
 

 

 

Priloga 12: Okoljska merila za postopke javnega naročanja, v katerih naročnik temeljne 
okoljske zahteve vključi le med merila za izbor najugodnejše ponudbe 

 

I. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju električne energije 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »električna energija iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom«. 
Ponudba z deležem električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim 
izkoristkom, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi 
naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril določi naročnik in ga opredeli v 
razpisni dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. 
člena te uredbe ne sme biti nižji od 25 %. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta 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. 

 

 

II. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju živil 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »ekološka živila«. 
Ponudba z deležem živil, pridelanih na ekološki način kot ga določajo Uredba Sveta (ES) 
št. 834/2007

1
, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008

2
 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in 

predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi 
točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v 
razpisni dokumentaciji določi naročnik. Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju, 
se šteje, da so pridelana na ekološki način. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega 
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

2. Merilo »embalaža«. 
Ponudba s proizvodi, ki so v: 

– sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45 % recikliranih 
materialov, ali 

– embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali 
– enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah) ali 
– povratni embalaži, 

se točkuje z dodatnimi točkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni 
dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil, in: 

– seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov 
delež v celotni embalaži, ali 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža 
izpolnjuje zahteve, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve. 

 
 

                                                      
1
 Besedilo Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških 

proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. julija 2007, str. 1) in njene 
spremembe: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=sl&model=guicheti&numdoc=320
07R0834. 
2
 Besedilo Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 

Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke 
pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 250 z dne 18. septembra 2008, str. 1) in njene spremembe: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE,:32008R0889:SL:NOT . 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=sl&model=guicheti&numdoc=32007R0834
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=sl&model=guicheti&numdoc=32007R0834
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=sl&model=guicheti&numdoc=32007R0834
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE,:32008R0889:SL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE,:32008R0889:SL:NOT


 

 

 

III. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju gostinskih storitev 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »ekološka živila«. 
Ponudba z deležem živil, ki jih ponudnik uporablja pri izvajanju gostinskih storitev in so bila 
pridelana na ekološki način, kot to določajo Uredba Sveta (ES) št. 834/2007, Uredba 
Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga 
predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji 
določi naročnik. Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju, se šteje, da so 
pridelana na ekološki način. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

2. Merilo »embalaža«. 
Ponudba s proizvodi, ki so v: 

– sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45 % recikliranih 
materialov, ali 

– embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali 
– enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah) ali  
– povratni embalaži, 

se točkuje z dodatnimi točkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni 
dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil, in: 

– seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov 
delež v celotni embalaži, ali 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža 
izpolnjuje zahteve, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve. 

 
 

IV. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju pisarniškega papirja  

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »predelana papirna vlakna«. 
Ponudba s papirjem, ki vsebuje predelana papirna vlakna, se v okviru meril točkuje z 
dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih 
meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– 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. 

2. Merilo »papir izdelan na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov«. 
Ponudba s papirjem na osnovi primarnih vlaken za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan 
papir in ki izvirajo iz zakonitih virov, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki 
ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji 
določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– potrdilo FSC
3
 ali PEFC

4
 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali 

                                                      
3
 FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, nevladna, neprofitna organizacija ustanovljena za promocijo 

odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/. 

http://www.fsc.org/


 

 

 

– 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
5
, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o 

partnerstvu z EU, ali 
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

3. Merilo »papir brez klora
6
 oziroma klora elementarni obliki

7
«. 

Ponudba s papirjem, čigar papirna vlakna niso bila beljena s klorom oziroma klorom v 
elementarni obliki, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi 
naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi 
naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– 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. 

 
 

V. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju higienskih papirnatih proizvodov kot so 
toaletni papir, toaletne papirne brisače, papirne serviete, papirnati robčki 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »predelana papirna vlakna«. 
Ponudba s higienskimi papirnatimi proizvodi, ki vsebujejo predelana papirna vlakna, se v 
okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila 
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– 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. 

2. Merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora elementarni obliki«. 
Ponudba s papirjem, čigar papirna vlakna niso bila beljena s klorom v elementarni obliki, se v 
okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila 
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– 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. 

 

                                                                                                                                                                      
4
 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem 

za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/. 
5
 FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje 

zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski 
načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje 
dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo 
države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so 
bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo 
izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
6
 TCF - papir ne vsebuje klora.  

7
 ECF - papir ne vsebuje klora v elementarni obliki. 

http://www.pefc.org/internet/html/
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm


 

 

 

 

VI. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju osebnih in prenosnih računalnikov ter 
zaslonov 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »energijska učinkovitost«. 
Ponudba z osebnimi računalniki, prenosnimi računalniki in zasloni, ki izpolnjuje najnovejše 
standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost

8
, veljavne na dan objave obvestila o 

javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudb, se v okviru tega merila točkuje z 
dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih 
meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY 
STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da 
blago izpolnjuje zahteve. 

2. Merilo »zasnova ohišja osebnega računalnika«. 
Ponudba z osebnimi računalniki z ohišji: 

– »small form factor«, 
– »mini tower faktor« ali 
– »convertible mini tower«

9
, 

ki so zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja, se v okviru 
tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v 
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega 
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve. 

3. Merilo »zasnova prenosnega računalnika«. 
Ponudba s prenosnimi računalniki, ki so zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in 
ga je mogoče zamenjati, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga 
predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji 
določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega 
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve. 

4. Merilo »raven hrupa pri delovanju osebnega računalnika«. 
Ponudba z osebnimi računalniki, katerih glasnost je izmerjena v skladu s standardom SIST 
EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne presega 26 dB, se v okviru tega merila 
točkuje z dodatnimi točkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni 
dokumentaciji določi naročnik. Podatek o glasnosti mora biti označen z oznako LpAm

10
 v dB. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega 
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve. 

5. Merilo »raven hrupa pri delovanju prenosnega računalnika«. 
Ponudba s prenosnimi računalniki, katerih glasnost je izmerjena v skladu s standardom SIST 
EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne presega 33 dB, se v okviru tega merila 
točkuje z dodatnimi točkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni 
dokumentaciji določi naročnik. Podatek o glasnosti mora biti označen z oznako LpAm v dB. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega 
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago 

                                                      
8 Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/. 
9
 Več o tem v TED standardu (The Eco Declaration Standard) ali TCO standardu. 

10
 LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij. 

http://www.eu-energystar.org/


 

 

 

izpolnjuje zahteve. 

 
 

VII. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju opreme za slikovno obdelavo, vključno s 
fotokopirnimi stroji, tiskalniki, optičnimi bralniki, telefaksi, večnamenskimi napravami in 
podobnim 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »energijska učinkovitost«. 
Ponudba opreme za slikovno obdelavo, vključno s fotokopirnimi stroji, tiskalniki, optičnimi 
bralniki, telefaksi, večnamenskimi napravami in podobnim, ki izpolnjuje najnovejše standarde 
ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem 
naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi 
točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v 
razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY 
STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da 
blago izpolnjuje zahteve. 

2. Merilo »samodejno dvostransko tiskanje«. 
Ponudba naprav s funkcijo tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja 
presega 45 listov na minuto za papir formata A4 in funkcijo samodejnega dvostranskega 
tiskanja (enota dvojnega izpisa), se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na 
način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni 
dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, 
iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

VIII. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju televizorjev 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »energijsko učinkovit televizor«. 
Ponudba s televizorjem, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 0,23, zaradi česar je 
uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v 
okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila 
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik, vendar skupen delež 
okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe ne sme biti nižji od 25 %. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski 
učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 
 

IX. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih 
kombinacij 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »energijsko učinkovit hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija«. 
Ponudba s hladilnikom, zamrzovalnikom ali njuno kombinacijo, ki ima indeks energijske 
učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji 
razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga 
predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji 
določi naročnik, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te 
uredbe ne sme biti nižji od 25 %. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski 
učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 



 

 

 

 

X. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju pralnih strojev 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »energijsko učinkovit pralni stroj«. 
Ponudba s pralnim strojem, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 52, zaradi česar je 
uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v 
okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila 
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski 
učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

2. Merilo »pralni stoj, učinkovit pri ožemanju«. 
Ponudba s pralnim strojem, ki ima delež vsebnosti preostale vlage D < 45, zaradi česar je 
pralni stroj uvrščen v razred učinkovitosti ožemanja A, se v okviru meril točkuje z dodatnimi 
točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v 
razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o 
učinkovitosti ožemanja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 
 

XI. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju pomivalnih strojev 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »energijsko učinkovit pomivalni stroj«. 
Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi česar 
je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v 
okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila 
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski 
učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

2. Merilo »pomivalni stroj, učinkovit pri sušenju«. 
Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks učinkovitosti sušenja ID > 1,08, zaradi česar je 
uvrščen v razred učinkovitosti sušenja A, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na 
način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni 
dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o 
učinkovitosti sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 

XII. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju klimatskih naprav 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »energijsko učinkovita enokanalna klimatska naprava«. 
Ponudba z enokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 
3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,60, zaradi česar je uvrščena v razred 
energijske učinkovitosti A+, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga 
predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji 
določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski 
učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

2. Merilo »energijsko učinkovita dvokanalna klimatska naprava«. 
Ponudba z dvokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 
3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,60, zaradi česar je uvrščena v razred 
energijske učinkovitosti A+, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga 



 

 

 

predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji 
določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski 
učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

3.  Merilo »energijsko učinkovite klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne«. 
Ponudba s klimatsko napravo, ki ni enokanalna ali dvokanalna, ki ima razmerje sezonske 
energijske učinkovitosti SEER ≥ 5,60 in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 4,00, 
zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+, se v okviru meril točkuje z 
dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih 
meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski 
učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 
 

XIII. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju pohištva 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »Delež lesa ali lesnih tvoriv«. 
Ponudba s pohištvom, v katerem je delež lesa ali lesnih tvoriv vsaj 70 % prostornine 
uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami 
na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni 
dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali  
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

2. Merilo »Les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz zakonitih virov«. 
Ponudba s pohištvom iz lesa in materialov na njegovi osnovi, ki izvirajo iz zakonitih virov, se 
v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega 
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– 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 so izpolnjene zahteve.. 

3. Merilo »recikliranje plastičnih delov pohištva«. 
Ponudba za pohištvo s plastičnimi deli s težo enako ali večjo od 50 g, ki ne vsebuje dodatkov 
materialov, ki lahko ovirajo recikliranje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali 
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 

zahteve, ali 
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so 

izpolnjene zahteve. 

4. Merilo »vsebnost nevarnih snovi«. 
Ponudba za pohištvo s premazom lesa ali plastičnimi ali kovinskimi deli, ki ne vsebujejo 
nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 



 

 

 

nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008
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: 

– R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.), 
– R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.), 
– R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.), 
– R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.), 
– R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.), 
– R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.), 
– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome 

alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 
– R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 

(Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 
(Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.), 

– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 
vdihavanju.), 

– R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.), 

– R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), 

– R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z 
dolgotrajnimi učinki.), 

– R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo 
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima 
dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.), 

– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih 

okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo 
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), 

– R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega 
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in 
njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

5. Merilo »ftalati«. 
Ponudba s pohištvom, pri katerem so bili z uporabljeni premazi, ki ne vsebujejo aziridina, 
kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) ter katerim niso bili 
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 Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 
decembra 2008, str. 1): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT
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dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008: 

– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),  

se točkuje z dodatni točkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril in način njegove 
uporabe določi naročnik v razpisni dokumentaciji. 
 
Način dokazovanja:  
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in 
njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz 
katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

6. Merilo »adhezivi in lepila«. 
Ponudba s pohištvom, pri sestavljanju katerega so bili uporabljeni adhezivi ali lepila, ki 
vsebujejo manj kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS), se v okviru meril točkuje z 
dodatni točkami na način, ki ga določi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril 
v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov 
varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz 
katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

7. Merilo »zaščitna sredstva oziroma biocidni pripravki za zunanje pohištvo«. 
Ponudba za zunanje pohištvo izdelano iz lesa, ki: 

a) je uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST 
EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in ni obdelan z zaščitnimi sredstvi 
oziroma biocidnimi pripravki, ali 

b) ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST 
EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in ni obdelan s snovmi, ki temeljijo na 
spojinah arzena, kroma ali organskega kositra in snovmi, za katere velja eno ali 
več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih 
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko 

povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri 
vdihavanju.), 

– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči 

raka pri vdihavanju.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti 

za plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za 

nerojenega otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum 

povzročitve genetskih okvar.), 
se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega 
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 



 

 

 

Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega 
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali: 

– seznam lesnih proizvodov, iz katerega izhaja, v kateri razred odpornosti ali trajnosti 
je uvrščen les, iz katerega so izdelani, in 

– seznam zaščitnih sredstev oziroma biocidnih pripravkov za vsak material v pohištvu 
in varnostni list, če les ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s 
standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 
 

XIV. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju univerzalnih čistil 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje«. 
Ponudba z univerzalnimi čistili, ki glede na težo ne vsebujejo več kot: 
a) 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih 

opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s 
kislinami s sprošča strupen plin.), 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje 

zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), in 

b) 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, 
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe 
(ES) št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.), 

se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik, vendar 
skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe ne sme biti nižji 
od 25 %. 
 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 



 

 

 

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % 
teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi 
standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

XV. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju čistil za sanitarne prostore 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje«. 
Ponudba s čistili za sanitarne prostore, ki glede na težo ne vsebujejo več kot: 
a) 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih 

opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje 

zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), in 

b) 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, 
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe 
(ES) št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.), 

se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik, vendar 
skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe ne sme biti nižji 
od 25 %. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % 
teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi 
standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

XVI. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju čistil za okna 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 



 

 

 

1. Merilo »čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje«. 
Ponudba s čistili za čiščenje oken, ki glede na težo ne vsebujejo več kot: 
a) 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih 

opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje 

zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), in 

b) 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, 
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe 
(ES) št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.), 

se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril določi naročnik in ga opredeli v razpisni 
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te 
uredbe ne sme biti nižji od 25 %. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % 
teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi 
standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

XVII. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju detergentov za ročno pomivanje posode 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje«. 
Ponudba z detergenti za ročno pomivanje posode, ki glede na težo ne vsebujejo več kot: 
a) 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih 

opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 



 

 

 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R59 ((Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje 

zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), in 

b) 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, 
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe 
(ES) št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.), 

se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril določi naročnik in ga opredeli v razpisni 
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te 
uredbe ne sme biti nižji od 25 %. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % 
teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi 
standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

XVIII. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju detergentov za pomivalne stroje 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje«. 
Ponudba z detergenti za pomivalne stroje, ki glede na težo ne vsebujejo več kot 0,01 % 
posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), 



 

 

 

– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih 
okvar.), 

– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), 

se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril določi naročnik in ga opredeli v razpisni 
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te 
uredbe ne sme biti nižji od 25 %. 
 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 
– seznam sestavin čistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS 

številka, če je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali 
previdnostni stavki, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

XIX. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju detergentov za pranje perila 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje«. 
Ponudba z detergenti za pranje perila, ki glede na težo ne vsebujejo več kot 0,01 % 
posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi 

uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih 

okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), 

se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril določi naročnik in ga opredeli v razpisni 
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te 
uredbe ne sme biti nižji od 25 %. 
 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 



 

 

 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali  
– seznam sestavin čistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS 

številka, če je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali 
previdnostni stavki, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

XX. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju storitev čiščenja 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »čistila, ki so manj obremenjujoča za zdravje in okolje«. 
Ponudba s proizvodi, ki jih uporablja ponudnik in ki v primeru: 
1. univerzalnih čistili glede na težo ne vsebujejo več kot 0,01 % posamezne sestavine, za 

katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s 
kislinami s sprošča strupen plin.), 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje 

zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), 

2. univerzalnih čistili glede na težo ne vsebujejo več kot 0,1 % posamezne sestavine, za 
katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.), 

3. čistil za sanitarne prostore glede na težo ne vsebujejo več kot 0,01 % posamezne 
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje 

zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 



 

 

 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), 

4. čistil za sanitarne prostore glede na težo ne vsebujejo več kot 0,1 % posamezne 
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.), 

5. čistil za čiščenje oken glede na težo ne vsebujejo več kot 0,01 % posamezne sestavine, 
za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje 

zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), 

6. čistil za čiščenje oken glede na težo ne vsebujejo več kot 0,1 % posamezne sestavine, 
za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.), 

7. detergentov za ročno pomivanje posode glede na težo ne vsebujejo več kot 0,01 % 
posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, 
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe 
(ES) št. 1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 



 

 

 

– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 
genetske okvare.), 

– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 
vdihavanju.), 

– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje 
zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 

– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), 

8. detergentov za ročno pomivanje posode glede na težo ne vsebujejo več kot 0,1 % 
posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, 
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe 
(ES) št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.), 

9. detergentov za pomivalne stroje glede na težo ne vsebujejo več kot 0,01 % posamezne 
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.), 

se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril določi naročnik in ga opredeli v razpisni 
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te 
uredbe ne sme biti nižji od 25 %. 
 
Način dokazovanja: 



 

 

 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 

zahteve, ali 
– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % 

teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi 
standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

XXI. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju storitev pranja perila 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »detergenti za pranje perila, ki so manj obremenjujoči za zdravje in okolje«. 
Ponudba s proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, ki v primeru detergentov za pranje perila 
glede na težo ne vsebujejo več kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več 
naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki 
ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske 

okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.), 
– R59 ((Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje 

zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu 

otroku.), 
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), 
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), 
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih 

okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), 

se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril določi naročnik in ga opredeli v razpisni 
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. člena te 
uredbe ne sme biti nižji od 25 %. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve, ali 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali  
– seznam sestavin čistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS 

številka, če je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali 
previdnostni stavki, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XXII. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju osebnih vozil 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg morebitnih drugih meril, določi: 



 

 

 

1. Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«. 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila, 
vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji 
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila 
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih 
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi 
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naročnik predmeta javnega 
naročila oziroma tehničnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot 
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izračun ocene stroškov v 
življenjski dobi vozila se uporabi formula: 
 
LCC = Nc + (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, 
– 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. 

 
Naročnik pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji 
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji. 
 
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 

– nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 
– poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km, 
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km, 
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km, 
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km, 
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km. 

 
Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam so: 
 

Opis parametra Oznaka Vrednost  

kilometrina v življenjski dobi vozila LCkm 200.000 km 

vsebnost energije v dizelskem gorivu PE 36 MJ/l 

vsebnost energije v bencinu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu PE 38 MJ/Nm
12

 

vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu PE 24 MJ/l 

vsebnost energije v etanolu PE 21 MJ/l 

vsebnost energije v biodizlu PE 33 MJ/l 
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 Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe 

tega izračuna vzeta povprečna vrednost 38 MJ. 
 



 

 

 

vsebnost energije v emulzijskem gorivu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v vodiku PE 11 MJ/Nm 

vsebnost energije v električni energiji PE 3,6 MJ/kWh 

cena za emisije ogljikovega dioksida CCO2 0,04 EUR/kg 

cena za emisije dušikovih oksidov CNOx 0,001 EUR/g 

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov CNMHC 0,0044 EUR/g 

cena za emisije trdnih delcev CPM 0,087 EUR/g 

cena najcenejšega energenta brez davka na 
dodano vrednost 

CEmin EUR/l ali EUR/Nm ali 
EUR/kWh 

vsebnost energije v najcenejšem energentu  PEmin MJ/l ali MJ/Nm ali 
MJ/kWh 

 
 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali 
dizelsko gorivo, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno 
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez davka na dodano 
vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali 
dizelskega goriva, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi 
veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko 
gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena 
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, 
bioplin ali vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja električno 
energijo, pa mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta ne sme vključevati 
davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost 
vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) določi naročnik glede na vrsto energenta, 
na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem 
energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije 
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in 
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma 
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

XXIII. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju lahkih tovornih vozil 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«. 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila, 
vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji 
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila 
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih 
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi 
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naročnik predmeta javnega 
naročila oziroma tehničnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot 
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izračun ocene stroškov v 
življenjski dobi vozila se uporabi formula: 
 
LCC = Nc + (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, 
– 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. 

 
Naročnik pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji 
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji. 
 
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 

– nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 
– poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km, 
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km, 
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km, 
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km, 
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km. 

 
Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam so: 
 

Opis parametra Oznaka Vrednost  

kilometrina v življenjski dobi vozila LCkm 250.000 km 

vsebnost energije v dizelskem gorivu PE 36 MJ/l 

vsebnost energije v bencinu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali 
bioplinu 

PE 38 MJ/Nm
13
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 Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe 

tega izračuna vzeta povprečna vrednost 38 MJ. 
 



 

 

 

vsebnost energije v utekočinjenem naftnem 
plinu 

PE 24 MJ/l 

vsebnost energije v etanolu PE 21 MJ/l 

vsebnost energije v biodizlu PE 33 MJ/l 

vsebnost energije v emulzijskem gorivu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v vodiku PE 11 MJ/Nm 

vsebnost energije v električni energiji PE 3,6 MJ/kWh 

cena za emisije ogljikovega dioksida CCO2 0,04 EUR/kg 

cena za emisije dušikovih oksidov CNOx 0,001 EUR/g 

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov CNMHC 0,0044 EUR/g 

cena za emisije trdnih delcev CPM 0,087 EUR/g 

cena najcenejšega energenta brez davka na 
dodano vrednost 

CEmin EUR/l ali EUR/Nm ali 
EUR/kWh 

vsebnost energije v najcenejšem energentu PEmin MJ/l ali MJ/Nm ali 
MJ/kWh 

 
 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali 
dizelsko gorivo, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta uporabi veljavno ceno 
bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost, in 
sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izračunu 
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega 
goriva, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno 
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, 
bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena 
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, 
bioplin ali vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja električno 
energijo, pa mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta (CEmin) ne sme 
vključevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. 
Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) določi naročnik glede na vrsto 
energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v 
najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali Mj/kWh. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije 
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in 
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma 
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 
 

XIV. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju težkih tovornih vozil 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«. 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila, 
vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji 
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila 
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih 
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi 
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naročnik predmeta javnega 
naročila oziroma tehničnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot 
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izračun ocene stroškov v 
življenjski dobi vozila se uporabi formula: 
 



 

 

 

LCC = Nc + (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, 
– 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. 

 
Naročnik pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji 
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji. 
 
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 

– nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 
– poraba energenta, izražena v l/km,  
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km, 
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km, 
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km, 
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km. 

 
Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam so: 
 

Opis parametra Oznaka Vrednost 

kilometrina v življenjski dobi vozila LCkm 1.000.000 km 

vsebnost energije v dizelskem gorivu PE 36 MJ/l 

vsebnost energije v bencinu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu PE 38 MJ/Nm
14

 

vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu PE 24 MJ/l 

vsebnost energije v etanolu PE 21 MJ/l 

vsebnost energije v biodizlu PE 33 MJ/l 

vsebnost energije v emulzijskem gorivu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v vodiku PE 11 MJ/Nm 

cena za emisije ogljikovega dioksida CCO2 0,04 EUR/kg 

cena za emisije dušikovih oksidov CNOx 0,001 EUR/g 

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov CNMHC 0,0044 EUR/g 

cena za emisije trdnih delcev CPM 0,087 EUR/g 
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 Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe 

tega izračuna vzeta povprečna vrednost 38 MJ. 
 



 

 

 

cena najcenejšega energenta brez davka na 
dodano vrednost 

CEmin EUR/l ali EUR/Nm 

vsebnost energije v najcenejšem energentu PEmin MJ/l ali MJ/Nm 

 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali 
dizelsko gorivo, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno 
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez davka na dodano 
vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali 
dizelskega goriva, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi 
veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko 
gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena 
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, 
bioplin ali vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme 
vključevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. 
Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) določi naročnik glede na vrsto 
energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v 
najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije 
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in 
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma 
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero 
neodvisne akreditirane institucije niso izdale poročila o preizkusu, mora ponudnik v postopku 
javnega naročanja k ponudbi priložiti: 

– poročilo o preizkusu, če je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega 
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naročnika, ali 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 
 

XXV. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju avtobusov 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«. 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila, 
vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji 
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila 
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih 
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi 
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naročnik predmeta javnega 
naročila oziroma tehničnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot 
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izračun ocene stroškov v 
življenjski dobi vozila se uporabi formula: 
 
LCC = Nc + (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, 
– 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. 

 
Naročnik pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji 
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji. 
 
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 

– nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 
– poraba energenta, izražena v l/km,  
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km, 
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km, 
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km, 
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km. 

 
Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam so: 
 

Opis parametra Oznaka Vrednost 

kilometrina v življenjski dobi vozila LCkm 800.000 km 

vsebnost energije v dizelskem gorivu PE 36 MJ/l 

vsebnost energije v bencinu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali 
bioplinu 

PE 38 MJ/Nm
15

 

vsebnost energije v utekočinjenem naftnem 
plinu 

PE 24 MJ/l 

vsebnost energije v etanolu PE 21 MJ/l 

vsebnost energije v biodizlu PE 33 MJ/l 

vsebnost energije v emulzijskem gorivu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v vodiku PE 11 MJ/Nm 

cena za emisije ogljikovega dioksida CCO2 0,04 EUR/kg 

cena za emisije dušikovih oksidov CNOx 0,001 EUR/g 

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov CNMHC 0,0044 EUR/g 

cena za emisije trdnih delcev CPM 0,087 EUR/g 

cena najcenejšega energenta brez davka na 
dodano vrednost 

CEmin EUR/l ali 
EUR/Nm 

vsebnost energije v najcenejšem energentu PEmin MJ/l ali MJ/Nm 

 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali 
dizelsko gorivo, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno 
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez davka na dodano 
vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali 
dizelskega goriva, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi 
veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko 
gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena 
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, 
bioplin ali vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme 
vključevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. 
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 Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe 

tega izračuna vzeta povprečna vrednost 38 MJ. 
 



 

 

 

Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) določi naročnik glede na vrsto 
energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v 
najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije 
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in 
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma 
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero 
neodvisne akreditirane institucije niso izdale poročila o preizkusu, mora ponudnik v postopku 
javnega naročanja priložiti: 

– poročilo o preizkusu, če je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega 
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naročnika, ali 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 
 

XXVI. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju storitev avtobusnega prevoza 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene storitve in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »operativni stroški v življenjski dobi vozila«. 
Pri izračunu operativnih stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo stroški energentov v 
življenjski dobi vozila in zunanji okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske 
stroške v življenjski dobi vozila štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi 
vozila, stroški emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih 
ogljikovodikov v življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. 
Naročnik predmeta javnega naročila, tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje 
sposobnosti ali določil pogodbe o izvedbi javnega naročila ne opredeliti tako, da zahteva, da 
se storitev avtobusnega prevoza izvaja z vozilom, ki kot pogonsko sredstvo uporablja 
posamezno vrsto energenta. Za izračun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila se 
uporabi formula: 
 
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: 

– LCOC - operativni stroški v življenjski dobi 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. 

 
Naročnik pri izračunu operativnih stroškov v življenjski dobi uporabi vrednosti, ki jih v svoji 
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji. 
 
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 

– poraba energenta, izražena v l/km, 
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km, 
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km, 
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km, 
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km. 

 
Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam so: 
 



 

 

 

Opis parametra Oznaka Vrednost 

kilometrina v življenjski dobi vozila LCkm 800.000 km 

vsebnost energije v dizelskem gorivu PE 36 MJ/l 

vsebnost energije v bencinu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali 
bioplinu 

PE 38 MJ/Nm
16

 

vsebnost energije v utekočinjenem naftnem 
plinu 

PE 24 MJ/l 

vsebnost energije v etanolu PE 21 MJ/l 

vsebnost energije v biodizlu PE 33 MJ/l 

vsebnost energije v emulzijskem gorivu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v vodiku PE 11 MJ/Nm 

cena za emisije ogljikovega dioksida CCO2 0,04 EUR/kg 

cena za emisije dušikovih oksidov CNOx 0,001 EUR/g 

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov CNMHC 0,0044 EUR/g 

cena za emisije trdnih delcev CPM 0,087 EUR/g 

cena najcenejšega energenta brez davka na 
dodano vrednost 

CEmin EUR/l ali EUR/Nm 

vsebnost energije v najcenejšem energentu PEmin MJ/l ali MJ/Nm 

 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali 
dizelsko gorivo, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno 
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez davka na dodano 
vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali 
dizelskega goriva, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi 
veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko 
gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena 
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, 
bioplin ali vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme 
vključevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. 
Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) določi naročnik glede na vrsto 
energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v 
najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora v ponudbi navesti prevoženo kilometrino, vrsto in porabo energenta, emisije 
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in 
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma 
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero 
neodvisne akreditirane institucije niso izdale poročila o preizkusu, mora ponudnik v postopku 
javnega naročanja priložiti: 

– poročilo o preizkusu, če je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega 
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naročnika, ali 

– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 

 

XXVII. Merila za izbor ponudb pri javnem naročanju pnevmatik 
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 Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe 

tega izračuna vzeta povprečna vrednost 38 MJ. 
 



 

 

 

Za razvrstitev ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi: 

1. Merilo »pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva«. 
Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009

17
 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, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Načina preverjanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski 
učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

2. Merilo »pnevmatike z boljšim oprijemom na mokri podlagi«. 
Ponudba s pnevmatikami razreda C1, ki imajo indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 1,55, 
zaradi česar so uvrščene v razred A glede na oprijem na mokri podlagi, se v okviru meril 
točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju 
do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Načina preverjanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o uvrstitvi v 
razred glede na oprijem na mokri podlagi ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve. 
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 Besedilo Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za 

homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 21. julija 2009, str. 1): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0661:sl:NOT. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0661:sl:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0661:sl:NOT

