroškov v celotni življenjski dobi  

se upošteva praviloma, razen če: 

− narava predmeta JN ali 

− okoliščine oddaje JN tega  

        ne omogočajo.  

cena cena 

uporaba 
uporaba 

odlaganje 

odlaganje 

st
ro

šk
i 

zeleno običajno 
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Način dokazovanja 

 predložitev dokazil:  
– alternativno; 
– kumulativno; 

 
Nekaj najpogostejših primerov dokazil: 
 znak za okolje tipa I, 
 tehnična dokumentacija, 
 poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane 

institucije, 
 izjava ponudnika, 
 drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da 

predmet oziroma ponudnik izpolnjuje zahteve,… 
 

 ekološki živila  pogoj: certifikat!  
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Znak za okolje tipa I 

 prostovoljna okoljska oznaka;  

 označuje okoljske prednosti;  

 kriteriji za pridobitev okoljskega znaka temeljijo na: 

– analizi okoljskih vplivov blaga, storitve ali gradnje v 
življenjski dobi in  

– evropskih, mednarodnih oz. slovenskih okoljskih 
standardih;  

 okoljski znak podeljuje akreditirana, neodvisna institucija  
certificiranje v skladu s standardom SIST EN 45011 ali 
Vodnikom ISO 65  

 

Za potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, štejejo zlasti: 

 pogodba o pogojih uporabe znaka za okolje,  

 sklenjena med certifikacijskim organom in ponudnikom, 

 podeljena plaketa in 

 pravnomočna upravna odločba.  
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Evropski znak za okolje - Ecolabel 

Katalog ecolabel izdelkov: http://ec.europa.eu/ecat/ 

VIPAP Videm Krško, d.d.,  

DARK SILK AUSTRALIA,  

TERME SNOVIK – KAMNIK, d.o.o. 

KIMI d.o.o. 
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Sistem okoljskega ravnanja 

 prostovoljni sistem ravnanja organizacije ali 
posameznika;  

 vzpostavi se po standardu ISO 14001, shemi EMAS 
ali drugem standardu ali shemi;  

 sestavni del celotnega sistema vodenja, 
organizacijske strukture, postopkov planiranja, 
delovnih procesov, razvojnih virov in odgovornosti 
vodi k izvajanju, doseganju, nadzorovanju ter 
vzdrževanju okoljske politike organizacije in 
obvladovanju njenih okoljskih vplivov;  

 namen sistema okoljskega ravnanja je nenehno 
izboljševati ravnanje z okoljem  zmanjšanje  

  okoljskih obremenitev 
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EMAS 
 Akreditacijski organ v RS:    Slovenski institut za kakovost in meroslovje 

Gorenje d.d.  

Gorenje I.P.C., d.o.o.  

Cinkarna Celje, d.d.  

Luka Koper, d.d.  

Medium d.o.o. 

 Iskalnik za EMAS registracije: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/register/search/search.do 

11 

12 

V katerih primerih je ZeJN obvezno 

1. električna energija;  
2. živila, pijače, kmetijski pridelki za prehrano in 

gostinske storitve; 

3. pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi;  
4. elektronska pisarniška oprema; 
5. avdio in video oprema; 
6. hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, 

pralni stroji, pomivalnimi stroji in klimatske naprave; 
7. stavbe; 
8. pohištvo; 
9. čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila; 
10. osebna in transportna vozila ter storitve 

avtobusnega prevoza; 
11. pnevmatike;  
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Okoljski vplivi živil 

 evtrofikacija, zakisljevanje ter škodljivi vplivi na zdravje 
ljudi in okolje zaradi gnojil in pesticidov; 

 erozija tal, uničevanje gozdov in izginjanje biotske 
raznovrstnosti zaradi neustreznih kmetijskih praks; 

 mučenje živali; 
 velika poraba energije in vode ter čistil in kemikalij pri 

pridelavi in predelavi hrane; 

 uporaba čistil in kemikalij pri pripravi hrane; 
 odpadna embalaža; 
 CO2 in druge emisije pri dobavi živil; 
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ZeJN živil 

Temeljne okoljske zahteve in dokazila: 
 min. 5 % ekoloških živil  znak za okolje tipa I; 

    Certifikat je edino dopustno dokazilo! 
  

Na kaj se nanaša 5 % delež?  

a) število artiklov  

b) količino artiklov  

c) vrednost javnega naročila  

d) skupno ceno artiklov  

 

Predpisan delež ekoloških živil: 

– do 31. 12. 2013  5 % 

– od 1. 1. 2014 dalje  10 % 

 

Priloga 2 
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Pridelava ekoloških živil 

 Zakon o kmetijstvu (Ur. l.  RS, št. 45/08) 

 Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov 
oz. živil (UR. l. RS št. 71/10, 94/2010 popr.)  

 

Akreditacijski organi za ekološka živila  v RS: 

– Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu 
KON-CERT  SI-EKO-001 

– IKC - Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM  SI-EKO-002 

– Bureau Veritas d.o.o.  SI-EKO-003 

 

 

 

Več o ekološkem kmetovanju : 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_sl  
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ZeJN živil 
 

Druge temeljne okoljske zahteve in dokazila: 

 dodatne točke za večji delež ekoloških živil; 

 

 dodatne točke za sekundarno embalažo, embalažo iz 45 % 
recikliranih materialov, embalažo iz obnovljivih surovin, 
enotno ali povratno embalažo  sestava embalaže, znak 
za okolje tipa I (embalaža!), drugo dokazilo; 

 

Dodatne okoljske zahteve:  

 višji delež ekoloških živil;  

Priloga 2 
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ZeJN gostinskih storitev 
Temeljne okoljske zahteve in dokazila: 

 min. 5 % uporabljenih živil, mora biti ekoloških; 

Ni nujno, da je pripravljen obrok ekološki!  
 min. 35 % sadja, zelenjave in rib mora biti sezonskih  

     naročnik določi sezonski koledar  izjava ponudnika +     

        spremljanje izvajanja naročila živil; 

 jedilni pribor, posoda, pogrinjek, ki jih je mogoče uporabiti večkrat ali 
iz obnovljivih surovin;  

 ločeno zbiranje odpadkov; 

 vozila ponudnika za izvajanje gostinskih storitev – min. standard EURO 
5  seznam vozil +  tehnična dokumentacija za ta vozila; 

 

Dodatne okoljske zahteve: 
 višji delež ekoloških živil; 

 embalaža in reciklirani ali trajnostno proizvedeni higienski papirnati 
proizvodi; 

 upoštevanje okoljskih vidikov pri izvajanju gostinskih storitev  EMAS, 
SIST EN ISO 14001, reference, lastna okoljska politika; 

Priloga 2 

Temeljne okoljske zahteve - Električna energija 

(EE) 

• Opredelitev predmeta javnega naročila tako, da je iz opisa 

predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja 

okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega 

naročila upoštevajo vsaj temeljne okoljske zahteve iz te uredbe 

in Priloge 1,  ki je njen sestavni del 

• Primeri: 

 - Električna energija z deležem električne energije iz obnovljivih virov 

energije (OVE) in/ali soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim 

izkoristkom  

 - Električna energija z deležem električne energije iz obnovljivih virov 

energije (OVE) 

 - Električna energija z deležem električne energije iz soproizvodnje 

električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom 
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Temeljne okoljske zahteve – EE I 

• Obnovljivi viri energije: viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v 

celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in 

biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija 

• Električna energija iz obnovljivih virov: električna energija, 

proizvedena v elektrarnah, ki uporabljajo izključno obnovljive vire 

energije; delež električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je 

proizvedena v kombiniranih elektrarnah, ki uporabljajo tudi fosilna goriva; 

električna energija iz točk a) in b), ki je uporabljena za polnjenje sistemov 

za shranjevanje energije, vendar brez električne energije, ki je proizvedena 

iz teh sistemov 

• Soproizvodnja toplote in električne energije: tehnološki proces 

sočasne proizvodnje koristne toplotne in električne oziroma mehanske 

energije iz istega goriva 

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07-UPB2 in nadaljnje 

spremembe; EZ) 

• Tehnične specifikacije 

 40% dobavljene električne energije mora biti pridobljene iz 

OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, 

ki ureja energetiko  

Dokazilo: 

 Izjava ponudnika, da bo po preteku koledarskega leta v 

obdobju veljavnosti pogodbe na račun naročnika unovčil 

ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih 

izda državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija, 

pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bo dokazal, da blago 

izpolnjuje zahteve 

 

Temeljne okoljske zahteve – EE II 



1.6.2012 

11 

Temeljne okoljske zahteve – EE III 

• Merila za izbor: 

 - “več energije iz OVE” 

 - “več energije iz SPTE” 

 - “več energije iz SPTE, ki temelji na OVE” 

Dokazilo: Izjava 

• Primer: 

  M = C * (1-(∑DT/100)) 
C = cena električne energije za ocenjeno količino – brez DDV in trošarine 

DT = seštevek dodatnih točk, pridobljenih na podlagi dodatno ponujenih odstotkov 

zelene električne energije, ki jo lahko ponudnik ponudi poleg obveznih 40%. Vsak 

dodatni odstotek zelene električne energije pomeni 0,13 odstotnih točk v celotnem 

merilu. Za dodatno ponujeno zeleno elektriko lahko ponudnik dobi največ 3,9 

odstotne točke 

 

Temeljne okoljske zahteve – EE IV 

• Določila pogodbe o izvedbi naročila: 

 - Dobavitelj mora naročniku po preteku vsakega koledarskega leta v 

obdobju veljavnosti pogodbe posredovati podatke o izvoru električne 

energije in priložiti potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru 

električne energije, s čimer dokazuje, da je bilo vsaj 40% (vpiše se 

zahtevani delež oziroma delež iz ponudbe) dobavljene električne energije 

pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom 

 - V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti določenih v 

X. členu te pogodbe, bo naročnik prekinil pogodbo 

 - …pogodba preneha veljati z zadnjim dnem meseca, ko je naročnik 

dobavitelja opozoril na kršitve X. člena te pogodbe 
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Dodatne okoljske zahteve - EE 

• Primeri opisa predmeta naročila: 

 - Nakup električne energije, ki je v celoti pridobljena iz OVE 

 - Nakup električne energije, ki je v celoti pridobljena iz SPTE 

• Primeri določil tehničnih specifikacij:  
 - Vsa dobavljena električna energija mora biti pridobljena iz OVE, kot jih 

določa zakon, ki ureja energetiko 

 - Vsa dobavljena električna energija mora biti pridobljena iz SPTE, kot to 
določa zakon, ki ureja energetiko 

• Primer pogodbenega določila: 

 enako, kot pri temeljnih okoljskih zahtevah, prilagojeno na zahteve naročila 

• Določijo se lahko tudi pogoji, dodatna merila 
 

 

Potrdilo o izvoru EE 

• Potrdilo mora vsebovati: 

 - vir energije 

 - datum in kraj proizvodnje 

 - zmogljivost elektrarne 

• Certifikati RCES – nadstandardna oblika potrdila o izvoru 

električne energije 

 

• Več o potrdilih: 
http://www.agen-

rs.si/sl/informacija.asp?id_informacija=666&id_meta_type=29&type_informacij= 
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Pisarniški papir (PP) 

• Kupuje se lahko papir: 

 - na osnovi predelanih papirnih vlaken ALI 

 - na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov ALI 

 - na osnovi kombinacije sestavin iz predhodnih alinej 

• Vključijo se: 

 - temeljne okoljske zahteve iz točke 3.1 priloge 3 ALI 

 - temeljne okoljske zahteve iz točke 3.3 priloge 3 ALI 

 - kombinacija temeljnih okoljskih zahtev iz teh točk, pri čemer se lahko 

določi nižji delež predelanih papirnih vlaken in nižji delež primarnih vlaken 

iz zakonitih virov, vendar mora biti papir v celoti iz teh dveh sestavin 

 

 

 

Temeljne okoljske zahteve – PP I 

• Opredelitev predmeta javnega naročila 

• Primeri: 

 - Recikliran pisarniški papir iz predelanih papirnih vlaken 

 - Pisarniški papir na osnovi predelanih papirnih vlaken 

 - Recikliran pisarniški papir iz 100% predelanih vlaken 

 - Pisarniški papir na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov 

 - Pisarniški papir na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonito in 

trajnostno predelanih virov 

 - Pisarniški papir na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken z najmanj 65 

% že uporabljenih recikliranih vlaken 
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Temeljne okoljske zahteve – Papir na osnovi 

predelanih papirnih vlaken 

• Tehnične specifikacije 

 - Papir mora biti izdelan na osnovi 100% predelanih papirnih vlaken IN 

 - Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom 

 

Dokazilo: 

 - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 

izpolnjuje zahteve ALI 

 - tehnično dokumentacijo proizvajalca ALI 

 - poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ALI 

 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve 

  

 

 

 

Temeljne okoljske zahteve – Papir na osnovi 

predelanih papirnih vlaken I 

• Merilo 

 - “papir brez klora” 

 Dokazilo: 

 - enaka kot pri tehničnih spec. 

• Primer: 

 M = C*(1-(BK/100)) 

 C = cena papirja za vso ocenjeno količino 

 BK = 10 → če ponudnik ponudi papir brez klora 

     0 → če ponudnik ponudi papir s klorom 

• Pogodbena določila: prekinitev pogodbe 
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Dodatne okoljske zahteve – Papir na osnovi 

predelanih papirnih vlaken 

 

• Tehnične specifikacije: 

 Papir mora biti izdelan na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken z 

najmanj 65 % že uporabljenih recikliranih vlaken. Papirna vlakna ne smejo 

biti beljena z elementarnim klorom, razen če so bila beljena pred 

recikliranjem. 

 Dokazilo: enako, kot pri temeljnih  

 

Temeljne okoljske zahteve – Papir na osnovi 

primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov 

• Tehnične specifikacije: 
 - Primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan papir, morajo 

izvirati iz zakonitih virov IN 

 - Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom 

Dokazila: 

 - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve ALI 

 - potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ALI 

 - potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana 
institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali 
sistema upravljanja EMAS ALI 

 - dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o 
partnerstvu z EU ALI 

 - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve 

 - enako  

• Pogodbena določila: prekinitev pogodbe 
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Dodatne okoljske zahteve – Papir na osnovi 

primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov 

 

• Tehnične specifikacije: 

 - Strožje od navedenih v točki 3.3.2 priloge 3 

 - Primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan papir, 

morajo izvirati iz trajnostno predelanih virov 

 - Papirna vlakna ne smejo biti beljena s klorom 

Dokazila: 

 enaka, kot pri temeljnih 

OSEBNI RAČUNALNIKI – Priloga 4 

Temeljne okoljske zahteve 

• Predmet:  

 Energijsko učinkoviti osebni računalniki 

• Tehnične specifikacije 

 Najnovejši standard ENERGY STAR (Potrdilo, tehnična dokumentacija ali drugo 
dokazilo) 

 Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez 
uporabe posebnega orodja (Potrdilo ali drugo dokazilo) 

 Glasnost računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 
in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk (Potrdilo ali drugo 
dokazilo) 

• Določila pogodbe o izvedbi naročila 

 Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 
dve leti po izteku garancijske dobe 

 V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev 

 

Dodatne zahteve 

• Predmet:  

 Osebni računalniki z majhnim vplivom na okolje v celotni življenjski dobi 

• Tehnične specifikacije:  

 Strožje tehnične specifikacije, od tistih navedenih temeljnih zahtevah 

• Merila za izbor (Potrdilo, tehnična dokumentacija ali drugo dokazilo):  

 Merilo »enostavna in razgradljiva sestava« 

 Merilo »vsebnost škodljivih snovi« 
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PRENOSNI RAČUNALNIKI – Priloga 4 

Temeljne okoljske zahteve 

• Predmet:  

 Energijsko učinkoviti prenosni računalniki 

• Tehnične specifikacije 

 Najnovejši standard ENERGY STAR (Potrdilo, tehnična dokumentacija ali drugo 
dokazilo) 

 Prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je 
mogoče zamenjati (Potrdilo ali drugo dokazilo) 

 Glasnost računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in 
ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na trdi disk (Potrdilo ali drugo dokazilo) 

• Določila pogodbe o izvedbi naročila 

 Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost baterij in napajalnikov ter 
tipkovnice in njenih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe 

 V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev 

 

Dodatne zahteve 

• Predmet:  

 Prenosni računalniki z majhnim vplivom na okolje v celotni življenjski dobi 

• Tehnične specifikacije:  

 Strožje tehnične specifikacije, od tistih navedenih temeljnih zahtevah 

 Razsvetljava ozadja LCD zaslonov ne vsebuje več kot 3,5 mg živega srebra na žarnico 
ali sijalko (Potrdilo ali drugo dokazilo) 

• Merila za izbor (Potrdilo, tehnična dokumentacija ali drugo dokazilo):  

 Merilo »enostavna in razgradljiva sestava« 

 Merilo »vsebnost škodljivih snovi« 

ZASLONI – Priloga 4 

Temeljne okoljske zahteve 

• Predmet:  

 Energijsko učinkoviti zasloni 

• Tehnične specifikacije 

 Najnovejši standard ENERGY STAR (Potrdilo, tehnična dokumentacija ali 
drugo dokazilo) 

• Določila pogodbe o izvedbi naročila 

 Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost rezervnih delov najmanj 
dve leti po izteku garancijske dobe 

 V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev 

 

Dodatne zahteve 

• Predmet:  

 Zasloni  z majhnim vplivom na okolje v celotni življenjski dobi 

• Tehnične specifikacije:  

 Strožje tehnične specifikacije, od tistih navedenih temeljnih zahtevah 

 Razsvetljava ozadja LCD zaslonov ne vsebuje več kot 3,5 mg živega srebra na 
žarnico ali sijalko (Potrdilo ali drugo dokazilo) 

• Merila za izbor (Potrdilo, tehnična dokumentacija ali drugo dokazilo):  

 Merilo »enostavna in razgradljiva sestava« 

 Merilo »vsebnost škodljivih snovi« 
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FOTOKOPIRNI STROJI, TISKALNIKI, MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE, 

ČITALNIKI… – Priloga 4 

Temeljne okoljske zahteve 

• Predmet:  

 Energijsko učinkoviti fotokopirni stroji, tiskalniki, optični bralniki, telefaksi ali večnamenske 
naprave 

• Tehnične specifikacije 

 Funkcija samodejnega dvostranskega tiskanja/kopiranja (nad 45 listov/min), ostalo 
možnost v programski opremi ali ročna nastavitev (Tehnična dokumentacija ali drugo 
dokazilo) 

 Najnovejši standard ENERGY STAR (Potrdilo, tehnična dokumentacija ali drugo 
dokazilo) 

• Določila pogodbe o izvedbi naročila 

 Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost rezervnih delov najmanj dve leti po 
izteku garancijske dobe 

 V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev 

Dodatne zahteve  

• Predmet:  

 Tiskalniki, …..  z majhnim vplivom na okolje v celotni življenjski dobi 

• Tehnične specifikacije:  

 Strožje tehnične specifikacije, od tistih navedenih temeljnih zahtevah 

 Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oz. kopiranja mora biti izmerjena v skladu s 
standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 53 dB, če gre za opremo ki bo 
nameščena lokalno (Potrdilo ali drugo dokazilo) 

• Merila za izbor (Potrdilo, tehnična dokumentacija ali drugo dokazilo):  

 Merilo »enostavna in razgradljiva sestava« 

 Merilo »vsebnost škodljivih snovi« 

 Primeri načina podajanja zahtev glede dokazovanja izpolnjevanja zahtev glede glasnosti pri 
zapisovanju na trdi disk in ENERGY STAR pri izvedenih naročilih še pred sprejemom Uredbe o 
zelenem javnem naročanju (potrebno prilagoditi v skladu z Uredbo): 

 Kandidati, ki oddajajo ponudbo za osebne računalnike, morajo predložiti dokazilo neodvisne 
ustanove za izdajanje poročil o preskusih – »test report« (kot npr. SIQ…) ali navesti spletno stran in 
predložiti izpis te spletne strani proizvajalca ponujene, za dokazovanje skladnosti opreme s 
specifikacijami glede glasnosti zapisovanja na trdi disk. 

 

 Kandidati, ki oddajajo ponudbo za osebne računalnike, morajo predložiti certifikat, izpis iz spletnih 
strani proizvajalca opreme ali izjava proizvajalca oziroma principala ponujene opreme, za 
dokazovanje skladnosti opreme s specifikacijami glede zahteve o ustreznosti ponujene opreme 
standardu Energy Star® 5.0 (ali drugemu standardu, ki je enakovreden standardu Energy Star® 5.0 
– v tem primeru dokazilo, da je navedeni standard enakovreden standardu Energy Star® 5.0). 

 

 Kandidati, ki oddajajo ponudbo za zaslone, morajo predložiti certifikat, izpis iz spletnih strani 
proizvajalca opreme ali izjava proizvajalca oziroma principala ponujene opreme, za dokazovanje 
skladnosti opreme s specifikacijami glede zahteve o ustreznosti ponujene opreme standardu 
Energy Star®.  

 

 Na kaj je potrebno biti še posebej pozoren? 

 

 Kjer je postavljena zahteva glede glasnosti naprave, je potrebno preveriti, da se dokazila nanašajo 
na napravo z isto konfiguracijo kot je ponujena. 

 

 Kje je mogoče najti proizvode z oznako ENERGY STAR? Povezava: 

 https://www.energystar.gov/index.cfm?c=products.pr_find_es_products 

ELEKTRONSKA PISARNIŠKA OPREMA – Razpisna dokumentacija 



1.6.2012 

19 

OSEBNA IN TRANSPORTNA VOZILA TER STORITVE 

AVTOBUSNEGA PREVOZA – Priloga 10 

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naročila: 

• osebna vozila, 

• lahka tovorna vozila, 

• težka tovorna vozila, 

• avtobusi, 

• storitve avtobusnega prevoza,  

 

razen za:  

• vozila, načrtovana in izdelana izključno za vojsko, policijo, civilno zaščito ali 
gasilsko službo,  

• vozila, namenjena delu na gradbiščih, v kamnolomih, pristaniščih ali na letališčih, 

• delovne stroje, 

• vozila, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 6 km/h,  

• vozila, namenjena uporabi na tekmovališčih, 

• vozila, namenjena za rekreacijske namene zunaj javnih cest,  

• strojno opremo, posebej konstruirano za uporabo v gozdarstvu,  

• gozdarsko strojno opremo, vgrajeno na šasijo vozil za zemeljska dela, in  

• zamenljivo strojno opremo, ki je popolnoma dvignjena od tal, ko se vozilo, na 
katero je pritrjena, uporablja na cesti. 

OSEBNA IN TRANSPORTNA VOZILA TER STORITVE 

AVTOBUSNEGA PREVOZA – Priloga 10 

Temeljne okoljske zahteve 

• Predmet:  

 Nakup, najem ali leasing  XXXX z nizkimi emisijami 

• Merila za izbor:  

 Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila« 

• Določila pogodbe o izvedbi naročila 

 V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev 

 

Dodatne zahteve 

• Predmet:  

 Nakup, najem ali leasing  XXXX z nizkimi emisijami 

• Tehnične specifikacije:  

 Osebna in lahka tovorna vozila: Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v 
standardu EURO 5. 

 Težka tovorna vozila: EURO 5 + kazalniki merjena prestav + sistem za nadzor 
tlaka v pnevmatikah 

 Avtobusi: EURO 5 + kazalniki merjena prestav + sistem za nadzor tlaka v 
pnevmatikah + Izpušne cevi vozil ne smejo biti na isti strani kot vrata za potnike 

  

 Dokazila: tehnična dokumentacija proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, 
drugo ustrezno dokazilo 
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OSEBNA IN TRANSPORTNA VOZILA TER STORITVE 

AVTOBUSNEGA PREVOZA – Priloga 10 

Dodatne zahteve  

• Merila za izbor (osebna vozila in lahka tovorna vozila):  

 Merilo »uporaba obnovljivih virov energije« 

 Merilo »nižje emisije hrupa« 

 Merilo »vozila, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav« 

 Merilo »vozila, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah« 

 

• Merila za izbor (težka tovorna vozila in avtobusi):  

 Merilo »uporaba obnovljivih virov energije« 

 Merilo »nižje emisije hrupa« 

 

 Dokazila:  

– tehnični list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da 
blago izpolnjuje zahteve, ali  

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, 

– poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, 
da blago izpolnjene zahteve, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.tehnična 
dokumentacija proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, drugo 
ustrezno dokazilo 

 

 

OSEBNA IN TRANSPORTNA VOZILA TER STORITVE 

AVTOBUSNEGA PREVOZA – Priloga 10 

Temeljne okoljske zahteve (storitve avtobusnega prevoza) 

• Merila za izbor:  

 Merilo »operativni stroški v življenjski dobi vozila« 

• Določila pogodbe o izvedbi naročila 

 Vsa nova vozila, ki so bila kupljena po dodelitvi naročila in se uporabljajo pri izvajanju 
storitve za naročnika, morajo biti skladna s standardom EURO V . Izpušna cev vozila ne 
sme biti na isti strani kot so vrata za potnike. Izvajalec mora pred zamenjavo vozil, s 
katerimi izvaja storitev avtobusnega prevoza, naročniku posredovati ustrezno dokazilo, 
iz katerega izhaja, da novo oziroma drugo vozilo izpolnjuje zahteve. 

 Izvajalec mora naročniku ob koncu vsakega leta predložiti poročilo, v katerem navede 
število prevoženih kilometrov, količino energenta, ki jo je porabil za izvajanje storitve, in 
izračun emisij CO2, ki so pri tem nastale. 

 V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev. 

Dodatne zahteve 

• Določila pogodbe o izvedbi naročila 

 Vsa nova vozila, ki so bila kupljena po dodelitvi naročila in se uporabljajo pri izvajanju 
storitve za naročnika, morajo biti opremljena s sistemom nadzora tlaka v pnevmatikah. 
Izvajalec mora pred zamenjavo vozil, s katerimi izvaja storitev avtobusnega prevoza, 
naročniku posredovati ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da novo oziroma drugo 
vozilo izpolnjuje zahteve.. 

 Vse voznike, ki so vključeni v izvajanje storitve, je treba v priznani ustanovi redno 
usposabljati za okolju prijazno vožnjo, da se poveča izkoristek goriva. Izvajalec mora 
naročniku ob koncu vsakega leta predložiti seznam voznikov, ki so opravljali storitev 
avtobusnega prevoza in potrdila, da so se ti vozniki v zadnjih petih letih usposabljali za 
ekološko vožnjo. 
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OSEBNA IN TRANSPORTNA VOZILA TER STORITVE 

AVTOBUSNEGA PREVOZA – Priloga 10 

Formula za izračun LCC: 

 LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin/PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) 
+ (NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)]) 

Formula za izračun LCOC: 

 LCOC = LCkm x [(porabaE x PE x CEmin/PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) + 
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)] 

 

Oznake v formuli imajo naslednji pomen: 

– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila, 

– LCOC - operativni stroški v življenjski dobi vozila 

– Nc - nabavna cena vozila, 

– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,  

– porabaE - poraba energenta,  

– PE - vsebnost energije v energentu,  

– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu, 

– CEmin - cena najcenejšega energenta,  

– CO2em - emisije ogljikovega dioksida, 

– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida, 

– NOxem - emisije dušikovih oksidov, 

– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov, 

– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov, 

– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov, 

– PMem - emisije trdnih delcev, 

– CPM - cena za emisije trdnih delcev. 

 

OSEBNA IN TRANSPORTNA VOZILA TER STORITVE 

AVTOBUSNEGA PREVOZA – Priloga 10 

 Enotna evropska homologacija (WVTA – Whole Vehicle Type approval) za vsa ponujena 
vozila - samo del, iz katerega so razvidni naslednji podatki (oznake v oklepajih pomenijo 
oznake iz Potrdila o skladnosti): 

 Znamka (D.1); 

 Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka (D.2); 

 Komercialna oznaka (D.3); 

 Homologacijska oznaka vozila – z ekstenzijo (K); 

 Emisija NOx (V.3); 

 Emisija delcev pri dizel motorjih (V.5); 

 Emisija CO2 (V.7); 

 Kombinirana poraba goriva (V.8); 

 

 

 Kje preveriti ceno goriv? Povezava: 

  

 http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_preskrbo_nadzor_cen_in_
varstvo_konkurence/cene_naftnih_derivatov/ 

 

 Kje preveriti teste NCAP? Povezava: 

  

 http://www.euroncap.com/results.aspx 

 

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_preskrbo_nadzor_cen_in_varstvo_konkurence/cene_naftnih_derivatov/
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_preskrbo_nadzor_cen_in_varstvo_konkurence/cene_naftnih_derivatov/
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PNEVMATIKE – Priloga 11 

Temeljne okoljske zahteve 

• Predmet:  

 Pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri 
podlagi 

• Tehnične specifikacije 

 Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009[1] uvrščene v razred:  

– C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 
6,5,  

– C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 
5,5,  

– C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 
4,0,  

– zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A in je 
zagotovljen boljši izkoristek goriva (Tehnična dokumentacija, 
nalepka o energijski učinkovitosti ali drugo dokazilo) 

 Pnevmatike razreda C1 morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 
1,55, zaradi česar so uvrščene v razred A glede na oprijem na mokri podlagi. 
(Tehnična dokumentacija, nalepka o nalepko o uvrstitvi v razred glede 
na oprijem na mokri podlagi ali drugo dokazilo) 

• Določila pogodbe o izvedbi naročila 

 V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, 
predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne 
postopke za njeno prekinitev 
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Okoljski vplivi avdio in video opreme, 

bele tehnike in klimatskih naprav 

 CO2 in druge emisije, ki nastajajo zaradi proizvodnje; 

 izkoriščanje naravnih virov in škodljive snovi;  

 poraba energije in vode pri rabi; 

 hrup; 

 klorofluoroogljikovodiki (CFC) in druge emisije  
tanjšanje ozonskega plašča, toplogredni potencial; 

 razgradnja po uporabi, ravnanje z odpadki; 
 

46 

ZeJN avdio in video opreme 

Delegirana Uredba EU št. 1062/2010 glede zahtev za 
energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov 
 

Temeljne okoljske zahteve in dokazila: 

 indeks energijske učinkovitosti  EEI < 0,30 
(najmanj razred A)  energijska nalepka; 

 

 dodatne točke za višji razred energijske 
učinkovitosti (razred A+, A++, A+++); 

 

Priloga 5 
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ZeJN hladilnikov, zamrzovalnikov in 

njihovih kombinacij 

Delegirana Uredba EU št. 1060/2010 glede zahtev za 
energijsko označevanje gospodinjskih hladilnih aparatov 
 

Temeljne okoljske zahteve in dokazila: 

 indeks energijske učinkovitosti  EEI < 44 (najmanj razred 
A+)  energijska nalepka; 

 dodatne točke za višji razred energijske  

     učinkovitosti (razred A++, A+++); 

 

 

Priloga 6 

* Od 1. 7. 2014 strožje zahteve za energijsko učinkovitost 
 

48 

ZeJN pralnih strojev 

Delegirana Uredba EU št. 1061/2010 glede  

zahtev za energijsko označevanje pralnih strojev 

 

Temeljne okoljske zahteve in dokazila: 

 indeks energijske učinkovitosti  EEI < 0,59 (najmanj razred 
energijske učinkovitosti A+)  energijska nalepka; 

 delež vsebnosti preostale vlage D < 54 (najmanj razred 
učinkovitosti ožemanja B)  energijska nalepka; 

 dodatne točke za višji razred energijske učinkovitosti (razred 

A++, A+++) oz. učinkovitosti ožemanja (razred A); 

 

 

Priloga 6 
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ZeJN pomivalnih strojev 

Delegirana Uredba EU št. 1059/2010 glede zahtev za energijsko 
označevanje pralnih strojev 

 

Temeljne okoljske zahteve in dokazila: 

 indeks energijske učinkovitosti  EEI < 63 

(najmanj razred energijske učinkovitosti 
A+)  energijska nalepka; 

 Indeks učinkovitosti sušenja ID   > 0, 86 

(najmanj razred učinkovitosti sušenja B) 
 energijska nalepka; 

 dodatne točke za višji razred energijske 

učinkovitosti (razred A++, A+++) oz. 

učinkovitosti sušenja (razred A); 

 

 

Priloga 6 
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ZeJN klimatske naprave 

Delegirana Uredba EU št. 626/2011 glede  

zahtev za energijsko označevanje klimatskih naprav 

 

Temeljne okoljske zahteve in dokazila: 

 energijska učinkovitost enokanalne klimatske naprave: 

– razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 

– nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,30 

 energijska učinkovitost dvokanalne klimatske naprave: 

– razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 

– nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,10 

 energijska učinkovitost druge klimatske naprave: 

– razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 5,10 

– koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40 
 

 dodatne točke za višji razred energijske učinkovitosti (razred A+, 
A++, A+++); 

Priloga 6 
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Priloga 12 

 uporablja se do 31. 12. 2012 

 uporabljajo jo vsi naročniki, razen organov RS, 

organov samoupravnih lokalnih skupnosti in Javne 

agencije za javno naročanje RS 

 naročnik mora pri oddaji naročila uporabiti vsaj eno 

od okoljskih meril za izbor 

 vsa uporabljena okoljska merila morajo predstavljati 

vsaj 25 %, pri vozilih in storitvah avtobusnega 

prevoza pa mora ocena stroškov v življenjski dobi 

vozila predstavljati vsaj 50 % 

 naročnik lahko uporabi strožja merila  

51 Priloga 12 

Okoljske zahteve v splošnem prehodnem obdobju 

ZeJN električne energije (razdeIek I)  

 električna energija iz OVE ali SPTE 

 

ZeJN živil ali gostinskih storitev (razdelek II In III) 

 delež ekoloških živil 

 embalaža 

 

ZeJN pisarniškega papirja ali higienskih papirnatih proizvodov 
(razdelek IV in V) 

 predelana papirna vlakna (pre-consumer in/ali post-consumer) 

 primarna vlakna iz zakonitih virov 

 za beljenje ni uporabljen klor (Total Clorine Free)* 

 
 *samo za pisarniški papir 

52 Priloga 12 
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Okoljske zahteve v splošnem prehodnem obdobju 

ZeJN osebnih in prenosnih računalnikov ter zaslonov (razdeIek VI)  
 energijska učinkovitost 

 zasnova ohišja osebnega ali prenosnega računalnika  

 raven hrupa 

 

ZeJN opreme za slikovno obdelavo (razdelek VII) 
 energijska učinkovitost 

 samodejno dvostransko tiskanje 

 

ZeJN televizorjev, hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih 
kombinacij, pralnih strojev, pomivalnih strojev, klimatskih naprav 
(razdelek VIII - XII) 

 energijska učinkovitost 

 učinkovitost pralnega stroja pri ožemanju 

 Učinkovitost pomivalnega stroja pri sušenju 

 
 

53 Priloga 12 

Okoljske zahteve v splošnem prehodnem obdobju 

ZeJN pohištva (razdeIek XIII)  

 delež lesa ali lesnih tvoriv 

 les in materiali na njegovi osnovi iz zakonitih virov 

 možnost recikliranja plastičnih delov 

 zdravju in okolju škodljive snovi, ftalati, adhezivi in lepila, zaščitna 
sredstva oz. biocidi za zunanje pohištvo 

 

ZeJN čistil, storitev čiščenja in pranja perila (razdelek XIV - XXI) 

 zdravju in okolju škodljive snovi  

 

ZeJN osebnih, lahkih in težkih tovornih vozil, avtobusov in storitev 
avtobusnega prevoza (razdeIek XXII - XXVI)  

 ocena stroškov v življenjski dobi  

 

ZeJN pnevmatik (razdelek XXVII) 

 izkoristek goriva  

 oprijem na mokri podlagi 
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ZeJN se splača! 

 Zeleno javno naročanje je zahtevno.  

 Do napak bo prihajalo.  

 Pomembno je, da se iz napak kaj naučimo! 

 

 

 

 

 

Hvala za pozornost in uspešno ZeJN! 
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