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Soproizvodnja toplote in električne energije – 
seznam proizvodov za zelena javna naročila 

 
Zeleno javno naročanje je prostovoljno. Na tem seznamu proizvodov so povzeta merila za 
zelena javna naročila, oblikovana za skupino proizvodov „soproizvodnja toplote in električne 
energije“. V izhodiščnem poročilu so navedeni vsi podatki o razlogih za izbor teh meril in 
napotila na dodatne informacije. 
 
Obrazec za priporočilo za nakup je sestavljen iz dveh sklopov meril: 

• osnovna merila lahko uporabljajo vsi naročniki v državah članicah in se nanašajo na 
ključne vplive zadevnega proizvoda na okolje. Zasnovana so tako, da je pri njihovi 
uporabi potrebno čim manj dodatnega preverjanja ali povečanja stroškov; 

 
• obsežna merila so namenjena tistim, ki želijo kupiti najboljše proizvode, ki so na voljo 

na trgu. To lahko zahteva dodatna preverjanja ali rahlo povečanje stroškov v 
primerjavi z drugimi proizvodi, ki imajo isto uporabnost. 

 
Na podlagi osnovnih in obsežnih meril so v navodilih obravnavane različne stopnje v 
postopku javnega naročanja, pri čemer je pojasnjeno, kako je mogoče na vsaki stopnji čim 
bolje upoštevati okoljska merila: 
 

• predmet: to je naslov razpisa, tj. kratek opis proizvoda, gradbenih del ali storitve, ki se 
naroča; 

• tehnične specifikacije: v njih sta jasno, točno in podrobno opisana zahteva in 
standard, ki ju morajo blago, gradbena dela ali storitve izpolnjevati. Prinašajo opis 
minimalnih tehničnih specifikacij, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe. Določena so 
posebna okoljska merila, vključno z omejitvami in stopnjami, ki jih je treba upoštevati 
pri posameznih proizvodih; 

• merila za izbor: temeljijo na zmogljivosti/sposobnosti ponudnikov, da izvedejo 
naročilo. Prispevajo k identificiranju primernih dobaviteljev, na primer za zagotovitev, 
da je na voljo ustrezno usposobljeno osebje ali da so sprejete ustrezne okoljske 
politike in postopki; 

• merila za dodelitev: to so merila za dodelitev, na podlagi katerih bo naročnik primerjal 
ponudbe in utemeljil svojo odločitev Merila za dodelitev niso merila 
ustreznosti/neustreznosti, kar pomeni, da se lahko ponudbe za proizvode, ki ne 
izpolnjujejo meril, pri končni odločitvi vseeno upoštevajo, kar je odvisno od njihovega 
rezultata pri drugih merilih za dodelitev; 

• določba o izvedbi naročila – v njej so določeni pogoji, ki jih je treba izpolniti pri 
izvajanju naročila, na primer kako je treba dobaviti blago ali storitve, vključno z 
informacijami ali navodili o proizvodih, ki jih bo zagotovil dobavitelj. 

 
Treba je opozoriti, da izvajalca zavezuje veljavni pravni okvir. 
 
Kadar se pri preverjanju izpolnjevanja meril ugotovi, da je mogoče uporabiti druga ustrezna 
dokazila, lahko to vključuje tehnično dokumentacijo proizvajalca, poročilo o preskusu 
priznanega organa ali druga primerna dokazila. Naročnik bo moral v vsakem primeru posebej 
s tehničnega/pravnega vidika preveriti, ali je mogoče predloženo dokazilo šteti za ustrezno. 
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1. Opredelitev in področje uporabe 
 
Področje uporabe je v tej specifikaciji za zelena javna naročil nadalje opredeljeno na podlagi 
direktive o soproizvodnji. V tej specifikaciji zelenih javnih naročil je soproizvodnja opredeljena 
kot „hkratna proizvodnja toplotne in električne in/ali mehanske energije“. Merila se uporabljajo 
za naprave za soproizvodnjo, tj. za naprave, ki obratujejo po postopku soproizvodnje. 

Kadar se merila nanašajo na različne velikosti naprav za soproizvodnjo, na primer malo in 
mikrosoproizvodnjo, se uporabljata naslednji opredelitvi: 

- „mikrosoproizvodnja“ pomeni napravo za soproizvodnjo z največjo močjo, manjšo od 
50 kWe; 

- „mala soproizvodnja“ pomeni napravo za soproizvodnjo z instalirano močjo, manjšo od 
1 MWe. 

 
Vključene so vse ravni soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), saj bodo vladne 
organizacije verjetno kupile naprave SPTE za vrste uporabe, ki so navedene v izhodiščnem 
poročilu. Tehnologija SPTE se lahko razen za javne stavbe, npr. šole in bolnišnice, kupi tudi 
za manjše stavbe, npr. posamezna socialna stanovanja ali različno velike sisteme za 
daljinsko ogrevanje. 
 
Pri odločanju za soproizvodnjo toplote in električne energije je pomembno, da se upoštevata 
gospodarsko upravičeno povpraševanje po toploti in povpraševanje po električni energiji. 
Naročnik mora preučiti, ali je dovolj povpraševanja po toploti, da bi bila soproizvodnja toplote 
in električne energije upravičena, ter pred izbiro soproizvodnje analizirati prednosti in slabosti 
drugih možnosti, npr. električne energije iz omrežja. 
 
Nastali električna energija in toplota se lahko uporabljata tudi za hlajenje, vendar to ni 
neposredna funkcija obrata SPTE, zato v teh merilih za zelena javna naročila ni naveden ali 
nadalje obravnavan. Toplota, proizvedena z napravo SPTE, se lahko na primer uporabi za 
poganjanje naprave za absorpcijsko hlajenje ali klimatske naprave, vendar je učinkovitost 
hlajenja odvisna od posamezne hladilne naprave in ne od naprave SPTE. Merila za zelena 
javna naročila za klimatizacijo so bila oblikovana kot del ločene skupine proizvodov. 
 
2. Ključni vplivi na okolje 
 
Glavna okoljska korist soproizvodnje toplote in električne energije je v primerjavi s 
konvencionalno ločeno proizvodnjo električne energije in toplote običajno manjša poraba 
goriva. Tudi tu se emisijam toplogrednih plinov ni mogoče izogniti. 

• Zato so osnovna merila osredotočena na splošno energetsko učinkovitost in z njo 
povezane prihranke primarne energije. 

• Obsežna merila, vključno z merili za dodelitev, spodbujajo prihranke primarne 
energije, ki presegajo minimalne zahteve, in uporabo naprav, pri katerih emisije v 
zrak ne presegajo minimalnih zahtev. 
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Ključni vplivi na okolje  Pristop pri zelenih javnih naročilih 

 
• Vpliv v zvezi s pridobivanjem 

fosilnih goriv. 
• Večja poraba goriva pri ločeni 

proizvodnji energije in toplote. 
• Emisije ogljikovega dioksida pri 

proizvodnji energije in toplote. 
• Onesnaževanje zraka zaradi 

drugih emisij v zrak, npr. CO, 
NOx, SO in prah. 

 
 
 

  
• Spodbujanje uporabe naprav SPTE, 

ki goriva čim učinkoviteje pretvarjajo 
v toploto in električno energijo, da 
se ohranijo viri in zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov. 

• Spodbujanje uporabe SPTE, pri 
kateri se spušča manj emisij v zrak. 

• Spodbujanje SPTE, da se zmanjša 
poraba fosilnih goriv v primerjavi z 
ločeno proizvodnjo energije in 
toplote. 

• Uporaba zelo učinkovite SPTE, da 
se prispeva k zmanjšanju emisij 
ogljikovega dioksida. 

• Spodbujanje uporabe SPTE, pri 
kateri se spušča manj emisij v  zrak. 

• Spodbujanje uporabe zelo 
učinkovite SPTE, ki presega 
zakonodajne zahteve. 

 
 
Upoštevajte, da vrstni red, v katerem so navedeni vplivi, ne pomeni nujno vrstnega reda po 
pomembnosti. 
 
 
3. Merila za zelena javna naročila za soproizvodnjo toplote in električne 

energije 
 

3.1. Osnovna merila za zelena javna naročila za soproizvodnjo toplote in 
električne energije 

 
PREDMET 
 
Nakup učinkovite opreme ali naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije. 
 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

1. Da se zagotovi učinkovita pretvorba energije v toploto ali električno energijo, je 
minimalni celotni izkoristek naprave 75 % v skladu s Prilogo II(a)(i) oziroma 80 % v 
skladu s Prilogo II(a)(ii)1, če se prihranki primarne energije izračunajo na podlagi 
Priloge III(b), ali nad 70 %, če se prihranki primarne energije za naprave SPTE z 
električno zmogljivostjo več kot 25 MW v skladu s členom 12(2) izračunajo na podlagi 
Priloge III(c).2 

 
Preverjanje: Ponudnik3 predloži pisno dokazilo, da naprava izpolnjuje zahtevana merila 
za visoko učinkovito SPTE. 
 
 

 

                                                 
1  Vsi sklici na priloge in člene pri tem merilu se nanašajo na direktivo o soproizvodnji. 
2  Vsi sklici na priloge in člene pri tem merilu se nanašajo na direktivo o soproizvodnji. 
3  „Ponudnik“ je lahko pri pakiranih proizvodih dobavitelj opreme ali izvajalec projekta, če dobavitelj naprave za zgorevanje 
ni odgovoren za učinkovitost končnega obrata. Potrdilo je treba pridobiti od najustreznejšega subjekta v posameznem primeru. 
 



Seznam proizvodov – soproizvodnja toplote in električne energije 

4 od 9 

2. Naprava SPTE izpolnjuje zahteve glede visoko učinkovite SPTE, opredeljene v direktivi 
o soproizvodnji (2004/8/ES), in sicer: 

 
• naprave SPTE z instalirano močjo, manjšo od 1 MWe, morajo v primerjavi z 

ločeno proizvodnjo toplote in električne energije na podlagi usklajenih referenčnih 
vrednosti dokazati pozitivne prihranke energije. Pri napravah za 
mikrosoproizvodnjo z največjo močjo, manjšo od 50 KWe, lahko izračun 
prihrankov primarne energije temelji na potrjenih vrednostih; 

• naprave SPTE z instalirano močjo, ki presega 1 MWe, morajo v primerjavi z 
ločeno proizvodnjo toplote in električne energije na podlagi usklajenih referenčnih 
vrednosti dokazati vsaj 10-odstotni prihranek primarne energije.4 

 
Preverjanje: Prihranki primarne energije se dokazujejo na podlagi metodologije, 
opisane v Prilogi III k direktivi o soproizvodnji. Ponudnik predloži pisno potrdilo, da bo 
izpolnil ta merila in pod katerimi posebnimi obratovalnimi pogoji. Za naprave za 
mikrosoproizvodnjo se lahko uporabijo potrjene vrednosti. 

 
 

3.2. Obsežna merila za zelena javna naročila za soproizvodnjo toplote in 
električne energije 

 
PREDMET 
 
Nakup učinkovite opreme ali obrata za soproizvodnjo toplote in električne energije. 
 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

1. Da se zagotovi učinkovita pretvorba energije v toploto ali električno energijo, je 
minimalni celotni izkoristek naprave 75 % v skladu s Prilogo II(a)(i) oziroma 80 % v 
skladu s Prilogo II(a)(ii)5, če se prihranki primarne energije izračunajo na podlagi 
Priloge III(b), ali nad 70 %, če se prihranki primarne energije za naprave SPTE z 
električno zmogljivostjo več kot 25 MW v skladu s členom 12(2) izračunajo na podlagi 
Priloge III(c)6. 
 
  
Preverjanje: ponudnik predloži pisno dokazilo, da naprava izpolnjuje zahtevana 
merila za visoko učinkovito SPTE. 
 

2. Naprava SPTE izpolnjuje zahteve glede visoko učinkovite SPTE, opredeljene v direktivi 
o soproizvodnji (2004/8/ES), in sicer: 

 
• naprave SPTE z instalirano močjo, manjšo od 1 MWe, morajo v primerjavi z 

ločeno proizvodnjo toplote in električne energije na podlagi usklajenih referenčnih 
vrednosti dokazati pozitivne prihranke energije. Pri napravah za 
mikrosoproizvodnjo z močjo, manjšo od 50 KWe, lahko izračun prihrankov 
primarne energije temelji na potrjenih vrednostih; 

• naprave SPTE z instalirano močjo, ki presega 1 MWe, morajo v primerjavi z 
ločeno proizvodnjo toplote in električne energije na podlagi usklajenih referenčnih 
vrednosti dokazati vsaj 10-odstotni prihranek primarne energije. 

 
Preverjanje: prihranki primarne energije se dokazujejo na podlagi metodologije, 

                                                 
4  Na podlagi usklajenih referenčnih vrednosti je soproizvodnjo mogoče primerjati z najučinkovitejšimi tehnologijami, pri 
katerih se uporabljajo enaka goriva za ločeno proizvodnjo toplote in električne energije. 
 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:SL:PDF. 
5  Vsi sklici na priloge in člene pri tem merilu se nanašajo na direktivo o soproizvodnji. 
6  „Celotni izkoristek“ pomeni letno vsoto proizvedene električne in mehanske energije ter koristne toplote, deljeno z 
vložkom goriva, ki se porabi za proizvodnjo toplote v soproizvodnji, ter bruto proizvodnjo električne in mehanske energije. 
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opisane v Prilogi III k direktivi o soproizvodnji. Ponudnik predloži pisno potrdilo, da bo 
izpolnil ta merila in pod katerimi posebnimi obratovalnimi pogoji. Za naprave za 
mikrosoproizvodnjo z močjo, manjšo od 50 KWe, se lahko uporabijo potrjene 
vrednosti. 

 
MERILA ZA DODELITEV 
 

1. Dodatne točke se dodelijo glede na to, koliko naprava SPTE presega merila o 
prihrankih primarne energije iz tehničnih specifikacij 2. 

 
Preverjanje: ponudnik mora naročniku predložiti pisna dokazila.  
 

2. Dodatne točke se dodelijo glede na to, koliko naprava SPTE presega ustrezne 
minimalne zahteve v zvezi z emisijami v zrak zaradi izpušnih plinov. 

 
Preverjanje: ponudnik predloži tehnično dokumentacijo proizvajalca ali poročilo o 
preskusu priznanega organa7 kot dokaz o skladnosti s tem merilom za dodelitev. 

 
3. Dodatne točke se dodelijo glede na to, koliko naprava SPTE presega merila o 

celotnem izkoristku iz tehničnih specifikacij 1. 
 
Preverjanje: ponudnik mora naročniku predložiti pisna dokazila. 

 
3.3. Pojasnila 

 
1. Naročnik upošteva lokalne razmere (vrsto in velikost stavb, povpraševanje po ogrevanju 

in energiji, morebitne vire goriv itd.), pri čemer opravi tržno raziskavo, s katero ugotovi 
najboljše razpoložljive tehnologije za izpolnjevanje opredeljenih potreb. Naprava SPTE 
mora v smislu učinkovitosti in prihrankov primarne energije izpolnjevati vsaj zahteve iz 
direktive o soproizvodnji, pri čemer mora zadovoljevati večino oziroma vse potrebe po 
toploti in električni energiji na območju. Pri odločanju za soproizvodnjo toplote in 
električne energije je pomembno, da se upoštevata gospodarsko upravičeno 
povpraševanje po toploti in povpraševanje po električni energiji. Naročnik mora preučiti, 
ali je dovolj povpraševanja po toploti, da bi bila soproizvodnja toplote in električne 
energije upravičena, ter pred izbiro soproizvodnje analizirati prednosti in slabosti drugih 
možnosti, npr. električno energijo iz omrežja. 

 
2. Naročnik mora zagotoviti, da so, kadar prihranki primarne energije izpolnjujejo osnovna 

merila, izpolnjeni obratovalni pogoji za napravo SPTE, ki ustrezajo merilom, ki jih je 
dobavitelj uporabil pri izračunu teh prihrankov. Zato je pomembno zagotoviti, da dobavitelj 
predloži vse podatke o obratovalnih pogojih in količini električne energije, ki se proizvaja 
pri visoko učinkoviti SPTE, uporabljeni za izračun prihrankov primarne energije. Pri 
izračunu prihrankov primarne energije je treba uporabiti izvedbene smernice za izračun 
električne energije, določene v Odločbi Komisije 2008/952/ES8. 

 
3. Naročnik mora za čim večje izboljšanje koristi naprave SPTE zagotoviti, da se izvajajo 

ustrezni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti, na primer da se zagotovi toplotna 
izolacija. 

 
4. Merila za dodelitev: naročniki bodo morali v obvestilu o javnem naročilu in razpisni 

dokumentaciji navesti, koliko dodatnih točk bo dodeljenih pri vsakem merilu za dodelitev. 
Okoljska merila za dodelitev morajo skupaj obsegati vsaj od 10 do 15 % skupnih 
razpoložljivih točk. 

 

                                                 
7  Priznani organ je lahko ustrezen laboratorij z zahtevanim strokovnim znanjem/pooblastili za izvajanje ustreznih preskusov 
emisij. 
8  Odločba Komisije o določitvi podrobnih smernic za izvajanje in uporabo Priloge II k Direktivi 2004/8/ES. 



Seznam proizvodov – soproizvodnja toplote in električne energije 

6 od 9 

5. Naročnik zagotovi, da naprava SPTE izpolnjuje zahteve katere koli evropske in 
nacionalne zakonodaje o emisijah v zrak. Evropska zakonodaja, ki lahko odvisno od 
velikosti in vrst kupljenih naprav SPTE neposredno ureja to področje, vključuje direktivo o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, direktivo o velikih kurilnih 
napravah in direktivo o sežiganju odpadkov, vendar se lahko glede na posebne okoliščine 
in območje uporablja tudi druga zakonodaja ali direktiva. 

 
6. Naročnik mora zagotoviti, da se po potrebi upoštevajo vplivi hrupa iz naprave SPTE in da 

se izpolnijo morebitni lokalni standardi. 
 

7. Kot dokazilo se sprejmejo npr. poročila o preskusu, tehnična poročila/dokumentacija ali 
specifikacija. 

 
 
4. Stroškovni vidiki 
 
Začetna naložba v soproizvodnjo toplote in električne energije je lahko znatna, na povrnitev 
stroškov pa je treba čakati tudi več let. Da bi bili prihranki pri stroških zaradi večje 
učinkovitosti kot posledice uporabe proizvedene električne energije in toplote čim večji, je 
treba v celoti oceniti možnosti za uporabo naprave SPTE. Pri primerjavi stroškov SPTE z 
drugimi tehnološkimi možnostmi je treba pri SPTE in nadomestnih možnostih upoštevati 
stroške v celotnem življenjskem krogu. Mednje bodo poleg stroškov naložbe spadali tudi 
obratovalni in vzdrževalni stroški ter stroški, povezane s prenehanjem 
obratovanja/odlaganjem odpadkov. 
 
Ekonomska upravičenost naprave SPTE bo odvisna od povpraševanja po toploti in električni 
energiji. Ta dva dejavnika je treba natančno oceniti med obravnavanjem izvedljivosti sistema 
SPTE, da se zagotovi, da je velikost naprave ustrezna in da omogoča dolgoročno 
rentabilnost. Kadar velikost naprave ni ustrezna, na primer če se ne uporabi vsa toplota, bo to 
negativno vplivalo na ekonomsko upravičenost sistema SPTE. 
 
Glavne tekoče stroške pri SPTE povzroča vložek goriva, zato bo na dolgoročno stroškovno 
učinkovitost naprave pomembno vplivala cena goriva, na primer plina, ki je še vedno 
prevladujoča vrsta goriva za SPTE. To je treba upoštevati pri sklepanju pogodbe o dobavi 
goriva, pri čemer je treba natančno preučiti prihodnja povišanja, da se zagotovi, da bo 
naprava SPTE tudi dolgoročno rentabilna. 
 
Tudi stroški za vzdrževanje so lahko pomemben stroškovni vidik. Odvisni so od velikosti in 
vrste naprave. Treba jih je upoštevati, saj bo treba napravo SPTE vzdrževati v skladu z 
navodili dobavitelja za zagotovitev neprekinjene učinkovitosti. Če naprava ne bo obratovala 
optimalno, bo to vplivalo na druge koristi, npr. prihranke primarne energije. 
 
Da se doseže čim večje prihranke glede na začetno naložbo kapitala, mora biti čas 
obratovanja (in enakovredni čas obratovanja ob polni obremenitvi) čim daljši, zato je 
pomembna velikost9. Če naprava ne obratuje, to zmanjšuje možnost prihrankov. Tudi 
učinkovito vzdrževanje bo zagotovilo, da bo morebitni izpad čim manjši. 
 
Kot ponazoritev: v Združenem kraljestvu je več naprav SPTE, pri katerih so bili dokazani 
znatni prihranki pri stroških. So različne velike in se uporabljajo v različnih stavbah. 
Preglednica 1: kratek pregled naprav SPTE in prihrankov pri stroških10 
 

Ime Uporaba Začetek 
obratova
nja 

Velikost 
motorja 

Prihranek na 
leto11 
 

Obdobje 
povrnitve 
stroškov (v 
letih) 

Univerza v Yorku Univerzitetna 1995 Motor z močjo 187 500 EUR 4  

                                                 
9  Soproizvodnja toplote in električne energije za stavbe: izbor, namestitev in delovanje SPTE v stavbah – navodila za 
gradbene inženirje (http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf). 
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf. 
11  Prihranki so bili iz GBP pretvorjeni v EUR na podlagi menjalnega tečaja 1,25 EUR =1 GBP. 
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poslopja 1030 kWe 
Londonsko okrožje 
Ealing 

Southbury Leisure 
Centre 

2002 Mikro turbina z 
močjo 80 kWe 

15 000 EUR 
(načrtovano) 

6 (načrtovano) 

Bolnišnica 
Freeman 
Hospital, 
Newcastle 

Bolnišnica za akutna 
stanja 

1997 Dva motorja 
na prisilni vžig 
z močjo 1m35 
MWe 

337 500 EUR Ni relevantno 

Mestni svet v 
Southamptonu 

Različne velike javne 
in poslovne stavbe – 
skupnostna postavka 

1998 Motor z močjo 
5,7 MWe 

312 500 EUR 
11 000 ton CO2  

Ni relevantno 

  
 
Poleg teh primerov iz Združenega kraljestva je združenje COGEN zagotovilo podatke o 
nekaterih manjših projektih. Tudi iz teh so razvidni potencialni prihranki in obdobja povrnitve 
stroškov12. 
 

Ime Uporaba Začetek 
obratov
anja 

Velikost 
motorja 

Prihranek na 
leto13 
 

Obdobje 
povrnitve 
stroškov (v 
letih) 

Vlagtwedde 
(NL) 
 

Stanovanjski in 
delovni prostori 
 

2008 
 

5,5 kWe 
 

Zmanjšanje 
stroškov za 
3 700 EUR 
 

Štiriletno 
obdobje 
povrnitve 
stroškov 
 

Letališče 
Schiphol 
 

Hotel Ibis 
 

2007 
 

130 kWe 
 

Zmanjšanje 
stroškov za 
75 000 EUR 

Obdobje 
povrnitve 
stroškov < 
treh let 

 
 
 

5. Ustrezna zakonodaja EU in viri informacij 
 

5.1. Zakonodaja EU 
 

• Direktiva 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, 
na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0060:EN:PDF 

 
• Odločba z dne 21. decembra 2006 o določitvi harmoniziranih vrednosti referenčnih 

izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 
2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:SL:PDF 
 

• Odločba Komisije (2008/952/ES) z dne 19. novembra 2008 o določitvi podrobnih 
smernic za izvajanje in uporabo Priloge II k Direktivi 2004/8/ES 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:SL:PDF 
 

• Direktiva 2010/31/ES o energetski učinkovitosti zgradb 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SL:PDF 
 

                                                 
12  http://www.miniwkk.info/referenties/. 
13  Prihranki so bili iz GBP pretvorjeni v EUR na podlagi menjalnega tečaja 1,25 EUR =1 GBP. 
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• Direktiva 2003/54/ES o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o 
razveljavitvi Direktive 96/92/ES 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:EN:PDF 

 
• Direktiva 2009/72/ES o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o 

razveljavitvi Direktive 2003/54/ES 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:SL:PDF 
 

• Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:sl:PDF 
 

• Direktiva 2008/1/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja 
(kodificirana različica) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:SL:PDF 
 

• Direktiva 67/548/EGS o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:SL:HTML  
 

• Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:sl:PDF 
 

• Direktiva 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:sl:pdf 
 

• Resolucija o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij o strategiji Skupnosti za spodbujanje 
soproizvodnje toplote in električne energije ter odstranjevanje ovir za njen razvoj 
(COM(97)0514 – C4-0596/97) 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN 
 

• Sporočilo Komisije Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu – Energetska 
politika za Evropo (COM(2007)1). 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf 

 
• Direktiva 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno 

zasnovo izdelkov, povezanih z energijo  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:sl:PDF 

 
5.2. Znaki za okolje in drugi viri meril 
 

• Znak modri angel (Blue Angel) – majhni moduli za soproizvodnjo na osnovi plina 
RAL-UZ 108 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf  

 
• Znak modri angel (Blue Angel) – majhni moduli za soproizvodnjo na osnovi tekočih 

goriv RAL-UZ 109 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf 

 
• Program CHPQA v Združenem kraljestvu 

http://www.chpqa.com/. 
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