
PRILOGA 6 – OPIS DOLOČENIH TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ 

 
Za namene ZJN-2: 
 
(1) a)  "tehnične specifikacije" v primeru javnih naročil gradenj pomenijo skupek 

tehničnih predpisov, ki jih vsebuje zlasti razpisna dokumentacija in s katerimi so 
opredeljene zahtevane značilnosti za gradnje, material, proizvod ali blago, ki 
omogoča takšen opis gradnje, materiala, proizvoda ali blaga, da je namen uporabe, 
za katero jih naročnik potrebuje, dosežen. Ti tehnični predpisi vključujejo stopnje 
okoljske primernosti, opis vseh zahtev (vključno z dostopnostjo za invalide) ter oceno 
skladnosti, kakovosti, varnosti ali dimenzij, vključno s postopki v zvezi z 
zagotavljanjem kakovosti,  z izrazoslovjem, simboli, preskušanjem in preizkusnimi 
metodami, pakiranjem, označevanjem ali napisi ter proizvodnimi postopki in 
metodami. Vključujejo tudi pravila glede načrtov in stroškov, preskus, inšpekcijske 
preglede in pogoje za sprejemljivost gradenj in konstrukcijskih metod ali tehnik 
konstrukcije ter vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko predpiše naročnik v skladu s 
splošnimi ali posebnimi predpisi glede na dokončane gradnje in na uporabljene 
materiale ali dele. 
b)  "tehnična specifikacija" v primeru javnih naročil blaga ali storitev pomeni 
specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti blaga ali storitve, kot 
so stopnje kakovosti, stopnje okoljske primernosti, opis vseh zahtev (vključno z 
dostopnostjo za invalide) ter oceno skladnosti, kakovosti, uporabnosti izdelka, 
varnosti ali dimenzij, vključno z zahtevami važnih za blago glede imena, pod katerim 
se prodaja in izrazoslovje, simbole, preskušanje in preizkusne metode, pakiranje, 
označevanje in napise, navodila za uporabnike, proizvodne postopke in metode ter 
postopke za  ocenjevanje skladnosti;  

(2) "standard" pomeni tehnično specifikacijo, ki jo odobri pristojni organ za 
standardizacijo za ponavljajočo se in stalno uporabo, s katerim usklajenost načeloma 
ni obvezna in ki spada v eno 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) "evropski tehnični atest" pomeni ugodno tehnično oceno ustreznosti proizvoda za 
uporabo na podlagi izpolnjevanja osnovnih zahtev za visoke gradnje zaradi ustreznih 
lastnosti proizvoda in opredeljenih pogojev za uporabo. Evropski atest izda organ za 
tehnična soglasja, ki ga za ta namen določi država članica; 

(4) "enotna tehnična specifikacija" pomeni tehnično specifikacijo, določeno v skladu s 
postopkom, katerega priznavajo države članice, ki je objavljena v Uradnem listu  
Evropske unije; 

(5) "tehnična referenca": kateri koli izdelek, ki so ga pripravili evropski organi za 
standardizacijo, razen uradnih standardov, v skladu s postopkom, sprejetim zaradi 
novih potreb trga. 

  


