
PRILOGA 21 – OPIS DOLOČENIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ 

 
Za namene ZJN-3: 
 
1. a) "tehnična specifikacija" pomeni v primeru javnih naročil storitev ali blaga specifikacijo v dokumentu, ki 

opredeljuje zahtevane lastnosti proizvoda ali storitve, kot so kakovost, varstvo okolja, zahteve za konstrukcijo, 
namenjeno vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalidne osebe), ter ocenjevanje skladnosti, 
izvedbe, varnosti ali dimenzij, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se bo 
prodajal, izrazoslovjem, simboli, preskušanjem in preskusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo 
nalepk, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami ter postopki ocenjevanja skladnosti;  

 
b)  "tehnične specifikacije" v primeru javnih naročil gradenj pomenijo tehnične zahteve, ki jih vsebuje 
zlasti razpisna dokumentacija in ki določajo značilnosti materiala, proizvodov ali blaga ter omogočajo da se 
posamezen material, proizvod ali blago opiše na način, ki je skladen z namenom, za katerega ga je naročnik 
predvidel. Te tehnične zahteve vključujejo stopnje varnosti za okolje, zahteve v zvezi s konstrukcijo, 
namenjeno vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalidne osebe), ter ocenjevanje skladnosti, 
izvedbo, varnost ali dimenzije, vključno s postopki v zvezi z zagotavljanjem kakovosti, izrazoslovjem, simboli, 
preskušanjem in preskusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem in uporabo nalepk, navodili za uporabnike, 
proizvodnimi postopki in metodami. Vsebujejo tudi pravila glede načrtovanja in izračuna stroškov, preizkus, 
pregled in prevzemne pogoje za gradnje ter metode ali tehnike gradnje ter vse druge tehnične pogoje, ki jih 
sme predpisati naročnik v skladu s splošnimi ali posebnimi predpisi v zvezi z dokončanimi gradnjami in 
materiali ali sestavnimi deli, ki jih vključujejo; 

2.  "standard" pomeni tehnično specifikacijo, ki jo odobri priznani organ za standardizacijo za ponavljajočo ali 
stalno uporabo, skladnost s katero načeloma ni obvezna in ki ne sodi v nobeno izmed naslednjih kategorij: 
–  »mednarodni standard«: standard, ki ga je sprejela mednarodna organizacija za standardizacijo in 

dala na voljo javnosti, 
–  »evropski standard«: standard, ki ga je sprejela evropska organizacija za standardizacijo in dala na 

voljo javnosti, 
–  »nacionalni standard«: standard, ki ga je sprejela nacionalna organizacija za standardizacijo in dala 

na voljo javnosti; 
3.  "evropsko tehnično soglasje" pomeni pozitivno tehnično oceno ustreznosti uporabe proizvoda na podlagi 

izpolnjevanja osnovnih zahtev za visoke gradnje kot so strukturne značilnosti proizvoda in določeni pogoji za 
uporabo. Evropsko tehnično soglasje izda organ za tehnična soglasja, ki ga za ta namen pooblasti država 
članica; 

4.  "skupna tehnična specifikacija" pomeni tehnično specifikacijo, ki je sestavljena v skladu s postopkom, ki ga 
priznavajo države članice in je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije; 

5.  "tehnična referenca": tehnični referenčni material, ki ga sprejmejo evropski organi za standardizacijo, razen  
uradnih standardov, po postopkih, prilagojenih glede na potrebe trga. 

 


