
 

 

 

Priloga 3: Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pisarniški papir in higienske papirnate 
proizvode 

 
Ta priloga se uporablja, kadar je predmet javnega naročila: 

– pisarniški papir, ki se uporablja za fotokopiranje in tiskanje s tiskalniki, 
– higienski papirnati proizvodi, kot so toaletni papir, toaletne papirne brisače, papirne serviete, 

papirnati robčki. 
 
Kadar je predmet javnega naročanja pisarniški papir, naročnik v postopek javnega naročanja vključi 
temeljne okoljske zahteve iz točke 3.1 te priloge ali točke 3.3 te priloge ali kombinacijo temeljnih 
okoljskih zahtev iz teh točk, pri čemer lahko določi nižji delež predelanih papirnih vlaken in nižji delež 
primarnih vlaken iz zakonitih virov, vendar mora biti pisarniški papir v celoti iz teh dveh surovin. Kadar 
so predmet javnega naročanja higienski papirnati proizvodi, pa naročnik v postopek javnega naročanja 
vključi temeljne okoljske zahteve iz točke 3.5 te priloge ali točke 3.7 te priloge ali kombinacijo temeljnih 
okoljskih zahtev iz teh točk, pri čemer lahko določi nižji delež predelanih papirnih vlaken in nižji delež 
primarnih vlaken iz zakonitih virov, vendar mora biti higienski papirnati proizvod v celoti iz teh dveh 
surovin. 
 
3.1 Temeljne okoljske zahteve za papir na osnovi predelanih papirnih vlaken 
 

3.1.1 Predmet javnega naročila 

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je 
predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila 
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila 
oziroma sklopa na naslednji način: 

1. Recikliran pisarniški papir iz predelanih papirnih vlaken. 

3.1.2 Tehnične specifikacije 

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila 
ali na predmet posameznega sklopa, določi: 

1. Papir mora biti izdelan na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken
1
. 

 
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. Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom
2
. 

 
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. 

3.1.3 Merila za izbor 

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

1. Merilo »papir brez klora
3
«. 

Ponudba s papirjem, čigar papirna vlakna niso bila beljena s klorom, 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: 

                                                      
1
 Predelana papirna vlakna vključujejo že uporabljena reciklirana vlakna in neuporabljena reciklirana vlakna iz 

papirnic, znana tudi kot izmet. Že uporabljena reciklirana vlakna lahko izvirajo od porabnikov, pisarn, tiskarn, 
knjigoveznic ali podobnih virov. 
2
 ECF (Elementary Chlorine Free) – ne vsebuje klora v elementarni obliki. 

3
 TCF (Total Chlorine Free) – ne vsebuje klora. 



 

 

 

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. 

3.1.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila 

Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: 

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

 
 
3.2 Dodatne okoljske zahteve za papir na osnovi predelanih papirnih vlaken 
 

3.2.1 Predmet javnega naročila 

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je 
predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila 
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila 
oziroma sklopa na naslednji način: 

1. Recikliran pisarniški papir iz 100 % predelanih papirnih vlaken. 

3.2.2 Tehnične specifikacije 

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila 
ali na predmet posameznega sklopa, določi: 

1. Papir mora biti izdelan na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken z najmanj 65 % že 
uporabljenih recikliranih vlaken. Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom, 
razen če so bila beljena pred recikliranjem. 
 
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. 

 
 
3.3 Temeljne okoljske zahteve za papir na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih 

virov 
 

3.3.1 Predmet javnega naročila 

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je 
predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila 
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila 
oziroma sklopa na naslednji način: 

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

3.3.2 Tehnične specifikacije 

Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila 
ali na predmet posameznega sklopa, določi: 

1. Primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan papir, morajo izvirati iz zakonitih 
virov. 
 
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
4
 ali PEFC

5
 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali 

                                                      
4
 FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo 

odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/. 
5
 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/. 

http://www.fsc.org/
http://www.pefc.org/internet/html/


 

 

 

– 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
6
, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o 

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

2. Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

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

– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali 
– poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali 
–  ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

3.3.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila 

Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: 

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

 
 
3.4 Dodatne okoljske zahteve za papir na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih 

virov 
 

3.4.1 Predmet javnega naročila 

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je 
predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila 
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila 
oziroma sklopa na naslednji način: 

1. Pisarniški papir na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonito in trajnostno pridelanih virov. 

3.4.2 Tehnične specifikacije 

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila 
ali na predmet posameznega sklopa, določi: 

1. Strožje tehnične specifikacije, od tistih navedenih v točki 3.3.2 te priloge, in jih preveri na 
predviden način. 

2. Primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan papir, morajo izvirati iz trajnostno 
pridelanih virov. 
 
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 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

3. Papirna vlakna ne smejo biti beljena s klorom. 
  
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. 

                                                      
6
 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. 

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm


 

 

 

 
 
3.5 Temeljne okoljske zahteve za higienske papirnate proizvode na osnovi predelanih 

papirnih vlaken 
 

3.5.1 Predmet javnega naročila 

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je 
predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila 
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila 
oziroma sklopa na naslednji način: 

1. Higienski papirnati proizvod iz predelanih papirnih vlaken. 

3.5.2 Tehnične specifikacije 

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila 
ali na predmet posameznega sklopa, določi: 

1. Higienski papirnati proizvod mora biti izdelan na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken.  
 
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. Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom. 
 
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. 

3.  Toaletni papir in/ali papirnati robčki ne smejo vsebovati zdravju škodljivih 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/ES

7
: 

– 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.), 

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

okvare.), 
– 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.). 
 
Način dokazovanja: 

                                                      
7
 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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT


 

 

 

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 
– poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

3.5.3 Merila za izbor 

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

1. Merilo »Higienski papirnati proizvod brez klora«. 
Ponudba s higienskim papirnatim proizvodom, čigar papirna vlakna niso bila beljena s klorom, 
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. 

3.5.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila 

Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: 

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

 
 
3.6 Dodatne okoljske zahteve za higienske papirnate proizvode na osnovi predelanih 

papirnih vlaken 
 

3.6.1 Predmet javnega naročila 

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je 
predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila 
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila 
oziroma sklopa na naslednji način: 

1. Higienski papirnati proizvod iz 100 % predelanih papirnih vlaken. 

3.6.2 Tehnične specifikacije 

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila 
ali na predmet posameznega sklopa, določi: 

1. Higienski papirnati proizvod mora biti izdelan na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken z 
najmanj 65 % že uporabljenih recikliranih vlaken. Papirna vlakna ne smejo biti beljena z 
elementarnim klorom, razen če so bila beljena pred recikliranjem. 
 
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. 

 
 
3.7 Temeljne okoljske zahteve za higienske papirnate proizvode na osnovi primarnih 

vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov 
 

3.7.1 Predmet javnega naročila 

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je 
predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila 
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila 
oziroma sklopa na naslednji način: 

1. Higienski papirnati proizvod na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov. 

3.7.2 Tehnične specifikacije 



 

 

 

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila 
ali na predmet posameznega sklopa, določi: 

1. Primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan higienski papirnati proizvod, 
morajo izvirati iz zakonitih virov. 
 
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, ali 
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana 

institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali 
sistema upravljanja EMAS, ali 

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

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

2. Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom. 
 
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. 

3.  Toaletni papir in/ali papirnati robčki ne smejo vsebovati zdravju škodljivih 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/ES: 

– 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.), 

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

okvare.), 
– 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.). 
 
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 
– poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

3.7.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila 

Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: 

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

 
 



 

 

 

3.8 Dodatne okoljske zahteve za higienske papirnate proizvode na osnovi primarnih vlaken, 
ki izvirajo iz zakonitih virov 

 

3.8.1 Predmet javnega naročila 

Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je 
predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila 
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila 
oziroma sklopa na naslednji način: 

1. Higienski papirnati proizvod na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonito in trajnostno 
pridelanih virov. 

3.8.2 Tehnične specifikacije 

Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega 
naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: 

1. Strožje tehnične specifikacije, od tistih navedenih v točki 3.7.2 te priloge, in jih preveri na 
predviden način. 

2. Primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan higienski papirnati proizvod, 
morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov. 
 
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, ali 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

3. Papirna vlakna ne smejo biti beljena s klorom. 
 
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. 

 


