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Merila EU za zeleno javno naročanje projektiranja,  

gradnje in upravljanja poslovnih stavb  

 
 

1 UVOD 
 

Namen meril EU za zeleno javno naročanje je javnim organom olajšati nakup proizvodov, storitev in del z manjšim vplivom na okolje. Uporaba meril je prostovoljna. 

Oblikovana so tako, da jih lahko posamezen organ, če se mu zdi to primerno, vključi v razpisno dokumentacijo.  Ta dokument določa merila EU za zeleno javno naročanje, 

oblikovana za skupino proizvodov „poslovne stavbe“. Priložene so mu smernice, ki določajo usmeritve glede učinkovite vključitve tega sklopa meril za zeleno javno 

naročanje v postopek javnega naročanja. Priloženo referenčno tehnično poročilo vsebuje dodatne podrobnosti o razlogih za izbiro teh meril in napotila na dodatne 

informacije. 

Merila so razdeljena na izbirna merila, tehnične specifikacije, merila za oddajo javnega naročila in klavzule o izvedbi naročila. Pri vsakem sklopu meril je mogoče izbirati 

med dvema ravnema zastavljenih ciljev: 

 osnovna merila so zasnovana tako, da omogočajo preprosto uporabo zelenega javnega naročanja z osredotočanjem na ključna področja okoljske učinkovitosti 

proizvoda, namenjena pa so ohranjanju upravnih stroškov podjetij na najnižji možni ravni;  

 pri celovitih merilih se upošteva več vidikov ali višje stopnje okoljske učinkovitosti, tako da jih uporabijo organi, ki želijo narediti korak dlje pri podpiranju ciljev na 

področju okolja in inovacij. 

Upoštevati bi bilo treba, da so javna naročila poslovnih stavb še posebej zapletena zadeva, katere nujna posledica je dejstvo, da vključitev zelenih meril za osnovno in 

celovito raven zastavljenih ciljev v primerjavi s standardnimi rešitvami zahteva več strokovnega znanja, preverjanja in – vsaj za nekatera merila in odvisno od načina javnega 

naročila ter izkušenj projektantske skupine in izvajalcev – višje vnaprejšnje stroške. 

Ker je zeleno javno naročanje prostovoljni instrument, je pomembno poudariti, da obstajajo drugi zakonodajni akti EU, ki urejajo okoljsko učinkovitost poslovnih stavb z 

zavezujočimi obveznostmi. Tako je v členu 6 Direktive 2012/27/EU
1
 o energijski učinkovitosti navedeno, da države članice zagotovijo, da osrednje vlade kupujejo le izdelke, 
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Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energijski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES 

in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).
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storitve in stavbe z visoko energijsko učinkovitostjo, kolikor je to v skladu s stroškovno učinkovitostjo, ekonomsko izvedljivostjo, večjo trajnostjo, tehnično ustreznostjo in 

zadostno ravnijo konkurence.  

1.1 Opredelitev in področje uporabe 
 

Ta sklop meril za zeleno javno naročanje je namenjen postopku javnega naročanja poslovnih stavb, vključno z njihovim projektiranjem, pripravo gradbišča, gradnjo, 

vzdrževanjem in tekočim upravljanjem. Za namene meril skupina proizvodov „poslovne stavbe“ vključuje stavbe, v katerih se izvajajo večinoma administrativne, birokratske 

in pisarniške dejavnosti. Poleg tega je poslovna stavba opredeljena kot: 

„stavba, katere glavna funkcija je zagotavljanje prostora za administrativne, finančne in poklicne storitve ali storitve za stranke. Poslovni prostor mora predstavljati 

veliko večino skupne bruto površine stavbe. Stavba lahko vključuje tudi druge vrste prostorov, kot so sejne sobe, učilnice za usposabljanje, prostori za osebje ali 

tehnični prostori.“ 

Stavbe, ki so poslovni prostori, spadajo v posebne razrede uporabe načrtovanja v državah članicah. Opredelitev pojma „veliko“ se lahko med državami članicami razlikuje, 

vendar običajno pomeni 50−80 % stavbe. Merila za zeleno javno naročanje se ne nanašajo na parkirišča, ki so zunaj površine ali funkcionalnega zemljišča stavbe. V področje 

uporabe meril so vključene tudi večje prenove poslovnih stavb.  Take prenove so v Direktivi 2010/31/EU o energijski učinkovitosti stavb opredeljene kot prenove, pri katerih:  

(a) skupni stroški prenove ovoja stavbe ali tehničnih stavbnih sistemov presegajo 25 % vrednosti stavbe brez vrednosti zemljišča, na katerem ta stoji, ali  

(b) se prenavlja več kot 25 % površine ovoja stavbe. 

Ta sklop meril vsebuje priporočila, ki veljajo za prenovo obstoječih stavb in gradnjo novih stavb. Merilom so priložene smernice o postopku razvoja in naročanja nove ali 

prenovljene poslovne stavbe.  Ključne faze tega postopka, ki so opredeljene v smernicah, so:   

- predhodno določanje obsega in izvedljivosti; 

- podrobno projektiranje in vloge za dovoljenja; 

- odstranitvena, rušitvena in pripravljalna dela na gradbišču; 

- gradnja stavbe ali večja obnovitvena dela; 

- vgradnja energetskih sistemov in zagotavljanje energetskih storitev; 

- dokončanje in predaja; 

- upravljanje objektov; 

- ocena po začetku uporabe stavbe. 

Posamezne faze tega postopka, v katerih poteka uradno javno naročanje in za katere so merila navedena v tem dokumentu, so opredeljene v oddelku 1.2. 

Energetske storitve so v skladu z Direktivo 2012/27/EU
2
 opredeljene kot: 
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Prav tam 1.
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„fizikalni učinek, korist ali ugodnost, ki izhaja iz kombinacije energije in energijsko učinkovite tehnologije ali ukrepa, ki lahko vključuje potrebno obratovanje, 

vzdrževanje in nadzor za opravljanje storitve, in se opravi na podlagi pogodbe ter za katero se je izkazalo, da v običajnih okoliščinah preverljivo in merljivo 

oziroma ocenljivo izboljša energijsko učinkovitost ali prihrani primarno energijo“. 

Za namen meril za zeleno javno naročanje javnih stavb se javno naročilo energetskih storitev osredotoča predvsem na zagotavljanje dobave energije z nizkimi ali ničnimi 

emisijami ogljika za poslovno stavbo s strani izvajalcev energetskih storitev, kot so podjetja za energetske storitve, ali kot je opredeljeno v Direktivi 2012/27/EU, na 

pogodbeno zagotavljanje prihranka energije.  

Upravljanje objektov je v skladu s standardom EN 15221
3
 opredeljeno kot: 

„vključevanje postopkov v organizaciji za vzdrževanje in razvoj dogovorjenih storitev, ki podpirajo in izboljšujejo učinkovitost njenih glavnih dejavnosti“. 

Za namen teh meril se „glavne dejavnosti“ nanašajo na delovanje poslovne stavbe, pri čemer je najpomembnejše področje v okviru standarda EN 15221 „Prostor in 

infrastruktura“, ki zajema dejavnosti, povezane z upravljanjem nastanitev, delovnih mest, tehnične infrastrukture in sistemov IKT. 

Za vsako od teh dejavnosti so predlagana okoljska merila. Merila obravnavajo najpomembnejše vplive na okolje, povezane s poslovnimi stavbami, ki se nanašajo na emisije 

toplogrednih plinov, nastale zaradi porabe energije med uporabo stavbe in uporabe virov za proizvodnjo gradbenih materialov. Nanje vplivajo upravljanje, življenjska doba in 

primernost za uporabo stavbe.  Zato so obravnavani tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na življenjsko dobo in uporabo stavbe, kot je ustvarjanje zdravega notranjega okolja.   

Merila se na splošno osredotočajo na poslovno stavbo kot sistem, ne kot posamezne elemente. Treba je opozoriti, da so na voljo ločena merila za zeleno javno naročanje, ki 

se lahko uporabljajo za javna naročila različnih elementov stavbe. Ob pripravi tega dokumenta so bili med pomembnimi elementi, za katere obstajajo merila EU za zeleno 

javno naročanje
4
: 

- stenske plošče;  

- sistemi za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE); 

- vodni ogrevalni sistemi;  

- notranja razsvetljava; 

- pipe in prhe;  

- stranišča in pisoarji. 

Čeprav so bila ta merila posebej oblikovana za poslovne stavbe, bi se veliko zahtev lahko uporabljalo kot referenca za javna naročila drugih vrst stavb. 

 

1.2 Uporaba meril za zeleno javno naročanje za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje poslovnih stavb 
 

                                                           
3 

Serija EN 15221, Upravljanje objektov, različica iz oktobra 2006.
 

4 
Glej Evropska komisija, Zeleno javno naročanje, GD za okolje, http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
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Projektiranje in javno naročanje poslovne stavbe z manjšim vplivom na okolje je zapleten postopek ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali večjo prenovo.  Kot poudarja 

mreža za trajnostno gradnjo in inovacije prek javnih naročil (Sustainable Construction and Innovation through Procurement − SCI) v svojem priročniku za evropske javne 

organe
5
, lahko oblika javnega naročila in način vključevanja meril za zeleno javno naročanje v postopek javnega naročanja precej vplivata na rezultat.   

Postopek gradnje nove poslovne stavbe ali večje prenove poslovne stavbe vključuje jasno določeno zaporedje dejavnosti javnega naročanja s povezanimi naročili.  To 

zaporedje dejavnosti pri javnem naročilu lahko precej vpliva na rezultat, ker vsaka vrsta naročila prinaša različne odnose med naročnikom, projektantsko skupino, izvajalci in 

bodočimi uporabniki stavbe ter upravljavci objektov.  Poleg tega ima vsako svoje prednosti in slabosti pri prizadevanjih, da bi se naročila stavba z boljšo okoljsko 

učinkovitostjo.  

Odvisno od uporabljenega načina javnega naročila se lahko nekatera od teh naročil oddajo istemu izvajalcu, vendar se v večini primerov oddajajo ločeno.  Nekatera naročila 

so lahko vključena v dogovor o projektiranju in gradnji ali dogovor o projektiranju, gradnji in upravljanju, pri čemer lahko podrobni postopek projektiranja, pogodbo o 

glavnih gradbenih delih, vgradnjo ali zagotavljanje energetskih storitev in celo upravljanje objektov vse usklajuje en izvajalec. 

Zato je pomembno opredeliti glavne točke zaporedja dejavnosti javnega naročanja, v katere bi bilo treba vključiti merila za zeleno javno naročanje. V ta namen so merila 

zasnovana tako, da izražajo najpogostejše dejavnosti javnega naročanja, priložene pa so jim smernice s splošnimi navodili, kako in kdaj se lahko merila za zeleno javno 

naročanje vključijo v ta postopek.  Vključujejo tudi predloge, ki temeljijo na izkušnjah s projekti po vsej EU, kako bi se lahko upravljalo zaporedje dejavnosti javnega 

naročanja za doseganje najboljših rezultatov, vprašanja, ki jih je treba upoštevati v ključnih fazah postopka, ter posebne vrste strokovnega znanja in izkušenj, ki lahko 

pomagajo pri doseganju boljših rezultatov. 

Predlagana merila zajemajo naslednje faze postopka javnega naročanja novih ali prenovljenih poslovnih stavb. Opredeljene so bile kot faze, v katerih poteka uradno javno 

naročanja ali v katerih je potrebno spremljanje: 

A. zbira projektantske skupine in izvajalcev; 

B. zahteve glede podrobnega projektiranja in učinkovitosti; 

C. odstranitvena, rušitvena in pripravljalna dela na gradbišču; 

D. gradnja stavbe ali večja obnovitvena dela; 

E. vgradnja energetskih sistemov ali zagotavljanje energetskih storitev; 

F. dokončanje in predaja; 

G. upravljanje objektov. 

Glede na raven zastavljenih ciljev projekta in izkušnje naročnika ni nujno, da se uporabijo vsa merila za zeleno javno naročanje, vključena v ta sklop meril.  Poleg tega je 

morda najbolje merila obravnavati v določenih fazah, odvisno od prednostnega zaporedja dejavnosti javnega naročanja.  Naročila nekaterih dejavnosti se lahko oddajo ločeno 

in je treba zato zanje določiti svoja merila.  

                                                           
5 

Mreža SCI (2013) Procuring innovative and sustainable construction A guide for European public authorities (Javna naročila inovativnih in trajnostnih gradenj: priročnik za evropske javne 

organe), www.sci-network.eu.
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Priporoča se, da se strateški okoljski cilji in cilji projekta določijo na začetku projekta s sklicevanjem na sklop meril za zelena javna naročila.  Optimalne faze za vključitev 

meril za zeleno javno naročanje bi morale biti opredeljene po določitvi načina javnega naročila.  V vseh primerih je zelo priporočljivo, da se merila za zeleno javno naročanje 

čim prej vključijo v notranje načrtovanje projekta in postopek javnega naročanja, da se zagotovijo želeni rezultati in doseže najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.  

 

1.3 Ključni vplivi na okolje 
 

1.3.1 Najpomembnejši vplivi poslovnih stavb na okolje 

Zbrani dokazi o poslovnih stavbah po vsej Evropi kažejo, da so njihovi najpomembnejši vplivi na okolje povezani s porabo energije med njihovo uporabo.  K temu največ 

prispevajo razsvetljava, ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Njihova relativna pomembnost se razlikuje zlasti po toplotni učinkovitosti stavbe in podnebnem območju, v 

katerem stoji.  To opozarja na pomembnost upoštevanja celotne energijske učinkovitosti stavbe, kar bi lahko vključevalo potencial za proizvodnjo čistejše energije.   

Proizvodnja gradbenih proizvodov je odgovorna za druge najpomembnejše vplive na okolje.  To se nanaša na uporabljene vire ter vplive emisij in ekosistemov, povezane s 

pridobivanjem, predelavo in prevozom surovin.   Na uporabo virov vplivajo količina odpadkov, nastalih med proizvodnjo proizvodov, gradnja na kraju samem in postopki 

rušenja, ki lahko predstavljajo precejšen delež celotnih tokov materiala na gradbišču. To opozarja na pomembnost projektiranja in določanja specifikacij za učinkovito rabo 

virov, pri čemer so najpomembnejši elementi stavbe, ki jih je treba obravnavati, tla, streha, konstrukcija in zunanje stene. V zvezi s tem lahko recikliranje in ponovna uporaba 

gradbenega materiala in proizvodov, pa tudi celotnih elementov stavbe prispevajo k zmanjšanju vplivov na okolje in razvoju krožnega gospodarstva.  

S tem povezani pomislek v primeru velike količine težkega gradbenega materiala so vplivi, povezani s prevozom agregatov (naravnih, recikliranih ali sekundarnih) do 

proizvodnih obratov. Ta material se običajno prevaža s tovornjakom, kar povzroča emisije, povezane z gorivom, ki so navadno večje ali enake kot emisije za proizvodnjo 

takega materiala. Če se ta material prevaža na razdaljah, večjih od 25 km, lahko nastale emisije znatno prispevajo k vplivom na okolje v fazi izdelave glavnih elementov 

stavbe. Zmanjševanje emisij, povezanih s prevozom, lahko pomaga spodbujati uporabo načinov prevoza z manjšim vplivom na okolje, kot je železniški ali ladijski prevoz 

tega materiala. Ne nazadnje, uporaba recikliranega materiala, kot so agregati iz odpadkov, nastalih pri gradnji in rušenju, lahko pomaga vzpostaviti trg za take materiale v 

skladu s cilji EU glede krožnega gospodarstva in zagotoviti povezane koristi učinkovite rabe virov.     

 

Še en dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je življenjska doba stavbe in njenih elementov.  Na splošno velja, da daljša kot je življenjska doba glavnih konstrukcijskih elementov 

stavbe, manjši so njihovi povezani vplivi na okolje v življenjskem krogu.  Vendar se pri tem predpostavlja, da se v okviru splošnega pristopa med življenjskim krogom stavbe 

daje prednost energijski učinkovitosti stavbe kot celote (vključno s fazo uporabe in proizvodnjo gradbenih proizvodov) v življenjskem krogu.  Še en pomemben dejavnik, ki 

ga je treba upoštevati pri prizadevanjih za podaljšanje življenjske dobe stavbe, je zasnova, ki naročniku olajšuje adaptacijo stavbe in njene konstrukcije po izteku življenjske 

dobe.  

Na življenjsko dobo lahko vplivajo tudi drugi dejavniki.  Tako lahko funkcionalnost stavbe kot zdravega in privlačnega delovnega okolja prispeva k daljši življenjski dobi in 

zmanjša potrebo po prenovah.  Dokazi na primer kažejo, da so zaposleni v zdravi stavbi z dobro kakovostjo zraka v zaprtih prostorih in dnevno svetlobo produktivnejši in da 

je pri njih manj odsotnosti, povezanih z boleznijo.   

Vključevanje rešitev, ki temeljijo na naravi, kot so zelene strehe in stene, bivalni prostori na dvoriščih in terasah, sistemi trajnostnega mestnega odvajanja vode in drevesa ob 

cesti, ima lahko več koristi (poleg podpiranja biotske raznovrstnosti). Mednje spadajo omejevanje odtekanja deževnice, izboljšanje toplotne učinkovitosti z naravnim 

hlajenjem, izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih ter povečanje privlačnosti in produktivnosti delovnega okolja. 
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1.3.2 Kako so obravnavani vplivi gradbenega materiala v življenjskem krogu 

Kot je že bilo poudarjeno, je gradbeni material povezan z znatnimi vplivi na okolje.  Merila ponujajo naročnikom in ponudnikom številne možnosti ocenjevanja teh vplivov 

in izbire elementov stavbe z manjšimi vplivi na okolje. 

Zagotavljajo tudi možnost celovite ocene vplivov materiala v življenjskem krogu, da se ponudnikom in njihovim projektantskim skupinam omogočijo odločitve glede 

izboljšav. Ta merila so tehnično zahtevna, zaradi česar so zlasti primerna za naprednejše projekte z izkušenimi projektantskimi skupinami. Nekatera merila obravnavajo samo 

določene faze v življenjskem krogu stavbe.  Namenjena so spodbujanju ukrepov za obravnavanje znanih posebnih vplivov in povezanih možnosti izboljšav za določene 

materiale. Ta merila so manj tehnično zahtevna ter so morda primernejša za manj napredne projekte in manj izkušene projektantske skupine.   

Merila za oddajo javnega naročila, ki so na voljo naročnikom ter so razvrščena od najvišje do najnižje ravni zastavljenih ciljev in tehnične zapletenosti: 

1. ocena življenjskega kroga: izvedba ocene življenjskega kroga (glej obsežno merilo 10.1). V skladu s tem morajo ponudniki oceniti vplive glavnih elementov stavbe 

v življenjskem krogu; 

2. okoljske deklaracije proizvodov: združevanje okoljskih deklaracij proizvodov (glej osnovno merilo 10.1.). Če se uporablja merilo okoljskih deklaracij proizvodov, je 

treba navesti tudi skupne emisije ekvivalenta CO2 (potencial globalnega segrevanja (Global Warming Potential – GWP) za glavne elemente stavbe (glej merilo 8.2); 

3. zahteva glede recikliranega in ponovno uporabljenega materiala: V skladu s tem morajo ponudniki zagotoviti material z minimalno zahtevo, kar zadeva količino 

recikliranega in ponovno uporabljenega materiala za betonske in zidne konstrukcije (glej merilo 10.2); 

4. zahteva glede zmanjšanja emisij, ki nastanejo pri prevozu težkega materiala: to nagrajuje nizke emisije CO2, ki nastanejo pri prevozu agregatov, ki se uporabljajo za 

betonske in zidne konstrukcije (merilo 10.3). 

Če se naročnik odloči, da bo nagradil reciklirani ali ponovno uporabljeni material (3.) ali manjše emisije, ki nastanejo pri prevozu (4.), bi moral razmisliti o določitvi meril, 

pri katerih se upoštevajo posebni pogoji na lokalnem trgu gradbenega materiala.    Priporoča se, da se pri vplivih na okolje obravnavajo morebitne kompromisne rešitve, in 

sicer z združevanjem zahtev glede recikliranega in ponovno uporabljenega materiala ter manjših emisij, ki nastanejo pri prevozu. Relativni pomen navedenih dveh meril bi 

moral zagotoviti učinkovito konkurenco med morebitnimi dobavitelji ter hkrati spodbujati ponudbe, ki zagotavljajo splošne koristi za okolje.    

Raven zastavljenih ciljev, izbrana za povabilo k oddaji ponudb, je odvisna od znanja in izkušenj naročnika, velikosti projekta in presoje ravni izkušenj morebitnih 

ponudnikov. Naročnik mora skrbno uskladiti različna okoljska in neokoljska merila za oddajo javnega naročila ter jih jasno navesti v povabilu k oddaji ponudb.
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Ključna okoljska področja v življenjskem krogu poslovne stavbe 

in ključni vplivi na okolje 

 Predlagani pristop EU k zelenemu javnemu naročanju poslovnih stavb 

 

Ključna okoljska področja 

 Poraba primarne energije in s tem povezane emisije 

toplogrednih plinov med uporabo stavbe ter na poti do 

stavbe in nazaj 

 Izčrpavanje naravnih virov, siva energija in emisije, 

povezane s proizvodnjo in prevozom gradbenega materiala 

 Nastajanje odpadkov med pripravo gradbišča, gradnjo, 

uporabo in rušenjem stavbe 

 Poslabšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih zaradi 

emisij nevarnih snovi iz gradbenih proizvodov in dovod s 

trdnimi delci onesnaženega zraka iz zunanjega okolja 

 Onesnaženost lokalnega okolja in slabšanje kakovosti zraka 

v lokalnem okolju zaradi emisij iz vozil, ki se uporabljajo 

za pot do stavbe in nazaj 

 Poraba vode med uporabo stavbe 

Ključni vplivi na okolje v življenjskem krogu in parametri za 

uporabo virov: 

 Naslednje kategorije vplivov na okolje se štejejo za 

najpomembnejše v življenjskem krogu: potencial 

globalnega segrevanja, zakisljevanje, izraba obnovljivih in 

neobnovljivih virov primarne energije, ekotoksičnost, 

toksičnost za ljudi, evtrofikacija, izčrpavanje abiotskih 

virov in poraba vode, uporaba sekundarnega in ponovno 

uporabljenega materiala ter tokovi odpadnega materiala 

 

  

 Projektiranje in gradnja za doseganje visoke energijske učinkovitosti in s 

tem povezanih nizkih emisij CO2 

 Vgradnja tehnologij za visoko učinkovito in obnovljivo energijo, ki 

izkoriščajo možnosti posamezne lokacije za zmanjšanje porabe energije in 

emisij CO2  

 Projektiranje in specifikacija za zmanjšanje vplivov in porabe virov, 

povezanih z gradbenim materialom 

 Projektiranje, specifikacija in upravljanje gradbišča za čim večje 

zmanjšanje odpadkov pri gradnji in rušenju ter za uporabo gradbenih 

proizvodov ali materiala z visoko vsebnostjo recikliranega ali ponovno 

uporabljenega materiala 

 Specifikacija opreme in površinske obdelave, ki zmanjšuje nevarne emisije 

v zrak v notranjih prostorih 

 Načrt prezračevanja za zagotovitev zdravega zraka in čim večje zmanjšanje 

dovoda zunanjega onesnaženega zraka 

 Specifikacija in vgradnja tehnologij za varčevanje z vodo 

 Vgradnja fizičnih in elektronskih sistemov za podporo stalnemu zmanjšanju 

porabe energije, porabe vode in odpadkov, ki jih ustvarijo upravljavci in 

uporabniki objektov 

 Izvajanje načrtov poti osebja za zmanjšanje porabe goriva, povezane s 

prevozom, in emisij CO2, vključno z infrastrukturo za podporo električnih 

vozil in kolesarjenja 
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2 MERILA ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE PROJEKTIRANJA, GRADNJE IN UPRAVLJANJA 

POSLOVNIH STAVB 

A. Izbira projektantske skupine in izvajalcev 

Osnovna merila Celovita merila 

ZADEVA 

Gradnja novih poslovnih stavb v skladu z visokimi standardi energijske in okoljske učinkovitosti 

ali 

večje prenove obstoječih poslovnih stavb v skladu z visokimi standardi energijske in okoljske učinkovitosti 

IZBIRNA MERILA 

Ta merila so lahko del predizbirnega postopka, v katerem naročnik priskrbi storitve vodje projekta in/ali projektantske skupine. Število in obseg izvedenih projektov kot dokazilo izkušenj bi 

morala biti sorazmerna s projektom, ki je predmet javnega razpisa.  Da se k predložitvi ponudb spodbudijo nova, manj izkušena podjetja, se lahko uporabijo natečaji za načrte, čeprav se lahko 

za uravnoteženje tveganja zahteva, naj v projektantski skupini podporo zagotavljajo izkušeni strokovnjaki.  

A1. Kompetence vodje projekta  

Vodja projekta ima ustrezne kompetence in izkušnje na vsakem od naslednjih področij, za 

katera bo odgovoren na podlagi naročila (izberite glede na zadevno naročilo): 

− projektno vodenje naročil gradnje, ki so izpolnila ali presegla zahteve glede okoljske 

učinkovitosti, ki so jih določile stranke; 

− uspešna opredelitev in upravljanje uvajanja številnih okoljskih tehnologij in inovacij pri 

projektiranju, ki so potrebne za boljšo okoljsko učinkovitost in kakovost; 

− vključenost v finančni oceni okoljskih tehnologij in inovacij pri projektiranju v okviru 

izvajanja projektov.  

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in priporočil, povezanih z ustreznimi naročili v preteklih petih 

letih, pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Dokazilom se priložijo življenjepisi za 

osebje, ki bo delalo na projektu. 

A1. Usposobljenost vodje projekta  

Vodja projekta ima ustrezne kompetence in izkušnje na vsakem od naslednjih področij, za 

katera bo odgovoren na podlagi naročila (izberite glede na zadevno naročilo): 

− projektno vodenje naročil gradnje, ki so izpolnila ali presegla zahteve glede okoljske 

učinkovitosti, ki so jih določile stranke; 

− uspešna opredelitev in upravljanje uvajanja številnih okoljskih tehnologij in inovacij pri 

projektiranju, ki so potrebne za boljšo okoljsko učinkovitost in kakovost; 

− vključenost v finančni oceni okoljskih tehnologij in inovacij pri projektiranju v okviru 

izvajanja projektov;  

− projekti, ki so vključevali oceno okoljske učinkovitosti stavbe z uporabo ocene stavbe na 

podlagi več meril, poročanja in sistemov potrjevanja;  

− uporaba orodij za celovito ocenjevanje pri projektiranju, oceni in specifikaciji okoljsko 

izboljšanih stavb, vključno z izračunom stroškov v življenjski dobi in oceno življenjskega 

kroga. 

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in priporočil, povezanih z ustreznimi naročili v preteklih petih 

letih, pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Dokazilom se priložijo življenjepisi za 
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osebje, ki bo delalo na projektu. 

 

A2. Usposobljenost projektantske skupine  

Arhitekt, svetovalec in/ali konzorcij projektantske skupine imajo ustrezne kompetence in 

izkušnje na vsakem od naslednjih področij, za katera bodo odgovorni na podlagi naročila 

(izberite glede na zadevno naročilo): 

− upravljanje naročil gradnje, ki so zagotovila okoljsko učinkovitost , ki presega minimalne 

zahteve gradbenih predpisov (navedite, ali gre za nacionalne, regionalne, lokalne ali druge 

predpise) glede naslednjih vidikov (dopolnite z elementi, ki so po mnenju naročnika pomembni 

in niso navedeni v nadaljevanju); 

− načrtovanje energijsko učinkovite zasnove stavbnega ovoja in instalacij za projekte 

novogradnje ali prenove (izberite ustrezno), vključno s podatki o izmerjeni energijski 

učinkovitosti na m2 iz zaključenih projektov, vključno z ogrevanjem, hlajenjem, razsvetljavo, 

toplo vodo in dodatno opremo, če so ti podatki na voljo; − vgradnja sistemov za nadzor nad 

energijsko učinkovitostjo stavb (Building Energy Monitoring Systems − BEMS), obveščanje 

upravljavcev stavb o njihovem delovanju in uporabi za ugotavljanje vzorcev porabe energije v 

stavbah; 

− načrtovanje vodovodnih instalacij za učinkovito porabo vode, vključno z izmerjeno potrebo 

po vodi na zaposlenega iz zaključenih projektov; 

− specifikacija, nabava in vgradnja gradbenega materiala z majhnim vplivom na okolje.  

Vključiti sklice na okoljske deklaracije proizvodov v skladu s standardom ISO 14025 ali 

EN 15804; 

− priprava in izvajanje načrtov poti osebja, vključno z infrastrukturo za vozila z nizkimi 

emisijami in kolesi. 

Poudarek je na izkušnjah s projekti in nenehnem poklicnem izpopolnjevanju, pomembnih za ta 

področja.  

Naročnik lahko zahteva minimalno število naročil glede na naravo projekta. 

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in priporočil, povezanih z ustreznimi naročili v preteklih petih 

letih, pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Dokazilom se priložijo življenjepisi za 

osebje, ki bo delalo na projektu. 

 

A2. Usposobljenost projektantske skupine  

Arhitekt, svetovalec in/ali konzorcij projektantske skupine imajo ustrezne kompetence in 

izkušnje na vsakem od naslednjih področij, za katera bodo odgovorni na podlagi naročila 

(izberite glede na zadevno naročilo): 

− upravljanje naročil gradnje, ki so zagotovila okoljsko učinkovitost, ki presega minimalne 

zahteve gradbenih predpisov (navedite, ali gre za nacionalne, regionalne, lokalne ali druge 

predpise) glede naslednjih vidikov (dopolnite z elementi, ki so po mnenju javnega naročnika 

pomembni in niso navedeni v nadaljevanju); 

− načrtovanje energijsko učinkovite zasnove stavbnega ovoja in instalacij za projekte 

novogradnje in/ali prenove (izberite ustrezno), vključno s podatki o izmerjeni energijski 

učinkovitosti na m2 iz zaključenih projektov, vključno z ogrevanjem, hlajenjem, razsvetljavo, 

toplo vodo in dodatno opremo, če so ti podatki na voljo; 

− specifikacija in načrtovanje opreme za proizvodnjo obnovljive energije in/ali energije z 

visokim izkoristkom; 

− vgradnja sistemov za nadzor nad energijsko učinkovitostjo (Building Energy Monitoring 

Systems − BEMS), obveščanje uporabnikov stavb o njihovi uporabi za ugotavljanje vzorcev 

porabe energije v stavbah; 

− načrtovanje vodovodnih instalacij za učinkovito porabo vode, vključno z izmerjeno potrebo 

po vodi na zaposlenega iz zaključenih projektov; 

− bioklimatska arhitektura in pasivna zasnova za dobro toplotno in optično ugodje, naravno 

čiščenje zraka itd.; 

− ocena okoljske učinkovitosti stavbe z uporabo shem ocenjevanja in certificiranja stavb, ki 

upoštevajo številna merila;  

− specifikacija, nabava in vgradnja gradbenega materiala z majhnim vplivom na okolje.  

Vključiti sklice na okoljske deklaracije proizvodov v skladu s standardom ISO 14025 ali 

EN 15804;  

− uporaba orodij za celovito ocenjevanje pri projektiranju in specifikaciji okoljsko izboljšanih 

stavb, vključno z izračunom stroškov v življenjski dobi in oceno življenjskega kroga. 

Primerjalne študije v skladu s standardom ISO 14040/14044 ali EN 15978; 

− projektiranje, specifikacija in spremljanje za obravnavanje dnevne svetlobe in bleščanja, 

toplotnega ugodja in kakovosti zraka v zaprtih prostorih; 

− priprava in izvajanje načrtov poti osebja, vključno z infrastrukturo za vozila z nizkimi 
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emisijami in kolesi.  

Poudarek je na izkušnjah s projekti in nenehnem poklicnem izpopolnjevanju, pomembnih za ta 

področja.  

Naročnik lahko zahteva minimalno število naročil glede na naravo projekta. 

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in priporočil, povezanih z ustreznimi naročili v preteklih petih 

letih, pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Dokazilom se priložijo življenjepisi za 

osebje, ki bo delalo na projektu. 

A3. Usposobljenost glavnega izvajalca gradbenih del in specializiranih izvajalcev  

Ta merila so lahko del predizbirnega postopka za glavnega izvajalca ali kadar je treba 

pridobiti specializirane izvajalce, kot so podjetja za rušenje ali podjetja za energetske storitve.  

Izvajalec gradbenih del ima ustrezne kompetence in izkušnje z uspešno izvedbo naročil 

gradenj, ki so dokazano zagotovila večjo okoljsko učinkovitost.  

V primeru naročil projektiranja in gradnje je za projektantsko skupino pomembno tudi 

merilo A1. 

Med ustreznimi področji izkušenj so (odvisno od projekta in izbranih meril za zeleno javno 

naročanje): 

− načrtovanje energijsko učinkovite zasnove stavbnega ovoja in instalacij za projekte 

novogradnje ali prenove (izberite ustrezno), vključno s podatki o izmerjeni potrebi po energiji 

na m2 iz zaključenih projektov, vključno z ogrevanjem, hlajenjem, razsvetljavo, toplo vodo in 

dodatno opremo, če so ti podatki na voljo. Uporabljalo se je v okviru projektov novogradnje 

in/ali prenove (izberite ustrezno); 

− vgradnja sistemov za nadzor nad energijsko učinkovitostjo stavb (Building Energy 

Monitoring Systems − BEMS) in obveščanje upravljavcev stavb o njihovem delovanju; 

− vzpostavitev storitev za učinkovito rabo vode, vključno z izmerjeno potrebo po vodi na 

zaposlenega iz zaključenih projektov, če je ta podatek na voljo; 

− nabava, vgradnja in preverjanje gradbenega materiala z majhnim vplivom na okolje;   

− uspešna izvedba načrtov rušenja in ravnanja z odpadki na gradbišču za zmanjšanje nastajanja 

odpadkov. Izbira možnosti obdelave zunaj kraja nastanka in seznanjenost z možnostmi. 

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in priporočil, povezanih z zadevnimi naročili v zadnjih petih letih, 

pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Dokazilom se priložijo življenjepisi za osebje, ki 

bo delalo na projektu, in njihove ustrezne izkušnje s projekti. 

A3. Usposobljenost glavnega izvajalca gradbenih del in specializiranih izvajalcev 

Ta merila so lahko del predizbirnega postopka za glavnega izvajalca ali kadar je treba 

pridobiti specializirane izvajalce, kot so podjetja za rušenje ali podjetja za energetske storitve.  

Izvajalec gradbenih del ima ustrezne kompetence in izkušnje z uspešno izvedbo naročil 

gradenj, ki so dokazano zagotovila večjo okoljsko učinkovitost.  

V primeru naročil projektiranja in gradnje je za projektantsko skupino pomembno tudi 

merilo A1. 

Med ustreznimi področji izkušenj so (odvisno od projekta in izbranih meril za zeleno javno 

naročanje): 

− načrtovanje energijsko učinkovite zasnove stavbnega ovoja in instalacij, vključno s podatki o 

izmerjeni potrebi po energiji na m2 iz zaključenih projektov, vključno z ogrevanjem, 

hlajenjem, razsvetljavo, toplo vodo in dodatno opremo, če so ti podatki na voljo. Uporabljalo 

se je v okviru projektov novogradnje in/ali prenove (izberite ustrezno); 

− vgradnja, začetek obratovanja in (kjer je ustrezno) neprekinjeno delovanje/vzdrževanje 

opreme za proizvodnjo obnovljive energije in/ali energije z visokim izkoristkom; 

− vgradnja sistemov za nadzor nad energijsko učinkovitostjo stavb (Building Energy 

Monitoring Systems − BEMS) in obveščanje upravljavcev stavb o njihovem delovanju; 

− vzpostavitev storitev za učinkovito rabo vode, vključno z izmerjeno potrebo po vodi na 

zaposlenega iz zaključenih projektov, če je ta podatek na voljo; 

− delovanje elementov pasivne zasnove za doseganje majhne porabe energije ter visokega 

toplotnega in optičnega ugodja itd.; kot kažejo podatki študij po začetku uporabe stavbe; 

− nabava, vgradnja in preverjanje gradbenega materiala z majhnim vplivom na okolje;  

Upravljanje dobavne verige za zagotovitev skladnosti s sistemi ocenjevanja in certificiranja 

stavb za modelirane strategije za učinkovitost virov; 

− uspešna izvedba načrtov ravnanja z odpadki na gradbišču, na katerem je potekalo rušenje, za 

čim večje zmanjšanje nastajanja odpadkov. Izbira možnosti obdelave zunaj kraja nastanka in 
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seznanjenost z možnostmi. 

− vgradnja elementov za obravnavanje dnevne svetlobe in bleščanja, toplotnega ugodja in 

kakovosti zraka v zaprtih prostorih. 

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in priporočil, povezanih s prejšnjimi naročili v zadnjih petih letih, 

pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Podprta so z dokazi in podatki iz: 

 pregled s strani tretje osebe;  

 pregled po začetku uporabe stavbe;  

 analize ocene življenjskega kroga in izračuna stroškov v življenjski dobi in/ali  

 zbiranja podatkov s spremljanjem.  

Dokazilom se priložijo življenjepisi za osebje, ki bo delalo na projektu, in njihove ustrezne 

izkušnje s projekti. 

A4. Usposobljenost izvajalcev projektiranja, gradnje in upravljanja ter nepremičninskih 

investitorjev 

Ta merila so lahko del predizbirnega postopka za izvajalca projektiranja, gradnje in 

upravljanja ali nepremičninskega investitorja, ki bo upravljal stavbo.  

Izvajalec ima ustrezne kompetence in izkušnje z vodenjem gradnje in upravljanjem poslovnih 

stavb, za katere je bilo dokazano, da so zagotovile večjo okoljsko učinkovitost. Za najeto 

projektantsko skupino je pomembno tudi merilo A1. 

Med ustreznimi področji izkušenj so (odvisno od projekta in izbranih meril za zeleno javno 

naročanje): 

− vodenje projektantskih skupin za pridobitev dovoljenj in gradnjo poslovnih stavb, ki 

izpolnjujejo zahteve strank glede učinkovitosti, tudi v skladu z dogovori o projektiranju, 

gradnji in upravljanju;  

−  vodenje glavnih izvajalcev za gradnjo poslovnih stavb z večjo okoljsko učinkovitostjo, tudi 

v skladu z dogovori o projektiranju, gradnji in upravljanju; 

− tekoče upravljanje objektov za optimiziranje učinkovitosti poslovnih stavb, vključno z 

uporabo sistemov, kot je BEMS, pogodbenim zaposlovanjem energetskih upravljavcev in 

stalnim spremljanjem/poročanjem o učinkovitosti. 

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in priporočil, povezanih s prejšnjimi projekti in naročili v zadnjih 

petih letih, pri katerih so bili izvedeni zgoraj navedeni elementi. Dokazilom se priložijo 

A4. Usposobljenost izvajalcev projektiranja, gradnje in upravljanja ter nepremičninskih 

investitorjev 

Ta merila so lahko del predizbirnega postopka za izvajalca projektiranja, gradnje in 

upravljanja ali nepremičninskega investitorja, ki bo upravljal stavbo.  

Izvajalec ima ustrezne kompetence in izkušnje z vodenjem gradnje in upravljanjem poslovnih 

stavb, ki so dokazano zagotovila večjo okoljsko učinkovitost. Za najeto projektantsko skupino 

je pomembno tudi merilo A1. 

Med ustreznimi področji izkušenj so (odvisno od projekta in izbranih meril za zeleno javno 

naročanje): 

− vodenje projektantskih skupin za pridobitev dovoljenj in gradnjo poslovnih stavb, ki 

izpolnjujejo zahteve strank glede učinkovitosti, tudi v skladu z dogovori o projektiranju, 

gradnji in upravljanju;  

−  vodenje glavnih izvajalcev za gradnjo poslovnih stavb z večjo okoljsko učinkovitostjo, tudi 

v skladu z dogovori o načrtovanju, gradnji in upravljanju; 

− vodenje projektantskih skupin in/ali glavnih izvajalcev za pridobitev ocen v skladu s 

shemami ocenjevanja in certificiranja stavb, ki upoštevajo številna merila; 

− tekoče upravljanje objektov za optimiziranje učinkovitosti poslovnih stavb, vključno z 

uporabo sistemov, kot je BEMS, pogodbenim zaposlovanjem energetskih upravljavcev in 

stalnim spremljanjem/poročanjem o učinkovitosti. 

Preverjanje:  
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življenjepisi za osebje, ki bo delalo na projektu, in njihove ustrezne izkušnje s projekti. Dokazila v obliki informacij in priporočil, povezanih s prejšnjimi projekti in naročili v zadnjih 

petih letih, pri katerih so bili izvedeni zgoraj navedeni elementi. Dokazilom se priložijo 

življenjepisi za osebje, ki bo delalo na projektu, in njihove ustrezne izkušnje s projekti. 

 

A5. Sistem upravljanja z energijo 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Ta merila so lahko del postopka predhodne izbire nosilca projekta in/ali upravnika (upravljavca objektov) poslovne stavbe.  

Izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja ali nepremičninski investitor, ki bo upravljal stavbo, je sposoben dokazati izkušnje z uvajanjem sistemov upravljanja z energijo za lokacije, kot je 

ISO 50001 ali enakovreden standard, v okviru dogovorov o upravljanju objektov. 

Preverjanje:  

Izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja ali nepremičninski investitor predloži potrdila za sistem upravljanja za lokacije, ki jih upravlja ali jih je upravljal v zadnjih treh letih.  

 

Dodatne opombe: 

- Za ocenjevanje svetovalcev, projektantskih skupin in izvajalcev je potreben izkušen ocenjevalni odbor. Morda je primerno vključiti zunanje strokovnjake, kar lahko 

vključuje imenovanje vodje projekta in ustanovitev ocenjevalnega odbora, ki ima znanje in izkušnje za presojanje izkušenj konkurenčnih izvajalcev. Seznami, 

vključeni v merili za izbor 1 in 2, so okvirni ter bi jih bilo treba prilagoditi projektu in fazi naročila.  

- V spremenjenih direktivah o javnem naročanju
6
 

7
(ki sta bili objavljeni v Uradnem listu 28. marca 2014 in bi ju morale države članice prenesti v 24 mesecih) je 

izrecno navedeno (člen 66 Direktive 2014/24/EU), da je lahko organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, dodeljenega za izvajanje zadevnega javnega 

naročila (če lahko kakovost zaposlenih bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila), merilo za oddajo javnega naročila. Za kompleksna javna naročila, kot so 

javna naročila gradenj, se lahko običajno pričakuje, da bo kakovost vodij projektov, projektantske skupine, strokovnih svetovalcev in izvajalcev močno vplivala na 

uspešnost projekta. Upoštevati je treba, da se lahko izobrazba in poklicne kvalifikacije ponudnika ali izvajalca storitev ali  izobrazba in poklicne kvalifikacije 

vodstvenega osebja družbe ocenijo samo enkrat v razpisnem postopku, bodisi v fazi izbora bodisi kot merilo za oddajo javnega naročila (del 2 Priloge XII k 

Direktivi 2014/24/EU). 

 

                                                           
6 

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES.
  

7 
Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter 

sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES.
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B. Zahteve glede podrobnega projektiranja in učinkovitosti 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

B1. Minimalna energijska učinkovitost  

Priporoča se razprava z lokalnim organom, pristojnim za nadzor nad gradnjami, ki bo lahko 

zagotovil smernice glede uporabe najprimernejšega merila učinkovitosti. 

Izračunana energijska učinkovitost poslovne stavbe izpolnjuje naslednje zahteve, ki se lahko 

določijo v zvezi z energijsko učinkovitostjo ali stroški: 

Možnost 1: Energijska učinkovitost: 

o za projekte novogradnje: razred C v energijski izkaznici ali trikratnik mejne vrednosti 

za najvišji razred8v kWh/m2 ali največ 135 kWh/m2 (merilo, ki je najstrožje);  

za večje prenove: razred D v energijski izkaznici ali štirikratnik mejne vrednosti za 

najvišji razred v kWh/m2 ali največ 170 kWh/m2 (merilo, ki je najstrožje). 

Možnost 2: Stroškovno optimalna učinkovitost:  

 

o za projekte novogradnje in večje prenove: stroškovno optimalna potreba po primarni 

energiji za javno poslovno stavbo, izražena v kWh/m2 in izračunana v skladu z 

metodologijo iz Delegirane uredbe Komisije št. 244/2012.   

Če je minimalna nacionalna zahteva strožja od teh zahtev, se namesto tega merila uporabi 

merilo za oddajo javnega naročila 8.1 za spodbujanje nadaljnjega stroškovno učinkovitega 

izboljšanja učinkovitosti. 

Preverjanje: 

Projektantska skupina, ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in 

upravljanja predloži informacije, ki dokazujejo, da gradbeni načrt, ki bo zaradi izdaje 

dovoljenja predložen lokalnemu organu, pristojnemu za nadzor nad gradnjami, izpolnjuje 

zahteve glede zelenega javnega naročanja.  

To vključuje energijsko učinkovitost stavbe, izračunano v skladu s standardom EN 15603 ali 

enakovrednim standardom, ali nacionalno metodologijo za izračun, ki se uporablja v državi, 

B1.  Minimalna energijska učinkovitost  

Priporoča se razprava z lokalnim organom, pristojnim za nadzor nad gradnjami, ki bo lahko 

zagotovil smernice glede uporabe najprimernejšega merila učinkovitosti. 

Izračunana energijska učinkovitost poslovne stavbe izpolnjuje naslednje zahteve:  

o za projekte novogradnje: razred B v energijski izkaznici ali dvokratnik mejne 

vrednosti8v kWh/m2 za najvišji razred ali največ 100 kWh/m2 (merilo, ki je 

najstrožje);  

o Za večje prenove: razred c v energijski izkaznici ali trikratnik mejne vrednosti v 

kWh/m8 za najvišji razred ali največ 135 kWh/m2 (merilo, ki je najstrožje). 

Če je minimalna nacionalna zahteva ali nacionalna zahteva za „stavbe s skoraj nično porabo 

energije“, ki bo začela veljati 31. decembra 2018, strožja od navedenih zahtev, se namesto tega 

uporabi merilo za oddajo javnega naročila B8.1 za spodbujanje nadaljnjega stroškovno 

učinkovitega izboljšanja energijske učinkovitosti in temeljitih prenov.  Uporablja se tudi 

tehnična specifikacija B9, v skladu s katero se zahtevajo prispevki energetskih tehnologij z 

nizkimi ali ničnimi emisijami ogljika. 

Za potrditev učinkovitosti ogrevanja in hlajenja se uporabi dinamični model toplotne 

simulacije, ki je skladen z urno metodo po standardu ISO 13790 ali enakovredno metodo.  Za 

večje prenove se uporabijo vhodni podatki, v katerih se upoštevajo pregledani podrobni podatki 

o konstrukciji stavbe.   

Preverjanje: 

Projektantska skupina, ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in 

upravljanja predloži naslednje informacije, ki dokazujejo, da gradbeni načrt, ki bo za izdajo 

dovoljenja predložen lokalnemu organu, pristojnemu za nadzor nad gradnjo, izpolnjuje zahteve 

glede zelenega javnega naročanja. 

To vključuje energijsko učinkovitost stavbe, izračunano v skladu s standardom EN 15603 ali 

enakovrednim standardom, ali nacionalno metodologijo za izračun, ki se uporablja v državi, 

kjer stoji stavba.  To se potrdi z rezultati modeliranja v skladu s standardom ISO 13790 ali 

                                                           
8 

Mejna vrednost predstavlja največjo potrebo po energiji (izraženo v kWh/m2), ki je dovoljena glede na razred v energijski izkaznici.   
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kjer stoji stavba.  Poleg tega se predloži izračun stroškovne optimalnosti, izveden v skladu z 

navedeno metodologijo. Izračune preveri pristojni organ9 ali ocenjevalec gradbene stroke, ki 

ima pooblastilo za uporabo metodologije. 

 

 

enakovrednim standardom. 

Izračune preveri pristojni organ6 ali ocenjevalec gradbene stroke, ki ima pooblastilo za uporabo 

ustreznih metodologij in metod izračuna. 

B2. Sistemi za nadzor razsvetljave 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Priporoča se, da se javno naročilo luči in zasnove razsvetljave izvede s sklicevanjem na merila EU za zeleno javno naročanje notranje razsvetljave. 

Če sistemi za nadzor razsvetljave v državi članici niso minimalna zahteva ali če se njihov prispevek ne upošteva pri nacionalni metodi izračuna, se namestijo senzorji za zaznavanje prisotnosti v 

skladu s tehnično specifikacijo 3.2.3 meril EU za zeleno javno naročanje notranje razsvetljave (objavljeno leta 2012).  Merila EU za zeleno javno naročanje notranje razsvetljave so na voljo 

tukaj: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf. 

Poleg tega lahko uporabniki stavbe nadzorujejo ali ročno krmilijo sisteme razsvetljave na lokalnih predelih ali v prostorih v stavbi.  

Preverjanje:  

Projektantska skupina, ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja predloži tehnične specifikacije za vgradnjo sistemov za nadzor razsvetljave.  

Preverjanje v zvezi z začetkom obratovanja in predajo je obravnavano v oddelku F3.  

B3.  Sistem upravljanja energije v stavbi 

Vgradi in začne uporabljati se sistem upravljanja energije v stavbi, ki uporabnikom stavbe in 

upravljavcem objektov v realnem času zagotavlja informacije o porabi energije v stavbi z 

uporabo omrežnih senzorjev in merjenjem izkoriščenosti najmanj vsake pol ure.  

Uporabniški vmesnik uporabnikom stavbe in upravljavcem objektov omogoča analizo in 

prenos informacij o porabi energije v stavbi, ne da bi bilo za to potrebno intenzivno 

usposabljanje.  

Delovanje ključnih elementov stavbe, ki se lahko nadzorujejo s sistemom, tj. razsvetljave, 

ogrevanja, hlajenja, je mogoče enostavno prilagajati.   

Preverjanje:  

Projektantska skupina, ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in 

upravljanja predloži specifikacije sistema upravljanja energije v stavbi, vključno z 

informacijami o uporabniškem vmesniku. Poleg tega navede, kako bodo informacije prikazane, 

sporočene in dane na voljo vsaj upravljavcem objektov in/ali energetskim menedžerjem za 

stavbo.  

B3.  Sistem upravljanja energije v stavbi 

Vgradi in začne uporabljati se sistem upravljanja energije v stavbi, ki uporabnikom stavbe in 

upravljavcem objektov v realnem času zagotavlja informacije o porabi energije v stavbi z 

uporabo omrežnih senzorjev in merjenjem izkoriščenosti najmanj vsake pol ure.  

Uporabniški vmesnik uporabnikom stavbe in upravljavcem objektov omogoča analizo in 

prenos informacij o porabi energije v stavbi, ne da bi bilo za to potrebno intenzivno 

usposabljanje. Uporabniki stavbe lahko tudi prilagajajo pogoje ugodja v predelih stavbe. 

Delovanje ključnih elementov stavbe, ki se lahko nadzorujejo s sistemom, tj. razsvetljave, 

ogrevanja, hlajenja, je mogoče enostavno prilagajati.  Poleg tega sistem omogoča:  

- analizo porabe energije za različne predele v stavbi in nadzor nad porabo (vsaj za 

ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo); 

- optimizacijo učinkovitosti glede na pogoje okolja v stavbi in zunaj nje ter 

- ugotavljanje razlogov za morebitna odstopanja od načrtovane učinkovitosti.  

 

                                                           
9 

Pristojni organ je nacionalni, regionalni ali lokalni organ, imenovan za izvajanje neodvisnega nadzora nad minimalno energijsko učinkovitostjo stavb, energijskimi izkaznicami in gradbene 

inšpekcije.
  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf
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 Preverjanje:  

Projektantska skupina, ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in 

upravljanja predloži specifikacije sistema upravljanja energije v stavbi, vključno z 

informacijami o uporabniškem vmesniku. Poleg tega navede, kako bodo informacije prikazane, 

sporočene in dane na voljo vsaj upravljavcem objektov in/ali energetskim menedžerjem za 

stavbo.  

B4. Viri energije z nizko ali nično vsebnostjo ogljika 

Kjer je stavba postavljena tako, da lahko izkoristi možnost priključitve na visokozmogljive in 

stroškovno učinkovite alternativne energetske sisteme, se energetski sistemi stavbe načrtujejo 

tako, da se stavba priključi na to infrastrukturo.  

Preverjanje:  

Projektantska skupina, ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in 

upravljanja ugotovi, kje obstaja obstoječa infrastruktura, in določi, ali bi bila priključitev na to 

infrastrukturo koristna za okolje.  Prihranki primarne energije se količinsko opredelijo.   

 

   

B4. Viri energije z nizko ali nično vsebnostjo ogljika 

Najmanj 10 % potreb po primarni energiji za stavbo se pokrije/ustvari z lokaliziranimi 

obnovljivimi viri energije ali visokozmogljivimi in stroškovno učinkovitimi alternativnimi 

sistemi, ki so nameščeni na funkcionalnem zemljišču stavbe ali si jih ta deli z drugimi 

stavbami.  

Minimalna zahteva je lahko različna, odvisno od lokalnih okoliščin.  Določi se lahko s 

sklicevanjem na lokalne politike načrtovanja in/ali predhodno študijo za zadevno lokacijo. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina, ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in 

upravljanja predloži načrte in skice energetskih sistemov, ki bodo vgrajeni, skupaj z izračuni 

modelirane proizvodnje energije in neto prispevkom k porabi primarne energije v stavbi.   

B5. Načrt poti osebja in infrastruktura 

Merilo glede načrta poti osebja se lahko združi z merilom za oddajo javnega naročila, s 

katerim se ocenjuje kakovost načrta. 

Načrt poti osebja se za stavbo pripravi v posvetovanju z naročnikom, lokalno urbanistično 

službo in ustreznimi ponudniki infrastrukture.  V njem so opredeljeni posebni ukrepi, ki lahko 

ob upoštevanju lokalnih okoliščin zmanjšajo potrebo po prevozu do stavbe z zasebnim 

avtomobilom in spodbujajo uporabo bolj trajnostnih načinov prevoza, da se vključijo 

kolesarjenje in hoja, javni prevoz, vozila z nizkimi emisijami in delitev avtomobila.   

Načrt stavbe vključuje vsaj zavarovano, pokrito in preprosto dostopno kolesarnico.  Število 

prostorov bi bilo treba določiti glede na lokalne standarde ali program ocenjevanja stavb, pri 

tem pa upoštevati njegovo morebitno predvideno povečanje po izvedbi načrta poti osebja. 

Preverjanje:  

Projektantske skupine ali izvajalci predložijo načrte stavbe, na katerih so prikazani prostori za 

shranjevanje električnih vozil in koles ter povezane servisne točke. Poleg tega se zagotovijo 

predpostavke za oceno potrebnega prostora.  Projektantske skupine ali izvajalci predložijo 

osnutek načrta poti osebja.  

B5. Načrt poti osebja in infrastruktura 

Merilo glede načrta poti osebja se lahko združi z merilom za oddajo javnega naročila, s 

katerim se ocenjuje kakovost načrta. 

Načrt poti osebja se za stavbo pripravi v posvetovanju z naročnikom, lokalno urbanistično 

službo in ustreznimi ponudniki infrastrukture.  V njem so opredeljeni posebni ukrepi, ki lahko 

ob upoštevanju lokalnih okoliščin zmanjšajo potrebo po prevozu do stavbe z zasebnim vozilom 

in spodbujajo uporabo bolj trajnostnih načinov prevoza, da se vključijo kolesarjenje in hoja, 

javni prevoz, vozila z nizkimi emisijami in delitev avtomobila.    

Načrt stavbe vključuje vsaj prostor in infrastrukturo za naslednje načine prevoza: 

 električna vozila: posebni parkirni prostori s povezanimi polnilnimi postajami za 

električne avtomobile; 

 kolesarnica: zavarovana, pokrita in enostavno dostopna kolesarnica s polnilnimi 

postajami za električna kolesa.   

Število prostorov bi bilo treba v obeh primerih določiti glede na lokalne standarde ali zahteve 

programa ocenjevanja stavb. 

Preverjanje:  

Projektantske skupine ali izvajalci predložijo načrte stavbe, na katerih so prikazani prostori za 
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shranjevanje električnih vozil in koles ter povezane servisne točke. Poleg tega se zagotovijo 

predpostavke za oceno potrebnega prostora.  Projektantske skupine ali izvajalci predložijo 

osnutek načrta poti osebja.  

B5. Skladišče odpadkov za recikliranje 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

V stavbi ali na funkcionalnem zemljišču stavbe se zagotovi poseben prostor za skladiščenje, da se uporabnikom stavbe olajša ločevanje materialov za recikliranje in izrabljenih proizvodov (ob 

upoštevanju zahtev iz oddelka F5).  

Velikost območij zbiranja odpadkov se določi na podlagi verjetne stopnje uporabe stavbe, da se namesti zadostno število zabojnikov za povečanje recikliranja ob hkratnem ravnanju s preostalimi 

odpadki.   

Preverjanje:  

Projektantske skupine ali izvajalci predložijo načrte stavbe z označenimi prostori, namenjenimi ločevanju in zbiranju odpadkov, ter predpostavke za oceno potrebnega prostora. 

B6. Naprave za varčevanje z vodo 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Vse naprave za oskrbo z vodo v sanitarnih prostorih in kuhinji so opremljene z vodovodno napeljavo za učinkovito rabo vode, ki izpolnjujejo merila za sanitarne armature ter stranišča in pisoarje 

na splakovanje: 

Merila EU za zeleno javno naročanje sanitarnih armatur: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/SL.pdf.  

Merila za zeleno javno naročanje EU za stranišča na splakovanje in pisoarje: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_sl.pdf.  

Preverjanje:  

Glej ustrezne dokumente o merilih EU za zeleno javno naročanje 

B7.1 Toplotni pogoji ugodja 

Projektirane vrednosti notranje temperature (najnižja temperatura prostora pozimi, najvišja 

temperatura prostora poleti) za poslovno stavbo izpolnjujejo najmanj zahteve kategorije II v 

skladu s standardom EN 15251 ali enakovrednim standardom.  Za mehansko hlajene stavbe se 

navede sklic na Prilogo A1, za pasivno hlajene stavbe pa sklic na Prilogo A2. 

Preverjanje:  

Projektantske skupine, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in 

upravljanja predložijo modelirne podatke za sobne temperature. 

B7.1 Toplotni pogoji ugodja 

Projektirane vrednosti notranje temperature (najnižja temperatura prostora pozimi, najvišja 

temperatura prostora poleti) za poslovno stavbo izpolnjujejo najmanj zahteve kategorije I v 

skladu s standardom EN 15251 ali enakovrednim standardom.  Za mehansko hlajene stavbe se 

navede sklic na Prilogo A1, za pasivno hlajene stavbe pa sklic na Prilogo A2.   

Skladnost se dokaže z dinamičnim modeliranjem toplotne simulacije, izvedenim v skladu z 

urno metodo po standardu EN ISO 13790 ali enakovrednem standardu.   

Preverjanje:  

Projektantske skupine, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in 

upravljanja predložijo modelirne podatke za sobne temperature. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/SL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_sl.pdf
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B7.2 Nadzor dnevne svetlobe in bleščanja 

Povprečni faktor dnevne svetlobe za 80 % uporabne površine tal uporabnega poslovnega 

prostora znaša 1,5 % za zunanje fasade in 0,7 % za notranje fasade. Obe vrednosti se izmerita 

na višini delovne površine, ki jo določi naročnik.  

Opredelijo se mesta v stavbi, ki so lahko občutljiva za bleščanje, in določijo nadzorni ukrepi za 

omejitev neposrednega ali posrednega bleščanja na teh mestih.   

Preverjanje:  

Projektantske skupine, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in 

upravljanja predložijo modelirne podatke za dnevno svetlobo in opredelitev bleščanja ter 

strategijo za nadzor bleščanja.   

 

 

B7.2 Nadzor dnevne svetlobe in bleščanja 

Dinamično modeliranje se uporabi za prikaz, da je uporabni poslovni prostor med letom 

zaseden najmanj 55-odstotno.  

- osvetlitev delovne površine z naravno dnevno svetlobo v vrednosti 300 luksov in 

- 40-odstotna verjetnost bleščanja zaradi dnevne svetlobe na mestih z osvetljenostjo 

več kot 1000 luksov (brez uvedenih ukrepov za uravnavanje sončne svetlobe) 

Obe vrednosti se izmerita na višini delovne površine, ki jo določi naročnik. Verjetnost 

bleščanja zaradi dnevne svetlobe se izmeri za poglede na okno v višini oči.  

Preverjanje:  

Projektantske skupine, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in 

upravljanja predložijo zbirno poročilo, ki temelji na enoletnih modelirnih podatkih stopenj 

dnevne svetlobe in bleščanja.   

B7.3 Prezračevanje in kakovost zraka 

Za prezračevalni sistem je navedeno, da v prostor dovaja zrak, ki se v skladu s standardom 

EN 15251 ali enakovrednim standardom uvršča v razred kakovosti notranjega zraka IDA 2.  

V krajih z nizko kakovostjo zunanjega zraka so prezračevalni sistemi zasnovani tako, da 

zagotavljajo dovajanje čistega zraka v poslovne prostore v skladu z naslednjim merilom:  

- dovod zraka ne bi smel biti na fasadi ali fasadah, izpostavljenih zelo prometnim 

cestam (cesta se navede v povabilu k oddaji ponudb). Če to ni mogoče, bi morala biti 

odprtina postavljena čim višje nad tlemi. Poleg tega je načrt skladen s smernico A2.2 

iz standarda EN 13779; 

- filtri prezračevalnega sistema so skladni s specifikacijami iz preglednice A.5 

standarda EN 13779 ali enakovrednega standarda. 

Nizka kakovost zraka je v skladu s standardom EN 13779 opredeljena kot kakovost zunanjega 

zraka (ODA) razreda 2 ali 3. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali izvajalec projektiranja in gradnje dokaže, da stavba izpolnjuje merila 

glede razreda kakovosti zunanjega zraka v skladu s standardom EN 15251 ali enakovrednim 

standardom.  Predložijo se načrti in skice prezračevanja, v katerih so podrobno prikazana mesta 

zajema zraka. Predložijo se v fazi podrobnega projektiranja in po zaključku. Od lokalnih 

organov pridobijo tudi podatke o lokalnem spremljanju kakovosti zraka, da se omogoči 

B7.3 Prezračevanje in kakovost zraka 

Za prezračevalni sistem je navedeno, da dovaja zrak, ki se v skladu s standardom EN 15251 ali 

enakovrednim standardom uvršča v razred kakovosti notranjega zraka IDA 1. 

V krajih z nizko kakovostjo zunanjega zraka so prezračevalni sistemi zasnovani tako, da 

zagotavljajo dovajanje čistega zraka v poslovne prostore v skladu z naslednjim merilom: 

- zajemi zraka so nameščeni vsaj 20 metrov10 od virov zraka nizke kakovosti (kot je 

opredeljeno v nadaljevanju). Če to ni mogoče, bi morala biti odprtina postavljena čim 

višje nad tlemi. Poleg tega je načrt skladen s smernico A2.2 iz standarda EN 13779; 

- filtri prezračevalnega sistema so skladni s specifikacijami iz preglednice A.5 

standarda EN 13779 ali enakovrednega standarda.  

Nizka kakovost zraka je v skladu s standardom EN 13779 opredeljena kot kakovost zunanjega 

zraka (ODA) razreda 2 ali 3. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali izvajalec projektiranja in gradnje dokaže, da stavba izpolnjuje merila 

glede razreda kakovosti zunanjega zraka v skladu s standardom EN 15251 ali enakovrednim 

standardom.  Predložijo se načrti in skice prezračevanja, v katerih so podrobno prikazana mesta 

zajema zraka.  Predložijo se v fazi podrobnega projektiranja in po zaključku.  Od lokalnih 

javnih organov pridobijo tudi podatke o lokalnem spremljanju kakovosti zraka, da se omogoči 

razvrstitev v skladu s standardom EN 13779. 

                                                           
10 

To bi morala biti geometrijska razdalja, izmerjena med površinami javnega prostora in stavbo, in ne linearna razdalja med dvema točkama. Včasih se to pri računalniško podprtem 

projektiranju imenuje večkratna ali segmentirana črta oziroma lomljena črta.
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razvrstitev lokacij v skladu s standardom EN 13779.   

MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

B8.1 Minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti  

To merilo dopolnjuje in spodbuja nadaljnje izboljšave učinkovitosti, ki presegajo zahteve 

merila B1. 

Naročnik poleg točk iz merila B1 dodeli točke v skladu z modelirano izboljšavo energijske 

učinkovitosti stavbe.  Dodeljevanje točk lahko temelji na oceni v energijski izkaznici ali pa 

glede na stopnje izboljšave po 15 kWh/m2. 

Preverjanje:  

Glej merilo B1. 

 

B8.1 Minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti  

To merilo dopolnjuje in spodbuja nadaljnje izboljšave učinkovitosti, ki presegajo zahteve 

merila B1. 

Naročnik dodeli točke v skladu z modelirano izboljšavo energijske učinkovitosti stavbe bodisi: 

o sorazmerno s tem, koliko se predlagani načrt približa nacionalnim zahtevam držav 

članic glede stavb s skoraj nično porabo energije v kWh/m2, bodisi če to ni 

opredeljeno, 

o na podlagi primerjave predlogov načrtov, ki glede na prevladujoče minimalne 

nacionalne zahteve vključujejo potrebo po primarni energiji: 

(i) prenove do 100 kWh/m2; 

(ii) novogradnje: do 60 kWh/m2. 

Točke se lahko dodelijo glede na stopnje izboljšave po 15 kWh/m2. V vseh primerih je rezultat 

kombinacije ukrepov, uporabljenih za doseganje te učinkovitosti, pozitivna neto sedanja 

vrednost, če je metodologija stroškovno optimalnega izračuna za poslovno stavbo v javnem 

sektorju izračunana v skladu z metodologijo iz Delegirane uredbe Komisije št. 244/2012.  

Preverjanje:  

Glej merilo B1. 

B8.2 Potencial globalnega segrevanja v življenjskem krogu stavbe  

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Točke se dodelijo, če povabilo k oddaji ponudb vključuje tudi merilo za oddajo javnega naročila B10.1 za okoljske deklaracije proizvodov.  Potencial globalnega segrevanja (GWP)11 predvidene 

energijske učinkovitosti stavb se izračuna za življenjsko dobo, uporabljeno v merilu B10.1. Rezultata GWP za merili B1 in B10.1 se seštejeta. Točke se dodelijo ponudnikom z najnižjim skupnim 

GWP.   

Preverjanje:  

Za izračun GWP se uporabijo podatki o učinkovitosti, pridobljeni s preverjanjem merila B1 in B10.1.  Podatki in izračuni se predložijo v obliki povzetka.  

 B9.  Viri energije z nizko ali nično vsebnostjo ogljika 

To merilo dopolnjuje in spodbuja izboljšave učinkovitosti, ki presegajo zahteve iz merila B4. 

Naročnik dodeli točke sorazmerno z dodatno potrebo po primarni energiji za stavbo, ki jo bodo 

                                                           
11 

Če je rezultat iz merila B1 izražen v kWh, se pretvori v GWP s faktorji emisij za skupno količino električne energije in goriva, ki se uporabijo, kot je navedeno v pravilih za kategorije 

proizvodov za sistem okoljskih deklaracij proizvodov.
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zagotavljali/proizvajali lokalizirani obnovljivi viri energije ali visokoučinkoviti alternativni 

sistemi, ki so nameščeni na funkcionalnem zemljišču stavbe ali si jih stavba deli z drugimi 

stavbami.  

Preverjanje:  

Projektantska skupina (v primeru natečaja), izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec 

projektiranja, gradnje in upravljanja predloži načrte in skice energetskih sistemov, ki bodo 

vgrajeni, skupaj z izračuni njihove modelirane proizvodnje energije in neto prispevkom k 

porabi primarne energije v stavbi. 

 

B.10.1 Učinkovitost glavnih elementov stavbe Združevanje okoljskih deklaracij 

proizvodov 

To merilo se uporablja skupaj z osnovnim merilom za oddajo javnega naročila B8. Minimalne 

zahteve glede energijske učinkovitosti za upoštevanje faze uporabe stavbe. 

To merilo se lahko uporablja samo, če je treba ponudnikom poslati stroškovnik12 za referenčno 

stavbo kot podlago za primerjavo ali če je treba v konkurenčnem postopku primerjati načrte, ki 

jih predložijo različni ponudniki. 

V postopku javnega naročanja se upoštevajo dodatne tehnične smernice, kot je navedeno v 

Prilogi 1 (možnost okoljske deklaracije proizvoda).  

Tehnični ocenjevalec, specializiran za oceno življenjskega kroga, pomaga pri pripravi povabila 

k oddaji ponudb in kritično pregleda ponudbe. 

Naročnik dodeli točke na podlagi izboljšave učinkovitosti glavnih elementov stavbe, navedenih 

v preglednici a, v njihovem življenjskem krogu v primerjavi z referenčno stavbo ali drugimi 

konkurenčnimi načrti. To je skladno z možnostjo 1 (ki temelji na okoljskih deklaracijah 

proizvodov), kot je predstavljena v nadaljevanju.  Podlaga za primerjavo in možnost, ki bo 

uporabljena, se navedeta v povabilu k oddaji ponudb.   

Preglednica a. Obseg elementov stavbe, ki jih je treba oceniti 

Novogradnja Prenova 

 Temelji in podkonstrukcije  

 Okvir konstrukcije, vključno z nosilci, 

stebri in ploščami 

 Zunanje stene, obloge in izolacija 

 Tla in stropi 

 Notranje stene 

 Okna 

 Zunanje stene, obloge in izolacija 

 Obnova streh in izolacija 

 Okna 

Če so predvidena dodatna nadstropja ali 

prizidki k stavbi, ki predstavljajo več kot 

25 % obstoječe uporabne talne površine, se 

uporabi tudi seznam novozgrajenih 

B.10.1 Učinkovitost glavnih elementov stavbe: Izvedba ocene življenjskega kroga 

To merilo se uporablja skupaj z osnovnim merilom za oddajo javnega naročila B8. Minimalne 

zahteve glede energijske učinkovitosti se ne uporabljajo, da se prepreči dvojno štetje faze 

uporabe stavbe. 

To merilo se lahko uporablja samo, če je treba ponudnikom poslati stroškovnik8 za referenčno 

stavbo kot podlago za primerjavo ali če je treba v konkurenčnem postopku primerjati načrte, ki 

jih predložijo različni ponudniki. 

V postopku javnega naročanja se upoštevajo dodatne tehnične smernice, kot so določene v 

Prilogi 2 (možnosti ocene življenjskega kroga).  

Tehnični ocenjevalec, specializiran za oceno življenjskega kroga, pomaga pri pripravi povabila 

k oddaji ponudb in kritično pregleda ponudbe. 

Naročnik dodeli točke na podlagi izboljšave učinkovitosti glavnih elementov stavbe, navedenih 

v preglednici b, v življenjskem krogu v primerjavi z referenčno stavbo ali drugimi 

konkurenčnimi načrti. To je skladno z možnostjo 2 (ki temelji na oceni življenjskega kroga), 

kot je predstavljena v nadaljevanju.  Podlaga za primerjavo in možnost, ki bo uporabljena, se 

navedeta v povabilu k oddaji ponudb.   

Preglednica b. Obseg elementov stavbe, ki jih je treba oceniti 

Novogradnja Prenova 

 Temelji in podkonstrukcije  

 Okvir konstrukcije, vključno z nosilci, 

stebri in ploščami 

 Zunanje stene, obloge in izolacija 

 Tla in stropi 

 Notranje stene 

 Okna 

 Zunanje stene, obloge in izolacija 

 Obnova streh in izolacija 

 Okna 

Če so predvidena dodatna nadstropja ali 

prizidki k stavbi, ki predstavljajo več kot 

25 % obstoječe uporabne talne površine, se 

uporabi tudi seznam novozgrajenih 

                                                           
12 

Stroškovnik je opredeljen kot „‚seznam postavk z natančnimi identifikacijskimi opisi in fiksnimi količinami dela, vključenega v naročilo“ (RICS 2011).
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 Strehe elementov. 

 

Učinkovitost se oceni z uporabo okoljskih deklaracij proizvodov, ki so skladne s standardom 

ISO 14025 ali EN 15804.  V povabilu k oddaji ponudb je navedeno, katera od naslednjih treh 

metod se uporabi za ocenjevanje: 

(i) poenostavljena možnost: združevanje rezultatov kazalnika potenciala globalnega 

segrevanja za vsak element stavbe, navedenih kot emisije ekvivalenta CO2;   

(ii) rezultati kazalnika: združevanje rezultatov karakterizacije okoljske deklaracije 

proizvoda (rezultati ocene življenjskega kroga za kazalnike) za vsak element stavbe 

ali  

(iii) rezultat ali ocena: združevanje ponderiranih rezultatov ali ocen okoljske deklaracije 

proizvoda (običajno številčni rezultat ali ocena, izražena s črko) za vsak element 

stavbe. 

V povabilu k oddaji ponudb so opredeljena pravila za kategorije proizvodov13 za okoljske 

deklaracije proizvodov. Vsi ponudniki združijo okoljske deklaracije proizvodov iz pravil za 

kategorije proizvodov, kar je skladno s standardom ISO 14025 ali EN 15804. Uporabijo se 

samo pravila za kategorije proizvodov, ki jih potrdi tretja oseba. To vključuje preverjanje 

primarnih podatkov. 

V nekaterih državah članicah morda že obstajajo zahteve glede izdaje dovoljenj in s tem 

povezana pravila, da se za stavbe navede potencial globalnega segrevanja. V tem primeru ga 

ponudniki navedejo v skladu s temi pravili.  Normalizacija in ponderiranje za pridobitev 

rezultata ali ocene elementov stavbe sta dovoljena, če so bila nacionalna pravila za kategorije 

proizvodov določena v podporo zahtevam glede izdaje dovoljenj za stavbo ali shemi 

ocenjevanja in certificiranja stavb.   

Če se analiza, pri kateri se uporabljajo okoljske deklaracije proizvodov, izvede pred 

pridobitvijo glavnega izvajalca, projektantska skupina javnemu naročniku predloži povzetek 

uporabljenih ključnih tehničnih predpostavk, tako da se lahko vključijo v razpisne pogoje. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina, ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in 

upravljanja predloži kosovnico za predlagani načrt in rezultate okoljske deklaracije proizvodov, 

ki se sporočijo v skladu s standardom ISO 14025 ali EN 15804.  Primerjava z referenčno stavbo 

je opisana v strnjenem tehničnem poročilu, ki vključuje primerjavo predlaganih konstrukcijskih 

možnosti in izračun možnosti izboljšav. V tehničnem poročilu je opisano, kako so zajeti 

„tehnični vidiki za obravnavo“ (kot so opisani v Prilogi 1). 

 Strehe elementov. 

 

Učinkovitost se oceni z izvedbo ocene življenjskega kroga stavbe v skladu s standardom 

ISO 14040/14044 ali EN 15978.  V povabilu k oddaji ponudb je navedeno, katera od naslednjih 

metod se uporabi za ocenjevanje: 

(i) rezultati kategorije učinka: združeni rezultati karakterizacije za vsak kazalnik, 

pridobljeni z uporabo navedene metode ocene življenjskega kroga; 

(ii) rezultat orodja za oceno življenjskega kroga: enotni rezultat, pridobljen z uporabo 

nacionalnega ali regionalnega orodja za oceno življenjskega kroga stavb, ki ga 

uporabljajo javni organi; 

(iii) rezultat ocene življenjskega kroga v okviru sistema ocenjevanja stavb: normaliziran in 

ponderiran rezultat, ki izhaja iz merila, ki temelji na oceni življenjskega kroga, v 

okviru nacionalne ali regionalne sheme ocenjevanja in certificiranja stavb, ki jo 

uporabljajo javni organi. 

V vsakem primeru metodologija vključuje vsaj kazalnike kategorije učinka v življenjskem 

krogu, navedene v Prilogi 2. 

Če se analiza ocene življenjskega kroga izvede pred pridobitvijo glavnega izvajalca, 

projektantska skupina naročniku predloži povzetek uporabljenih ključnih tehničnih 

predpostavk, tako da se lahko vključijo v razpisne pogoje. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina, ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in 

upravljanja predloži kosovnico za predlagani načrt in rezultate ocene življenjskega kroga, ki se 

sporočijo v skladu s standardom ISO 14044 ali EN 15978.  Primerjava z referenčno stavbo je 

opisana v strnjenem tehničnem poročilu, ki vključuje primerjavo predlaganih konstrukcijskih 

možnosti in izračun možnosti izboljšav. V tehničnem poročilu je opisano, kako so zajeti 

„tehnični vidiki za obravnavo“ (kot so določeni v Prilogi 2). 

Če se uporabijo rezultati iz sistema ocenjevanja in certificiranja stavb, ponudnikov akreditirani 

ocenjevalec stavb izvede preverjanje v skladu z metodologijo, uporabljeno v sistemu.  

Tehnično poročilo kritično pregleda tehnični ocenjevalec življenjskega kroga, ki ga imenujejo 

naročniki.  Pri kritičnem pregledu se upoštevajo smernice iz Priloge 3.  

                                                           
13 

Pravila za kategorije proizvodov je treba upoštevati pri pripravi vsake okoljske deklaracije proizvodov v okviru sistema.  Ta pravila določajo, kako se izvede in preveri ocena življenjskega 

kroga za posamezen proizvod, da se zagotovi skladnost.
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Če se uporabijo rezultati iz sistema ocenjevanja in certificiranja stavb, ponudnikov akreditirani 

ocenjevalec gradbene stroke izvede preverjanje v skladu z metodologijo, uporabljeno v sistemu.  

Tehnično poročilo kritično pregleda tehnični ocenjevalec življenjskega kroga, ki ga imenujejo 

naročniki.  Pri kritičnem pregledu se upoštevajo smernice iz Priloge 3.   

B10.2 Vključitev recikliranega materiala v betonske in zidne konstrukcije  

To merilo se uporabi, če morajo vsi ponudniki pripraviti strukturno rešitev za betonsko in zidno 

konstrukcijo. Priporoča se, da se preuči združitev tega merila z merilom B10.3, ne bi se pa 

smelo uporabiti, če je izbrano merilo B10.114. 

To merilo se uporablja za poslovne stavbe z betonskimi konstrukcijskimi okvirji, stenami iz 

betonskih blokov ter notranjimi in zunanjimi stenami s polnili.  

Naročnik dodeli točke ponudnikom, pri katerih skupna vrednost recikliranega materiala in/ali 

stranskih proizvodov15 za vse glavne elemente stavbe v preglednici c znaša najmanj 15 %.  

Določila bi se lahko višja zahteva glede minimalne vsebnosti recikliranega materiala in/ali 

stranskih proizvodov, če se pred objavo razpisa za glavnega izvajalca sklene dogovor s 

projektantsko skupino. 

Preglednica c. Obseg elementov stavbe, ki jih je treba vključiti  

Novogradnja Prenova 

 Okvir konstrukcije, vključno z nosilci, 

stebri in ploščami 

 Zunanje stene  

 Tla in stropi 

 Notranje stene 

 Strehe 

 Temelji in podkonstrukcija 

 Zunanje stene  

 Notranje stene 

 Obnova streh  

Če so predvidena dodatna nadstropja ali 

prizidki k stavbi, ki predstavljajo več kot 

25 % obstoječe uporabne talne površine, se 

uporabi tudi seznam novozgrajenih 

elementov. 

Vsebnost recikliranega materiala se izračuna na podlagi povprečne masne bilance recikliranega 

materiala in/ali stranskih proizvodov glede na to, kako so proizvedeni in dostavljeni na 

gradbišče (kot je ustrezno):  

- za vsako pripravljeno mešano serijo, iz katere se pošiljke odpremijo na gradbišče, v 

skladu s standardoma EN 12620 (agregati za beton) in EN 206 (beton) ali 

enakovrednim standardom; 

- na letni osnovi za tovarniško izdelane plošče, stebre, bloke in elemente z zahtevano 

B10.2 Vključitev recikliranega ali ponovno uporabljenega materiala v betonske in zidne 

konstrukcije  

To merilo se uporabi, če morajo vsi ponudniki pripraviti strukturno rešitev za betonsko in zidno 

konstrukcijo. Priporoča se, da se preuči združitev tega merila z merilom B10.3, ne bi se pa 

smelo uporabiti, če je izbrano merilo B10.1
10

. 

To merilo se uporablja za poslovne stavbe z betonskimi konstrukcijskimi okvirji, stenami iz 

betonskih blokov ter notranjimi in zunanjimi stenami s polnili.  

Naročnik dodeli točke ponudnikom, pri katerih skupna vrednost recikliranega materiala, 

ponovno uporabljenega materiala in/ali stranskih proizvodov
11

 za vse glavne elemente stavbe v 

preglednici d znaša najmanj 30 %.   

Določila bi se lahko višja zahteva glede minimalne vsebnosti recikliranega materiala in/ali 

stranskih proizvodov, če se pred objavo razpisa za glavnega izvajalca sklene dogovor s 

projektantsko skupino. 

Naročnik se lahko odloči, da bo v skladu z lokalnimi pogoji dodelil več točk za vsebnost 

ponovno uporabljenega materiala. To bi lahko vključevalo dajanje prednosti načrtom, pri 

katerih se ponovno uporabi primarna nosilna konstrukcija obstoječe stavbe.   

Preglednica d. Obseg elementov stavbe, ki jih je treba vključiti  

Novogradnja Prenova 

 Okvir konstrukcije, vključno z nosilci, 

stebri in ploščami 

 Zunanje stene  

 Tla in stropi 

 Notranje stene 

 Strehe 

 Temelj in podkonstrukcija 

 Zunanje stene  

 Notranje stene 

 Obnova streh  

Če so predvidena dodatna nadstropja ali 

prizidki k stavbi, ki predstavljajo več kot 

25 % obstoječe uporabne talne površine, se 

uporabi tudi seznam novozgrajenih 

elementov. 

 

                                                           
14 

Če posebni lokalni pogoji in urbanistične politike podpirajo uporabo recikliranega materiala, lahko naročnik za vsak primer posebej oceni, ali bi bilo mogoče v povabilo k oddaji ponudb poleg 

celovitega merila B10.1 glede okoljske deklaracije proizvodov/ocene življenjskega kroga vključiti tudi merilo glede vsebnosti recikliranega materiala.  Kot odziv na merilo B10.1 bi bilo treba 

vključiti predpostavke in evidenčne podatke o življenjskem krogu recikliranega materiala, povezane s fazo proizvodnje in gradnje.
  

15 
Stranski proizvod je v členu 5 direktive o odpadkih opredeljen kot „[s]nov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja tega izdelka [...]“.
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vsebnostjo v skladu s standardoma EN 12620 (agregati za beton) in EN 206 (beton) 

ali enakovrednim standardom.  

Preverjanje: Ponudniki za glavnega izvajalca, izvajalca projektiranja in gradnje ali izvajalca 

projektiranja, gradnje in upravljanja na podlagi informacij proizvajalcev gradbenih proizvodov 

navedejo skupno vsebnost recikliranega materiala s količinsko opredelitvijo sorazmernega 

prispevka skupne vsebnosti recikliranega materiala k celotni vrednosti navedenih elementov 

stavbe.  

Poleg tega opišejo, kako se bo skupna vrednost izračunala in preverila, vključno z vsaj 

dokumentacijo o seriji, dokumentacijo o kontroli proizvodnje v tovarni in dokumentacijo o 

dobavi, ter kako bo v fazi gradnje organizirano preverjanje s strani tretje osebe. 

Naročanje in dostavo teh elementov stavbe na gradbišče pozneje preveri glavni izvajalec 

gradbenih del (glej oddelek D6). 

Vsebnost recikliranega ali ponovno uporabljenega materiala se izračuna na podlagi povprečne 

masne bilance recikliranega materiala in/ali stranskih proizvodov glede na to, kako so 

proizvedeni in dostavljeni na gradbišče (kot je ustrezno):  

- za vsako pripravljeno mešano serijo, iz katere se pošiljke odpremijo na gradbišče, v 

skladu s standardoma EN 12620 (agregati za beton) in EN 206 (beton) ali 

enakovrednim standardom; 

- na letni osnovi za tovarniško izdelane plošče, stebre, bloke in elemente z zahtevano 

vsebnostjo v skladu s standardoma EN 12620 (agregati za beton) in EN 206 (beton) 

ali enakovrednim standardom;  

- za cele ponovno uporabljene proizvode, vključno s potrditvijo njihovega porekla. 

Preverjanje: Ponudniki za glavnega izvajalca, izvajalca projektiranja in gradnje ali izvajalca 

projektiranja, gradnje in upravljanja na podlagi informacij proizvajalcev gradbenih proizvodov 

navedejo skupno vsebnost recikliranega materiala s količinsko opredelitvijo sorazmernega 

prispevka vsebnosti recikliranega ali ponovno uporabljenega materiala k celotni vrednosti 

navedenih elementov stavbe.  

Poleg tega opišejo, kako se bo izračunala in preverila skupna vrednost, vključno z vsaj 

dokumentacijo o seriji, dokumentacijo o kontroli proizvodnje v tovarni in dokumentacijo o 

dobavi, ter kako bo v fazi gradnje organizirano preverjanje s strani tretje osebe. 

Naročanje in dostavo teh elementov stavbe na gradbišče pozneje preveri glavni izvajalec 

gradbenih del (glej oddelek D6). 

B10.3 Zahteve glede učinkovitosti za emisije CO2, ki nastanejo pri prevozu agregatov  

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

To merilo se ne bi smelo uporabiti, če se uporabi merilo B10.1. Priporoča se, da se za doseganje splošne koristi za okolje to merilo združi z merilom B10.2.    Pri tem bi se morali vedno 

upoštevati pogoji lokalnega trga, v povabilu k oddaji ponudb pa bi bilo treba navesti in jasno opredeliti ponderje obeh meril, ki bi zagotovili učinkovito konkurenco in nagradili ponudbe, ki 

ponujajo največjo splošno okoljsko učinkovitost.  

Točke se dodelijo sorazmerno z zmanjšanjem ekvivalenta emisij CO2 na tono agregatov16 za uporabo pri proizvodnji glavnih elementov stavbe, navedenih v preglednici e.  Metoda in orodje za 

izračun ekvivalenta emisij CO2, ki nastanejo pri prevozu, se navedeta v povabilu k oddaji ponudb. V nekaterih državah članicah morda že obstajajo zahteve glede izdaje gradbenih dovoljenj in s 

tem povezana orodja za izračun ekvivalenta emisij CO2, povezanih s prevozom. V tem primeru ponudniki navedejo emisije v skladu s temi pravili.   

Naročnik bi lahko na podlagi informacij projektantske skupine določil najvišji cilj glede ekvivalenta emisij CO2 na tono prepeljanih agregatov. Ta cilj se skupaj s predpostavkami in pravili 

vključi v povabilo k oddaji ponudb za glavnega izvajalca. 

Preglednica e. Obseg elementov stavbe, ki jih je treba vključiti  

Novogradnja Prenova 

 Okvir konstrukcije, vključno z nosilci, stebri in ploščami  Zunanje stene 

                                                           
16 Agregati lahko zajemajo: (i) naravne agregate (kot so pesek, gramoz in drobir), (ii) reciklirane agregate (kot je material iz gradbenih odpadkov in odpadkov, nastalih med rušenjem) in (iii) sekundarne agregate (kot sta žlindra in pepel iz industrijskih postopkov). 
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 Zunanje stene  

 Tla in stropi 

 Notranje stene 

 Strehe 

 Temelji in podkonstrukcija 

 Notranje stene 

 Obnova streh 

Če so predvidena dodatna nadstropja ali prizidki k stavbi, ki predstavljajo več kot 25 % 

obstoječe uporabne talne površine, se uporabi tudi seznam novozgrajenih elementov. 

 

Preverjanje:  

Ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja navede oceno ekvivalenta emisij CO2 na tono za agregate, ki se uporabljajo pri navedenih elementih stavbe, 

pri čemer uporabi orodje za izračun, navedeno v povabilu k oddaji ponudb.   Navedejo se načini prevoza in faktor emisij za vsak način prevoza, pomnožen z ustreznimi količinami materiala, kot 

so navedene v stroškovniku.   

 

 

C. Odstranitvena, rušitvena in pripravljalna dela na gradbišču 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

C1. Načrt pregleda odpadkov, ki nastanejo med rušenjem, in ravnanja z njimi 

Po teži se najmanj 55 % nenevarnih odpadkov, nastalih med rušitvenimi in odstranitvenimi 

deli, brez izkopov in zasipavanja, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali druge oblike 

predelave materiala.  To vključuje:  

(i) les, steklo, kovino, opeko, kamen, keramiko in beton, pridobljene iz glavnih 

gradbenih konstrukcij;  

(ii) opremo in nekonstrukcijske elemente, med katere spadajo vrata in njihovi okvirji, 

talne obloge, stropne plošče, mavčne plošče, profili iz plastičnih mas, okenski okvirji 

iz izolirnih materialov, okenska stekla, opeke, beton v obliki blokov in montažnih 

elementov ter betonsko jeklo.   

Izvajalec opravi pregled pred rušitvenimi/odstranitvenimi deli, da določi, kaj se lahko znova 

uporabi, reciklira ali predela.  To vključuje: 

(i) opredelitev in oceno tveganja nevarnih odpadkov (vključno z OEEO), ki lahko 

zahtevajo posebno ravnanje in obdelavo, ali emisij, ki lahko nastanejo med rušenjem; 

(ii) popis del z razčlenitvijo različnih gradbenih materialov in proizvodov;  

(iii) oceno deleža materiala, ki ga je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati, na podlagi 

predlogov za sisteme ločenega zbiranja med postopkom rušenja.  

C1. Načrt pregleda odpadkov, ki nastanejo med rušenjem, in ravnanja z njimi 

Po teži se najmanj 80 % nenevarnih odpadkov, nastalih med rušitvenimi in odstranitvenimi 

deli, brez izkopov in zasipavanja, pripravi za ponovno uporabo ali recikliranje. To vključuje:  

(i) les, steklo, kovino, opeko, keramiko in beton, pridobljene iz glavnih gradbenih 

konstrukcij;  

(ii) opremo in nekonstrukcijske elemente, med katere spadajo vrata in njihovi okvirji, 

talne obloge, stropne plošče, mavčne plošče, profili iz plastičnih mas, okenski okvirji 

iz izolirnih materialov, okenska stekla, opeke, beton v obliki blokov in montažnih 

elementov ter betonsko jeklo.   

Izvajalec opravi pregled pred rušitvenimi/odstranitvenimi deli, da določi, kaj se lahko znova 

uporabi ali reciklira.  To vključuje: 

(i) opredelitev in oceno tveganja nevarnih odpadkov (vključno z OEEO), ki lahko zahtevajo 

posebno ravnanje ali obdelavo, ali emisij, ki lahko nastanejo med rušenjem; 

(ii) popis del z razčlenitvijo različnih sestavnih gradbenih materialov in proizvodov;  

(iii) oceno deleža materiala, ki ga je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati, na podlagi 

predlogov za sisteme ločenega zbiranja med postopkom rušenja.  

Opredeljeni material, proizvodi in elementi se navedejo po postavkah v popisu del za rušenje.   
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Opredeljeni material, proizvodi in elementi se navedejo po postavkah v popisu del za rušenje.  

Preverjanje:  

Glavni izvajalec gradbenih del, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja predloži poročilo o pregledu pred rušitvenimi/odstranitvenimi deli, ki 

vsebuje navedene informacije.   

Uporabi se sistem za spremljanje in obračun nastalih odpadkov.  Sledenje pošiljk odpadkov in 

materiala, ki nima več statusa odpadkov, do namembnega kraja se izvaja s tovornimi listi in 

računi. Podatki o spremljanju se predložijo naročniku.   

Preverjanje:  

Glavni izvajalec gradbenih del, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja predloži poročilo o pregledu pred rušitvenimi/odstranitvenimi deli, ki 

vsebuje navedene informacije.  

Uporabi se sistem za spremljanje in obračun nastalih odpadkov.  Sledenje pošiljk odpadkov in 

materiala, ki nima več statusa odpadkov, do namembnega kraja se izvaja s tovornimi listi in 

računi.  Podatki o spremljanju se predložijo naročniku.   
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D. Gradnja stavbe ali večja obnovitvena dela 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  

D1. Pridobivanje zakonito pridobljenega lesa s strani glavnega izvajalca gradbenih del 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Ves les in vsi lesni proizvodi17, ki se dobavljajo v okviru naročila, morajo biti pridobljeni zakonito v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010 (v nadaljnjem besedilu: uredba EU o lesu).  

Ta tehnična specifikacija bi se morala združiti s klavzulo o izvedbi naročila iz merila D7. 

Preverjanje:  

Najpozneje do oddaje naročila glavni izvajalec predloži informacije o: 

− gospodarskih subjektih ali trgovcih (kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 995/2010), ki bodo dobavljali les in lesne proizvode za gradnjo stavbe;  

− dokazih o postopkih za ocenjevanje in zmanjševanje tveganj, ki so jih vzpostavili gospodarski subjekti, ki prvič dajejo na trg EU les in lesne proizvode, ki se bodo uporabljali za gradnjo stavbe, 

v skladu s členom 6(1)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 995/2010, ter če je ustrezno, o načinih, kako lahko trgovci z nižjih stopenj dobavne verige zagotavljajo sledljivost, v skladu s členom 5 

Uredbe (EU) št. 995/2010. 

 

D2. Vgradnja energetskih sistemov stavbe in začetek njihovega obratovanja 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Glede na način nabave lahko to velja tudi za sisteme, ki jih vgradi tretji izvajalec energetskih storitev (glej oddelek E). 

Naslednji sistemi so zasnovani, vgrajeni in dani v obratovanje v skladu z dogovorjenimi načrti in specifikacijami: 

- sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje;  

- energetske tehnologije z nizkimi ali ničnimi emisijami ogljika; 

- sistem upravljanja energije v stavbi; 

- nadzor razsvetljave.  

Za vsak sistem se opravi preskus učinkovitosti delovanja, vključno z meritvijo učinkovitosti. 

Sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje so skladni s standardom EN 12599 ali enakovrednim standardom in drugimi veljavnimi standardi EN, ISO ali mednarodnimi standardi ali 

enakovrednimi standardi, če je to potrebno za druge vgrajene sisteme.   

Preverjanje:  

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja opiše in se zaveže, da bo izvedel preskus učinkovitosti delovanja za zagotovitev, da sistemi delujejo v okviru 

                                                           
17 Za les in lesne izdelke, ki spadajo na področje uporabe uredbe EU o lesu. 
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parametrov načrta. 

D3. Ravnanje z odpadki na gradbišču 

Količina odpadkov, ki nastanejo med gradnjo in prenovo, brez odpadkov, ki nastanejo med 

rušenjem, ne presega 11 ton na 100 m2 bruto notranje talne površine poslovnih prostorov. 

Načrt ravnanja z odpadki na gradbišču se pripravi pred začetkom dela na kraju samem. V 

načrtu so določeni sistemi za ločeno zbiranje materiala na kraju samem za ponovno uporabo, 

recikliranje in druge oblike predelave.  Načrt ravnanja z odpadki na gradbišču zajema:  

(i) gradbene proizvode, ki tvorijo glavne elemente stavbe, vključno z lesom, steklom, 

kovino, opeko, keramiko, betonom in inertnimi odpadki, pa tudi povezan embalažni 

material;  

(ii) gradbene proizvode, ki so del opreme stavbe, vključno s talnimi oblogami, stropnimi 

ploščami, mavčnimi ploščami, profili iz plastičnih mas in izolacijskim materialom, pa 

tudi povezan embalažni material.   

Pri ločenem zbiranju materiala za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo se upošteva 

hierarhija ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES.  

Preverjanje:  

Glavni izvajalec gradbenih del, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja predloži načrt ravnanja z odpadki na gradbišču, ki vključuje:  

(i) kosovnico z ocenami količine nastalih odpadkov na podlagi dobrih praks;  

(ii) ocene deleža materiala, ki ga je mogoče znova uporabiti, na podlagi ločenega zbiranja 

med gradnjo;  

(iii) oceno deleža materiala, ki ga je mogoče reciklirati in predelati, na podlagi ločenega 

zbiranja. 

Uporabi se sistem za spremljanje in obračun nastalih odpadkov ter sledenje pošiljk odpadkov 

do namembnega kraja. Podatki o spremljanju se predložijo naročniku. 

D3. Ravnanje z odpadki na gradbišču 

Količina odpadkov, ki nastanejo med gradnjo in prenovo, brez odpadkov, ki nastanejo med 

rušenjem, ne presega 7 ton na 100 m2 bruto notranje talne površine poslovnih prostorov. 

Načrt ravnanja z odpadki na gradbišču se pripravi pred začetkom dela na kraju samem. V 

načrtu morajo biti opredeljene možnosti preprečevanja nastajanja odpadkov in določeni sistemi 

za ločeno zbiranje materiala na kraju samem za ponovno uporabo, recikliranje in druge oblike 

predelave.  Načrt ravnanja z odpadki na gradbišču zajema:  

(i) gradbene proizvode, ki tvorijo glavne elemente stavbe, vključno z lesom, steklom, 

kovino, opeko, keramiko, betonom in inertnimi odpadki, pa tudi povezan embalažni 

material;  

(ii) gradbene proizvode, ki so del opreme stavbe, vključno s talnimi oblogami, stropnimi 

ploščami, mavčnimi ploščami, profili iz plastičnih mas in izolacijskim materialom, pa 

tudi povezan embalažni material.   

Pri ločenem zbiranju materiala za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo se upošteva 

hierarhija ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES.  

Preverjanje:  

Glavni izvajalec gradbenih del, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja predloži načrt ravnanja z odpadki na gradbišču, ki vključuje:  

(i) kosovnico z ocenami količine nastalih odpadkov in možnosti preprečevanja nastajanja 

odpadkov na podlagi dobrih praks;  

(ii) ocene deleža materiala, ki ga je mogoče znova uporabiti, na podlagi ločenega zbiranja 

med gradnjo;  

(iii) oceno deleža materiala, ki ga je mogoče reciklirati in predelati, na podlagi ločenega 

zbiranja. 

Uporabi se sistem za spremljanje in obračun nastalih odpadkov ter sledenje pošiljk odpadkov 

do namembnega kraja. Podatki o spremljanju se predložijo naročniku. 

D4. Izbira materialov in končne obdelave opreme 

Vsak material in končna obdelava, izbrana za opremo poslovnih prostorov, izpolnjuje naslednje 

zahteve glede mejnih vrednosti emisij iz preglednice e.  Ta zahteva velja za:  

- stropne plošče: 

- barve in lake; 

D4. Izbira materialov in končne obdelave opreme 

Vsak material in končna obdelava, izbrana za opremo poslovnih prostorov, izpolnjuje naslednje 

zahteve glede mejnih vrednosti emisij iz preglednice f.  Ta zahteva velja za:  

- stropne plošče: 

- barve in lake; 
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- tekstilne talne in stenske obloge; 

- laminatne in upogljive talne obloge; 

- lesene talne obloge.  

Vsi preskusi se izvedejo na končnem proizvodu. 

Preglednica f. Mejne vrednosti emisij za materiale in končne obdelave 

Proizvod Mejne vrednosti emisij (μg/m³) 

3 dni 28 dni 

Celotne hlapne organske spojine 

 

10 000  < 2000  

Formaldehid – 

 

< 120 

 

Preverjanje:  

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži 

skladne rezultate preskusa za vsak vgrajen material ali končno obdelavo.  Določitev emisij je 

skladna s standardom CEN/TS 16516 ali enakovrednimi standardi za preskušanje proizvodov 

ali oznakami, ki kot podlago za preskušanje uporabljajo evropski „referenčni prostor“.   

 

- tekstilne talne in stenske obloge; 

- laminatne in upogljive talne obloge; 

- lesene talne obloge.  

Vsi preskusi se izvedejo na končnem proizvodu. 

Preglednica g. Mejne vrednosti emisij za materiale in končne obdelave 

Proizvod Mejne vrednosti emisij (μg/m³) 

3 dni 28 dni 

Celotne hlapne organske spojine 

 

10 000  < 1000  

Polhlapne organske spojine  

 

– 100 

Formaldehid – 

 

< 40 

Rakotvoren 

- trikloroetilen, 

- benzen 

- DEHP 

- DBP 

 

< 10 vsote vseh štirih 

snovi 

< 1 za vsako snov 

 

Preverjanje:  

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži 

skladne rezultate preskusa za vsak vgrajen material ali končno obdelavo.  Določitev emisij je 

skladna s standardom CEN/TS 16516 ali enakovrednimi standardi za preskušanje proizvodov 

ali oznakami, ki kot podlago za preskušanje uporabljajo evropski „referenčni prostor“.   

KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA 

D5. Vgradnja energetskih sistemov stavbe in začetek njihovega obratovanja 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Glede na način nabave lahko to velja tudi za sisteme, ki jih vgradi tretji izvajalec energetskih storitev (glej oddelek E). 

Naslednji sistemi se vgradijo in dajo v obratovanje v skladu z dogovorjenimi načrti in specifikacijami: 

- sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje;  

- energetske tehnologije z nizkimi ali ničnimi emisijami ogljika; 

- sistem upravljanja energije v stavbi; 
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- nadzor razsvetljave.  

Za vsak sistem se opravi preskus učinkovitosti delovanja, kot je opisan v izbrani ponudbi, vključno z meritvijo učinkovitosti. 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži kopijo poročila o pregledu ali potrdilo, da je bil opravljen preskus storitev v stavbi, ter podatke, ki kažejo, 

da se storitve izvajajo v okviru parametrov načrta. 

D6. Vključitev recikliranega materiala  

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Ko je material naročen in dostavljen na gradbišče, se preverijo navedbe o recikliranem materialu za vsako serijo proizvoda18. 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja preveri navedbe s pridobitvijo informacij od dobaviteljev uporabljenih gradbenih proizvodov.  To vključuje 

izračune masne bilance, podprte z rezultati preskušanja serije, dokumentacijo o dobavi in/ali dokumentacijo o kontroli proizvodnje v tovarni. Pri vsakem materialu se podatki preverijo s 

pregledom, ki ga opravi tretja oseba.  

D7. Pridobivanje zakonito pridobljenega lesa 

(enake zahteve za osnovna in celovita merila. Če je to mogoče, naj se pregledi na kraju samem opravijo v sodelovanju s pristojnim organom, odgovornim za izvajanje Uredbe (EU) št. 995/2010.) 

Naročnik lahko izvaja preglede na kraju samem v zvezi s skladnostjo s tehnično specifikacijo D1 za vse lesne proizvode, uporabljene v okviru naročila, ali določeno podskupino takih lesnih 

proizvodov. Izvajalec bi moral na zahtevo predložiti dokaze o skladnosti z uredbo EU o lesu:  

V večini primerov, kjer izvajalec ni podjetje, ki prvič daje na trg EU les in lesne proizvode, ampak pridobiva take proizvode od drugih (v Uredbi (EU) št. 995/2010 opredeljen kot „trgovec“19), bi 

moral izvajalec predložiti naslednje informacije glede lesa ali lesnih proizvodov, ki jih je treba preveriti med pregledom na kraju samem: 

- gospodarski subjekti ali trgovci, ki so dobavili les in lesne proizvode, uporabljene pri gradnji stavbe; 

- dokumenti ali druge informacije, ki kažejo skladnost zadevnih lesnih proizvodov z veljavno zakonodajo; 

- dokazi o postopkih za ocenjevanje in zmanjševanje tveganj, vzpostavljenih v skladu s členom 6(1)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 995/2010. 

V primerih, ko izvajalec prvič daje les ali lesne proizvode na trg EU za uporabo pri gradbenih projektih (v Uredbi (EU) št. 995/2010 je opredeljen kot „gospodarski subjekt“20), bi moral predložiti 

naslednje informacije v zvezi z lesom ali lesnimi proizvodi, zajetimi v pregledu na kraju samem: 

- opis posamezne vrste uporabljenega lesa, vključno s trgovskim imenom, vrsto proizvoda in splošnim imenom drevesne vrste, po potrebi pa z njegovim polnim znanstvenim imenom; 

- ime in naslov dobavitelja lesa in lesnih proizvodov; 

- država pridobivanja, in kadar je to ustrezno21: 

(i) lokalno območje pridobivanja lesa;  

                                                           
18 

„Serija“ pomeni količino enotno označenih proizvodov, ki se proizvedejo v isti mešalnici v enakih razmerah v skladu z določenim vzorcem mešanice z enakimi sestavinami.  
 

19 
„Trgovec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki v okviru gospodarske dejavnosti na notranjem trgu prodaja ali kupuje les ali lesne proizvode, ki so že bili dani na notranji trg.

 

20 „
Gospodarski subjekt“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki daje na trg les ali lesne proizvode.

 

21  
Za dodatne informacije glej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=. 
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(ii) dovoljenje za posek; 

(iii) količina (izražena v prostornini, teži ali številu enot); 

- dokumenti ali druge informacije, ki kažejo skladnost zadevnih lesnih proizvodov z veljavno zakonodajo; 

- dokazi o postopkih za ocenjevanje in zmanjševanje tveganj, vzpostavljenih v skladu s členom 6(1)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 995/2010. To lahko vključuje izdajanje potrdil ali druge 

preverjene sisteme tretje osebe. 

Za les, zajet v veljavnih dovoljenjih EU FLEGT ali CITES, se šteje, da je zakonito pridobljen v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010. 

Opomba: Trajnostno pridobivanje lesa 

Ta merila za zeleno javno naročanje ne vključujejo predloga za pridobivanje lesa iz trajnostnega gozdarstva iz naslednjih razlogov. 

Več držav članic uporablja svoja merila za zeleno/trajnostno javno naročanje, da opredelijo trajnostno upravljanje gozdov, in imajo vzpostavljene različne postopke za določitev, ali sistemi 

certificiranja dajejo zadostno zagotovilo. V tem primeru v okviru tega postopka oblikovanja meril ni bilo mogoče zagotoviti usklajene opredelitve trajnostno upravljanega gozdarstva.   

Trenutno navedene države članice soglašajo, da FSC in PEFC dajeta zadostna zagotovila za skladnost z njihovimi nacionalnimi merili. Čeprav je zaželeno, da je 100 % certificiranega 

trajnostnega lesa, je to morda težko doseči zaradi morebitnih nihanj povpraševanja na trgu, zlasti za MSP, ki so vajena delati z omejenim številom dobaviteljev. Vsaj 25 % trajnostnega lesa pa bi 

moral biti enostavno dosegljiv cilj, medtem ko bi ambicioznejši javni organi lahko določili minimalno zahtevo s 70 % trajnostnega lesa, pri čemer se priporoča pridobitev povratnih informacij s 

trga pred objavo povabila k oddaji ponudb.  

D8. Ravnanje z odpadki na gradbišču 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Med napredovanjem gradbenih del na gradbišču se spremlja izvajanje dogovorjenega načrta ravnanja z odpadki na gradbišču in poroča o njem. To vključuje evidentiranje podatkov o teži 

materiala, zbranega z ločenim zbiranjem materiala na kraju samem za ponovno uporabo in recikliranje v skladu z obsegom, opisanim v tehničnih specifikacijah.   

Uporablja se sistem za spremljanje in količinsko opredelitev nastalih odpadkov in materiala, ločenih za recikliranje in ponovno uporabo.  Sistem tudi sledi pošiljkam odpadkov do namembnega 

kraja in ga preverja.  Podatki o spremljanju in sledenju se naročniku pošiljajo v dogovorjenih intervalih.  

Opomba za naročnike glede zakonitega pridobivanja lesa:  

Na podlagi pogodbe je treba zagotoviti ustrezne korektivne ukrepe za primere neskladnosti z navedeno klavzulo. Od spodaj navedenih pristojnih nacionalnih organov se lahko pridobijo nasveti 

o uporabi teh zahtev in organizacijah za spremljanje, ki lahko preverjajo skladnost: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf.  
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E. Vgradnja energetskih sistemov in zagotavljanje energetskih storitev 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

E1.  Ogrevalni sistemi, vključno s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) 

Vsi ogrevalni sistemi, vključno s tistimi, ki so dobavljeni z enotami za soproizvodnjo toplote in 

električne energije, ki dovajajo toploto vodnim ali zračnim ogrevalnim sistemom za poslovne 

stavbe, izpolnjujejo ustrezna osnovna merila za zeleno javno naročanje, ki dokazujejo 

učinkovitost posamezne tehnologije: 

- za vodne grelnike, med katere spadajo kotli in toplotne črpalke s toplotno izhodno 

močjo do 400 kW, in za enote za soproizvodnjo toplote in električne energije z 

zmogljivostjo za proizvodnjo električne energije največ 50 kWe ali manj: izpolnjeni 

sta tehnični specifikaciji 3.1 in 3.2. Merila so na voljo na spletnem naslovu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_sl.pdf; 

- za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki zajema gonilne naprave z 

zmogljivostjo za proizvodnjo električne energije najmanj 50 kWe: izpolnjeni sta 

tehnični specifikaciji 3.1.1, ki določa najmanj 75-odstotni celotni letni izkoristek, in 

3.2.2, ki določa zahteve za „visokoučinkovito“ soproizvodnjo. Merila so na voljo na 

spletnem naslovu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/sl.pdf. 

Preverjanje:  

Ponudniki predložijo podatke o tehnični zmogljivosti proizvodov, predlaganih za vgradnjo, ki 

kažejo, kako bodo izpolnili ustrezna merila za zeleno javno naročanje. 

E1.  Ogrevalni sistemi, vključno s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) 

Vsi ogrevalni sistemi, vključno s tistimi, ki so dobavljeni z enotami za soproizvodnjo toplote in 

električne energije, ki dovajajo toploto vodnim ali zračnim ogrevalnim sistemom za poslovno 

stavbo, izpolnjujejo ustrezna celovita merila za zeleno javno naročanje, ki dokazujejo 

učinkovitost posamezne tehnologije: 

- za vodne grelnike, med katere spadajo kotli in toplotne črpalke s toplotno izhodno 

močjo do 400 kW, in za enote za soproizvodnjo toplote in električne energije z 

zmogljivostjo za proizvodnjo električne energije največ 50 kWe ali manj: izpolnjeni 

sta tehnični specifikaciji 3.1 in 3.2. Merila so na voljo na spletnem naslovu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_sl.pdf; 

- Za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki zajema gonilne naprave z zmogljivostjo za 

proizvodnjo električne energije najmanj 50 kWe: izpolnjeni sta tehnični 

specifikaciji 3.2.1, ki določa najmanj 75-odstotni celotni letni izkoristek, in 3.2.2, ki 

določa zahteve za „visokoučinkovito“ soproizvodnjo. Merila so na voljo na spletnem 

naslovu: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/sl.pdf 

Preverjanje:  

Ponudniki predložijo podatke o tehnični zmogljivosti proizvodov, predlaganih za vgradnjo, ki 

kažejo, kako bodo izpolnili ustrezna merila za zeleno javno naročanje. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/sl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/sl.pdf
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F. Dokončanje in predaja 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

F1. Kakovost dokončanega stavbnega ovoja 

Stavbni ovoj in njegova konstrukcija sta zasnovana tako, da zagotavljata visok standard 

zrakotesnosti.  Zrakotesnost konstrukcije je 4 m3/(h/m2) pri 50 Pa za novogradnjo in 

8 m3/(h/m2) pri 50 Pa za večje prenove.   

Po dokončanju stavbe glavni izvajalec preskusi kakovost dokončanega stavbnega ovoja in 

njegove konstrukcije v skladu s standardom EN 13829 ali enakovrednim standardom, da 

zagotovi, da je dosežena načrtovana učinkovitost. 

Preverjanje:  

Ponudnik se zaveže, da bo po dokončanju izvedel preskus zrakotesnosti stavbnega ovoja in 

odpravil morebitne napake, ki se lahko pojavijo.   

 

F1. Kakovost dokončanega stavbnega ovoja 

Stavbni ovoj in njegova konstrukcija sta zasnovani tako, da zagotavljata tesnost izolacije in 

visok standard zrakotesnosti.  Zrakotesnost konstrukcije je 2 m3/(h/m2) pri 50 Pa za 

novogradnjo in 5 m3/(h/m2) pri 50 Pa za večje prenove.   

Po dokončanju stavbe glavni izvajalec preskusi in oceni kakovost dokončanega stavbnega 

ovoja in njegove konstrukcije v skladu s standardoma EN 13187 in EN 13829 ali enakovrednim 

standardom, da zagotovi, da ni napak in da je dosežena načrtovana učinkovitost. 

Preverjanje:  

Ponudnik se zaveže, da bo po dokončanju izvedel preskus toplotne neoporečnosti in 

zrakotesnosti stavbnega ovoja in odpravil morebitne napake, ki se lahko pojavijo.   

MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

F2. Vgradnja in začetek uporabe virov energije z nizko ali nično vsebnostjo ogljika 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Dodatne točke se dodelijo ponudnikom, ki zagotavljajo vzdrževanje, ki presega minimalne zahteve glede garancije, da se zagotovi pravilno delovanje sistemov.   

Preverjanje:  

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja opiše obseg storitev vzdrževanja glede na čas zaposlenih in tehnični obseg. 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA 

F3. Kakovost dokončanega stavbnega ovoja 

Glavni izvajalci preskusijo kakovost dokončanega stavbnega ovoja in njegove konstrukcije, da 

zagotovijo, da izpolnjujeta specifikacije projektiranja glede zrakotesnosti. Če se ugotovijo 

napake, se predlagajo korektivni ukrepi. 

Za vsaj 20 % uporabne notranje talne površine stavbe se izvede preskus vzdrževanja nadtlaka z 

ventilatorjem, s katerim se dokaže, da je zrakotesnost konstrukcije 4 m3/(h/m2) pri 50 Pa za 

novogradnjo in 8 m3/(h/m2) pri 50 Pa za večje prenove.   

 Preskus se izvede v skladu s standardom EN 13829 ali enakovrednimi standardi, ki jih sprejme 

ustrezni organ za nazor nad gradnjo v državi, v kateri je stavba.  

F3. Kakovost dokončanega stavbnega ovoja 

Glavni izvajalec preskusi in oceni kakovost dokončanega stavbnega ovoja in njegove 

konstrukcije, da zagotovi, da izpolnjujeta specifikacije projektiranja glede zrakotesnosti in 

tesnosti izolacije.  Če se ugotovijo napake, se predlagajo korektivni ukrepi. 

Ti so lahko v obliki ocenjevanja s termovizijo, ki se izvede v skladu s standardom EN 13187, in 

preskusa z vzdrževanjem zračnega tlaka ventilatorja za vsaj 20 % uporabne notranje talne 

površine stavbe, s katerima se dokaže, da je zrakotesnost konstrukcije 2 m3/(h/m2) pri 50 Pa za 

novogradnjo in 5 m3/(h/m2) pri 50 Pa za večje prenove.   

Preskus zrakotesnosti se izvede v skladu s standardom EN 13829 ali enakovrednimi standardi, 
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Preskus se izvede po dejanskem dokončanju stavbe.  Izvajalec predloži kopijo poročila o 

pregledu ali potrdilo, da stavba na podlagi preskusa, izvedenega v skladu s standardom 

EN 13829 ali enakovrednim standardom, izpolnjuje zahteve glede zrakotesnosti.   

 

 

ki jih sprejme ustrezni organ za nazor nad gradnji v državi, kjer je stavba.  

Preskus se izvede po dejanskem dokončanju stavbe.  Izvajalec predloži kopijo poročila o 

pregledu ali potrdilo, da stavba na podlagi preskusa, izvedenega v skladu s standardom 

EN 13829 ali enakovrednim standardom, izpolnjuje zahteve glede zrakotesnosti.   

V skladu s standardom EN 13187 ali enakovrednim standardom ni večjih nepravilnosti ali 

napak v konstrukcijskih detajlih.  

F4. Sistemi za nadzor razsvetljave 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Sistemi se dajo v obratovanje v skladu s klavzulo o izvedbi naročila 3.3.1 iz istega merila. Glavni izvajalec pripravi operativni priročnik za sisteme v skladu z merilom 3.3.1 za zeleno javno 

naročanje zasnove notranje razsvetljave (tehnična specifikacija). 

Za uporabnike stavbe in (če je to ustrezno) imenovanega izvajalca storitev upravljanja objektov se organizira usposabljanje o uporabi sistemov.  Obravnava se tudi povezava s sistemom 

upravljanja energije v stavbi (merilo F2).  

Projektantska skupina, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži kopijo poročila o pregledu ali potrdilo, da je bil opravljen preskus sistemov 

razsvetljave, ter podatke, ki kažejo, da sistemi delujejo v okviru parametrov zasnove.  Poleg tega potrdi, da sta bila zagotovljena zahtevano gradivo in usposabljanje.   

F5.  Sistem upravljanja energije v stavbi 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Sistem upravljanja energije v stavbi se da v obratovanje v skladu z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami. Glavni izvajalec pripravi operativni priročnik za sistem upravljanja energije v stavbi. 

Za uporabnike stavbe in (če je to ustrezno) imenovanega izvajalca storitev upravljanja objektov se organizira usposabljanje o uporabi sistema upravljanja energije v stavbi. To vključuje uporabo 

uporabniškega vmesnika za analiziranje in prenos podatkov o energiji z razpoložljivimi orodij programske opreme.  

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži:  

 kopijo poročila o pregledu ali potrdilo, da je bil opravljen preskus sistema upravljanja energije v stavbi; 

 podatke, ki kažejo, da sistemi delujejo v okviru parametrov zasnove; 

 potrdilo, da sta bila zagotovljena zahtevano gradivo in usposabljanje.   

F6. Vgradnja in začetek uporabe virov energije z nizko ali nično vsebnostjo ogljika 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Energetski sistemi z nizkimi ali ničnimi emisijami ogljika se dajo v obratovanje v skladu z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami. 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži kopijo poročila o pregledu ali potrdilo, da je bil opravljen preskus energetskih sistemov, ter podatke, ki 

kažejo, da sistemi delujejo v okviru parametrov zasnove. 
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F7. Skladišče odpadkov za recikliranje 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Po dokončanju se potrdi, da je v stavbi ali na njenem funkcionalnem zemljišču zagotovljen poseben prostor za skladiščenje, da se uporabnikom stavbe olajša ločevanje materialov za recikliranje 

in izrabljenih proizvodov (ob upoštevanju zahtev iz merila B6).  

Izvajalec gradbenih del, izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži podrobne končne načrte objektov za recikliranje, kot so zgrajeni.   

 F8. Preskus kakovosti zraka 

Glavni izvajalec preskusi kakovost zraka v stavbi najpozneje štiri tedne po končanem 

opremljanju stavbe z materiali in končno obdelavo iz merila D5 ter pred začetkom uporabe 

stavbe.   

Preskus se izvede za vsako različno konfiguracijo prostora v stavbi, ki predstavlja več kot 10 % 

poslovnega prostora.  Za vsako konfiguracijo prostora se preskusita dva vzorčna prostora za 

notranjo in zunanjo fasado.   

Rezultati preskusa za vsako preskušeno specifikacijo prostora v stavbi so skladni z zahtevami iz 

preglednice g.   

Preglednica h. Parametri za preskus kakovosti zraka v poslovnih prostorih 

Snovi, ki se preskusijo Parametri preskusa 

 

Celotne hlapne organske spojine 

(TVOC) 

< 500 μ/m3 (osemurno povprečje) v skladu s 

standardom ISO 16017-2 ali enakovrednim 

standardom 

Formaldehid < 100 μ/m3 (30-minutno povprečje) v skladu s 

standardom ISO 16000-3 ali enakovrednim 

standardom 

Delci Osemurno povprečje za dve velikosti delcev v 

skladu s standardom ISO 7708 ali enakovrednim 

standardom: 

PM10: 50 μ/m3  

PM2.5: 15 μ/m3 

 

 

Vodilni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja izvede 

preskus in predloži rezultate preskusa, ki dokazujejo skladnost z zahtevnimi parametri. Vse 

meritve se opravijo med običajnim delovnim časom in v načrtovanih pogojih prezračevanja, v 

katerih so sistemi delovali vsaj 12−24 ur pred preskusom. 
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G. Upravljanje objektov 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

G1.  Sistem upravljanja energije v stavbi 

Upravljavec objektov pripravlja mesečna poročila za uporabnika stavbe z uporabo podatkov iz 

sistema upravljanja energije v stavbi.  Ureditev se pregleda enkrat letno. V poročilih so 

navedeni razčlenjeni podatki o porabi energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in 

razsvetljavo glede na sezono.   

Preverjanje:  

Morebitni izvajalci upravljanja objektov ali izvajalci projektiranja, gradnje in upravljanja 

odzivu na povabilo k oddaji ponudb priložijo predloge za obliko poročil.  

G1.  Sistem upravljanja energije v stavbi 

Upravljavec objektov pripravlja mesečna poročila za uporabnika stavbe z uporabo podatkov iz 

sistema upravljanja energije v stavbi.  Ureditev se pregleda enkrat letno.  

V poročilih so navedeni razčlenjeni trendi porabe energije v stavbi, tako da je razvidna poraba 

energije za ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo po posameznih sezonah pa tudi po conah ali 

oddelkih.  Poročila vključujejo priporočila glede korektivnih ukrepov in/ali možnosti dodatnih 

prihrankov energije.  

Preverjanje:  

Morebitni izvajalci upravljanja objektov ali izvajalci projektiranja, gradnje in upravljanja 

odzivu na povabilo k oddaji ponudb priložijo predloge za obliko poročil.   

G2. Sporazum o energijski učinkovitosti 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Upravnik stavbe ali upravljavec objektov (kar je ustrezno) se na podlagi predhodnega modeliranja porabe energije v stavbi (glej merilo A1) dogovori o mejnih vrednostih porabe energije, 

povezanih z razsvetljavo, ogrevanjem, hlajenjem, prezračevanjem in pomožnim napajanjem.  To ne vključuje predvidenih obremenitev, povezanih z uporabniki, kot so strežniki in manjši 

porabniki električne energije. 

Sporazum temelji na najmanj desetletnih povprečnih podatkih o vremenu in dnevnih temperaturah za lokacijo. V sporazumu se opredelijo tudi prilagoditve za upoštevanje morebitnih prihodnjih 

sprememb števila uporabnikov stavbe, ekstremnih vremenskih pojavov in stroškov energije na trgu.    

Če poraba energije preseže te mejne vrednosti, dodatne stroške krije upravnik stavbe ali upravljavec objektov (kar je ustrezno).  Če je poraba energije manjša od teh mejnih vrednosti, se prihranki 

delijo z naročnikom v razmerju 50 : 50 (ali drugem dogovorjenem razmerju).   Ureditev se pregleda enkrat letno.   

Preverjanje:  

Upravnik stavbe ali upravljavec objektov se pogodbeno zaveže spoštovanju dogovorjene ureditve, vključno z obsegom in mejnimi vrednostmi energije.  Zagotovi se postopek za neodvisno 

pripravo in predstavitev letnih podatkov.   
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G3. Sistem ravnanja z odpadki 

Upravnik stavbe uvede sisteme, ki uporabnikom stavbe omogočajo ločevanje papirja, kartona, 

embalaže za hrano in pijačo (steklo, plastika in drugi materiali, za katere obstaja lokalni sistem 

ločenega zbiranja) na različne reciklažne tokove.  Baterije, kartuše s tonerjem in črnilom, 

računalniška oprema in pohištvo se prav tako zbirajo in razvrščajo za ponovno uporabo ali 

recikliranje, če je to mogoče.  

Preverjanje:  

Upravljavci objektov ali izvajalci projektiranja, gradnje in upravljanja predložijo predlog za 

sisteme, ki naj bi se uporabljali, vključno s podrobnostmi glede tokov odpadkov, sistemov 

ločevanja, razporeda dela in vključenih izvajalcev.   

G3. Sistem ravnanja z odpadki 

Upravnik stavbe uvede sisteme, ki uporabnikom stavbe in ponudnikom gostinskih storitev na 

kraju samem omogočajo ločevanje papirja (vsaj dveh razredov), kartona, embalaže za hrano in 

pijačo (steklo, plastika in drugi materiali, za katere obstaja lokalni sistem ločenega zbiranja) ter 

odpadne hrane in odpadkov iz gostinstva na različne reciklažne tokove. Baterije, kartuše s 

tonerjem in črnilom, računalniška oprema in pohištvo se prav tako zbirajo in razvrščajo za 

ponovno uporabo ali recikliranje, če je to mogoče.  

Preverjanje:  

Upravljavci objektov ali izvajalci projektiranja, gradnje in upravljanja predložijo predlog za 

sisteme, ki naj bi se uporabljali, vključno s podrobnostmi glede tokov odpadkov, sistemov 

ločevanja, razporeda dela in vključenih izvajalcev.   

KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA 

G4. Pogodba o energijski učinkovitosti 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Podatki o energiji se ločeno analizirajo, tako da se lahko energijska učinkovitost stavbe spremlja na letni ravni glede na dogovorjene mejne vrednosti porabe energije. Upravnik stavbe ali 

upravljavec objektov poskrbi za analizo podatkov iz računov za komunalne storitve/števcev in sistema upravljanja energije v stavbi, ki jo opravi tretja oseba.   

Te podatke vsako leto pregledata upravnik in naročnik, da določita porabo energije v stavbi in mesečni dobiček/izgubo za upravnika in javni organ.   

G5. Sistem ravnanja z odpadki 

(iste zahteve za osnovna in celovita merila) 

Upravljavec stavb v dogovorjenih intervalih redno spremlja in količinsko opredeljuje vse nastale odpadke in stopnjo recikliranja za stavbe.  Upravljavci objektov ali izvajalci projektiranja, 

gradnje in upravljanja naročniku predložijo mesečne podatke s količinsko opredelitvijo nastalih odpadkov v obliki deleža glede na vse nastale odpadke v stavbi in v kg na frakcijo odpadkov.   
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3 IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI  
 

Pomisleki glede izračuna stroškov v življenjski dobi so spodbudili razvoj meril EU za zeleno javno naročanje 

poslovnih stavb. Izračun stroškov v življenjski dobi se lahko uporablja za oceno skupnih stroškov lastništva nad 

poslovno stavbo v njeni dobi uporabnosti ali življenjski dobi.  Zlasti omogoča „primerjalne ocene stroškov za 

določeno obdobje, ob upoštevanju vseh ustreznih ekonomskih dejavnikov v smislu začetnih investicijskih 

stroškov ter prihodnjih operativnih stroškov in stroškov zamenjave naprav“
22

.  

 

3.1 Utemeljitev in področje uporabe stroškov v življenjski dobi 
 

Izračun stroškov v življenjski dobi je zlasti pomemben za doseganje večje okoljske učinkovitosti, saj so morda 

potrebni višji začetni investicijski stroški za doseganje nižjih tekočih stroškov v življenjski dobi, višjih 

preostalih vrednosti nepremičnin in večje produktivnosti delovne sile. Zato pomeni metodo za sprejemanje 

učinkovitih in dolgoročnih naložbenih odločitev. Ocenjeno je bilo, da je 80−90 % tekočih stroškov stavbe 

določenih v fazi projektiranja.  Pri teh stroških je v primeru, če je z javnim naročilom izbran dober načrt, na 

celoviti ravni zastavljenih ciljev realno pričakovati okvirne stroškovno optimalne prihranke pri stroških 

komunalnih storitev v višini do 35 % za nove stavbe in do 30 % za prenovljene stavbe. Če so v izračun stroškov 

v življenjski dobi vključeni stroški osebja, je mogoče doseči še večje prihranke, pri čemer je enoodstotni 

prihranek primerljiv s približno polovico običajnih stroškov komunalnih storitev za stavbo.  

Zato je izračun stroškov v življenjski dobi pomembno orodje v fazah opredelitve projekta, idejne zasnove in 

podrobnega projektiranja, kjer se lahko uporablja za izbiro in vrednotenje načrta, ki bo zagotovil najnižje 

celotne stroške (in najvišjo preostalo vrednost) v življenjski dobi nepremičnine.  Poenostavljena metodologija 

„stroškovno optimalnega“ izračuna stroškov v življenjski dobi je bila uvedena s prenovljeno direktivo o 

energijski učinkovitosti stavb in je navedena v energetskih merilih EU za zeleno javno naročanje. Polno 

izvajanje izračuna stroškov v življenjski dobi lahko poteka s sklicevanjem na standard ISO 15685-5 ali 

enakovreden standard. 

 

3.2 Kako lahko merila za zeleno javno naročanje znižajo stroške v 

življenjski dobi 
 

Merila EU za zeleno javno naročanje poslovnih stavb bodo pozitivno vplivala na nekatere ključne dejavnike, ki 

vplivajo na celotne stroške v življenjski dobi stavbe.  Ti so na kratko poudarjeni v nadaljevanju, s sklicevanjem 

na glavne spremenljivke stroškov izračuna stroškov v življenjski dobi, z navedbo, da so morebitne koristi vedno 

odvisne od posebnih značilnosti projekta (npr. lokacije, podnebnih razmer, lokalne razpoložljivosti, gradbenih 

praks). 

 Pridobitev (približno 20 % stroškov v življenjski dobi)  

- Merila za izbor se lahko uporabljajo za najemanje usposobljenih in izkušenih vodij projektov, 

projektantskih skupin, stroškovnih svetovalcev in izvajalcev, ki bodo zmanjšali tveganje 

prekoračitve stroškov in izboljšali rezultate inovativnih projektov.   

- Možnost pogodbenega izvajanja „energetskih storitev“ za znižanje začetnih stroškov pridobitve 

novih, učinkovitejših energetskih tehnologij ali celo izboljšav stavbnega ovoja podpirajo številna 

merila.  Javni organi lahko prihranijo približno 30 % z izboljšavami stavbnega ovoja 

(npr. izolacija, okna) in do 80 % z energetskimi tehnologijami (npr. soproizvodnja toplote in 

električne energije, ogrevanje na biomaso). 

- V priloženih smernicah za zeleno javno naročanje se poudarja, kako je mogoče prihranke stroškov 

opredeliti z zgodnjo oceno možnosti, na primer s primerjavo stroškov prenove in novogradnje.  

Javni organi lahko s prenovo obstoječih stavb prihranijo približno 10−40 %.   

                                                           
22 Davis Langdon, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction:  a common methodology (Izračun stroškov v življenjski dobi kot prispevek k 

trajnostni gradnji: skupna metodologija), pregled literature, ki ga je pripravila Evropska komisija, maj 2007. 
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- Merila za z viri gospodarno gradnjo spodbujajo zmanjšanje količine odpadkov z gradbišč, 

znižanje prevoznih stroškov za glavne strukturne materiale (npr. beton) in ponovno uporabo 

strukturnih elementov, kar lahko vse prispeva k nižjim stroškom gradnje.   

 

 Obratovanje, vzdrževanje in zamenjava (približno 75 % stroškov v življenjski dobi) 

- Namen meril učinkovitosti rabe energije in vode je znižati stroške komunalnih storitev na 

optimalno raven, ob upoštevanju, da komunalne storitve predstavljajo večino operativnih stroškov 

stavb.  Ocenjeni so okvirni modelirani prihranki pri ogrevanju, hlajenju, razsvetljavi in 

prezračevanju v razponu 53−74 % za nove poslovne prostore in 25−53 % za prenovljene poslovne 

prostore, ob upoštevanju podnebnih razlik v EU.   

- Z merili se obravnavajo tudi kakovost gradnje za zagotovitev, da se doseže načrtovana 

učinkovitost, pa tudi pravilna vgradnja in dajanje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih 

tehnologij ter tehnologij za obnovljivo energijo v obratovanje za zagotovitev, da delujejo v skladu 

s specifikacijami projektiranja.  Dokazi kažejo, da se lahko zaradi težav poraba energije 

povprečno poveča za 30 %.  

- Spremljanje porabe energije v stavbi je pomemben dejavnik pri optimizaciji učinkovitosti in 

ugotavljanju področij, na katerih so možni dodatni prihranki.  Upravljanje energije v stavbi in 

drugih sistemov, kot je razsvetljava, zagotavlja orodje za to in se obravnava s posebnimi merili.   

Dokazi kažejo, da lahki taki sistemi zagotovijo prihranke v višini 15−30 %.  

- Merilo glede delitve stroškov in koristi pri projektih projektiranja, gradnje in obratovanja, 

izvajalcev energetskih storitev in izvajalcev upravljanja objektov se lahko uporablja za 

spodbujanje izvajalcev k znižanju dolgoročnih operativnih stroškov, vključno s stroški energije, 

vode in ravnanja z odpadki, v korist obeh strani.   

- Merila vključujejo možnost izvedbe ocene življenjskega kroga stavbe, ki omogoča modeliranje in 

optimizacijo življenjske dobe stavbe kot celote in posameznih elementov na podlagi ocen 

stroškov zamenjave in pričakovane življenjske dobe uporabnosti.   

 

 Preostala vrednost:  

- Izvajanje sklopa meril za zeleno javno naročanje kaže, da ima stavba boljšo okoljsko učinkovitost, 

kar lahko prispeva k ohranjanju ali povečanju njene prihodnje vrednosti na nepremičninskem trgu, 

saj ima nižje tekoče stroške in dokazuje, da gre za odgovorno naložbo. Letna amortizacija z 

okvirnega povprečja na trgu v višini 0,8 % se lahko poveča.  

- Merila za projektiranje, dajanje v obratovanje, spremljanje in tekoče upravljanje gradbenih 

storitev bodo podaljšala življenjsko dobo tehnologij in sistemov.   

- Izkazalo se je, da merila za pripravo načrtov pregledov in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri 

rušenju, znižujejo stroške odstranjevanja odpadkov in povrnejo vrednost iz rušenja stavbe
23

.    

- V priloženih smernicah za zeleno javno naročanje se poudarjajo možne koristi projektiranja za 

prihodnjo prilagodljivost, kar lahko dodatno pripomore k ohranjanju ustreznih prihodnjih 

vrednosti nepremičnin.   

 

Pri merilih se upoštevajo tudi nematerialne koristi, ki vplivajo na ugodje, udobje in učinkovitost uporabnikov. 

Dokazi na primer kažejo, da lahko zdrave stavbe prispevajo k večji produktivnosti delovne sile in skrajšajo 

izgubljeni čas zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni, čeprav je količinska opredelitev teh koristi zahtevna 

naloga
24

.  Človeški vidik stavb je zelo pomemben, saj so stroški za plače običajno precej višji od operativnih 

stroškov stavbe, kot so stroški za energijo ali vodo, in predstavljajo več kot 90 % stroškov v življenjski dobi, če 

so vključeni v izračune.   

- Zato merila za zeleno javno naročanje vključujejo merila glede „okoljske kakovosti“ za dnevno 

svetlobo, kakovost zraka v zaprtih prostorih in toplotno ugodje, kar so vse dejavniki, ki dokazano 

močno prispevajo k dobremu počutju in produktivnosti uporabnikov stavbe.  Dokazi na primer kažejo, 

da lahko nizka stopnja toplotnega ugodja zmanjša produktivnost za 4−6 %, medtem ko lahko visoka 

kakovost zraka v notranjih prostorih vodi do povečanja produktivnosti za 8−11 %.  Dokazano je bilo, 

da dobra dnevna svetloba izboljšuje vzorce spanja in pozornost.  

 

 

                                                           
23 

Stroški rušenja po fiktivnih ocenah predstavljajo 5 % stroškov v življenjski dobi.
 

24 
Svetovno združenje za zelene gradnje (2014) Health, wellbeing & productivity in office – the next chapter for green 

buildings (Zdravje, dobro počutje in produktivnost v poslovnem prostoru – novo poglavje za zelene stavbe).
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TEHNIČNE PRILOGE 

Priloga 1 

Dodatne smernice za merilo B10.1: Združevanje okoljskih deklaracij proizvodov 

V merilih B10.1 za oddajo javnega naročila za podrobno projektiranje in učinkovitost je opisano, kako lahko ponudniki 

uporabijo okoljske deklaracije proizvodov za ponazoritev, kako bi zmanjšali vpliv gradnje poslovne stavbe na okolje. V 

teh kratkih navodilih je opisano:  

 kdaj se lahko to merilo uporabi; 

 pravila, potrebna za zagotovitev primerljivosti ponudb, in  

 tehnična podpora, potrebna za izbiro ponudbe. 

Poudarjena je tudi potreba po skladnosti okoljskih deklaracij proizvodov s standardom ISO 14025 ali EN 15804. Vendar 

se lahko za ocenjevanje načrtov uporabijo dodatna pravila glede normalizacije in ponderiranja iz obstoječih shem 

ocenjevanja in certificiranja stavb. 

1.1 Kdaj se lahko uporabi možnost okoljske deklaracije proizvodov? 

Uporaba meril B10.1 se priporoča le, če je mogoča primerjava z referenčnim gradbenim načrtom in/ali med različnimi 

gradbenimi načrti.  Zato je pomembna za naslednje scenarije javnega naročanja: 

 če stranka že ima referenčni gradbeni načrt in popis del, ki je bil ocenjen za določitev priporočene cene za 

primerjavo s ponudbami; 

 če bo uporabljen natečaj za načrte za spodbujanje inovativnih gradbenih načrtov, ki jih bodo predstavile 

projektantske skupine in/ali izvajalci; 

 če morajo gradbeni načrti dokazovati določeno stopnjo okoljske učinkovitosti za posamezne elemente stavbe, 

ob upoštevanju pravil v okviru obstoječe sheme ocenjevanja in certificiranja stavb.  

V teh scenarijih je združevanje okoljskih deklaracij proizvodov kot podlaga za ocenjevanje učinkovitosti lahko pogoj za 

oddajo javnega naročila.   

1.2 Skladnost uporabljenih okoljskih deklaracij proizvodov 

Okoljske deklaracije proizvodov se pripravijo za navedene elemente stavbe.  Vse okoljske deklaracije proizvodov se 

izberejo iz istih pravil za kategorije proizvodov.  Vse so skladne s standardom ISO 14025 ali EN 15804. 

Za dopolnitev teh okoljskih deklaracij proizvodov se lahko uporabijo novi primarni podatki za elemente stavbe, vendar se 

zanje opravi analiza ocene življenjskega kroga v skladu z istimi pravili za kategorije proizvodov.  

Pri nekaterih obstoječih shemah ocenjevanja in certificiranja stavb se za rezultate okoljskih deklaracij proizvodov za 

pridobitev primerjalnega rezultata ali ocene uporabljajo pravila glede normalizacije in/ali ponderiranja.  Če so glavna 

pravila za kategorije proizvodov skladna s standardom ISO 14025 ali EN 15804, se lahko uporabijo ti primerjalni 

rezultati ali ocene, vsak načrt pa se oceni v skladu s sistemom, uporabljenim v okviru iste sheme.   

1.3 Ali bo za ocenjevanje ponudb potrebno dodatno strokovno znanje? 

V vsakem postopku zbiranja ponudb za poslovne stavbe bo naročnik verjetno potreboval dodatno strokovno znanje in 

izkušnje na področju projektiranja ter dodatno tehnično strokovno znanje in izkušnje za določitev zahtev in ocenjevanje 

načrtov.  Naročnik bo zato morda želel vključiti strokovnjake v dveh glavnih fazah: 

1. pri oblikovanju zahtev glede povzetka načrta in učinkovitosti. Ponudniki se obvestijo o tehničnih 

zahtevah, ki jih morajo upoštevati za zagotovitev primerljivosti predloženih načrtov;   

2. pri ocenjevanju načrtov in možnosti izboljšav. Za zagotovitev podpore naročniku bi bilo treba izvesti 

tehnično ocenjevanje odzivov ponudnikov na ta merila.    

1.4 Kakšna navodila bi bilo treba dati ponudnikom? 

Za zagotovitev primerljivosti ponudb se v povabilo k oddaji ponudb vključijo naslednja tehnična navodila.  Če se načrti 

ocenjujejo glede na referenčno stavbo, se to jasno navede, določijo se količine določenih elementov stavbe.   

 

 

 

 

Tehnična navodila za ponudnike, ki za ocene stavb uporabljajo okoljske deklaracije proizvodov 
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Tehnični vidik za obravnavo Kaj to pomeni v praksi 

(a) Primerljivost okoljskih deklaracij 

proizvodov 

Okoljske deklaracije proizvodov se izberejo iz istih pravil za kategorije 

proizvodov. Shema pravil za kategorije proizvodov se zato navede v 

povabilu k oddaji ponudb.  

Če se bodo uporabila pravila sistema okoljskih deklaracij glede 

normalizacije in/ali ponderiranja, povezana z obstoječo shemo 

certificiranja stavb, se vsak načrt oceni v skladu z isto shemo in istimi 

pravili.  

Stopnja negotovosti se obravnava z vključitvijo (1) kvalitativne ocene 

negotovosti na podlagi virov osnovnih podatkov, načina pridobitve ali 

priprave ter tega, kateri postopek in tehnologijo predstavlja, pa tudi (2) 

kvantitativne ocene dveh najpomembnejših elementov stavbe, 

opredeljenih v analizi (glej preglednici a in b v merilu B10.1).   

(b) Primerjava na podlagi funkcionalne 

enakovrednosti 

Navedena enota, življenjska doba in predpostavke v zvezi z življenjsko 

dobo do zamenjave se opredelijo v pravilih za kategorije proizvodov za 

proizvod ali element stavbe (glej ISO 14025 ali EN 15804). Za 

predstavitev rezultatov se uporabi skupna navedena enota.  

(c) Elementi stavbe, ki spadajo na 

področje uporabe meril 

Področje uporabe meril zajema vsaj naslednje elemente stavbe: 

− temelje in podkonstrukcije; 

− okvir konstrukcije, vključno z nosilci, stebri in ploščami; 

− zunanje stene in izolacijo; 

− tla in strope; 

− notranje stene; 

− okna; 

− strehe. 

(d) Opredelitev življenjskega kroga 

stavbe in omejitev 

Pripravijo se okoljske deklaracije proizvodov, ki obravnavajo vse faze 

življenjskega kroga stavbe. Pri teh okoljskih deklaracijah proizvodov se 

upoštevajo tudi obremenitve in koristi, povezane z recikliranjem ob koncu 

življenjske dobe. 

Točke za reciklirani ali ponovno uporabljeni material se dodelijo v skladu 

z naslednjimi pravili: 

- vložki (faza proizvoda): v skladu s pravili iz oddelka 4.3.4.3 

standarda ISO 14044;  

- rezultati (faza ob koncu življenjskega kroga ali faza 

vzdrževanja): v skladu s pravili iz oddelka 6.4.3 standarda 

ISO 15804. 

(e) Pomembnost rezultatov za celotno 

stavbo 

 

Navedena enota za vsako okoljsko deklaracijo proizvoda se pomnoži z 

ustrezno količino v kosovnici.  Namen je zagotoviti možnost primerjave 

vseh vplivov na okolje za vsak gradbeni načrt.  

(f) Kazalniki kategorije vplivov v 

življenjskem krogu, ki se uporabijo za 

namene ocenjevanja 

 

Uporabijo se vsaj kazalniki kategorije vplivov (imenovani parametri), 

navedeni v standardu EN 15804:  

- potencial globalnega segrevanja (GWP); 

- potencial nastanka fotokemijskih oksidantov v troposferskem 

ozonu (POCP); 

- potencial tanjšanja stratosferske ozonske plasti (ODP); 

- potencial zakisljevanja tal in vode (AP); 

- potencial evtrofikacije (EP); 

- potencial izčrpavanja abiotskih virov elementov 

(ADP_elements); 

- potencial izčrpavanja abiotskih virov fosilnih goriv 

(ADP_elements). 
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Delno ali v celoti se lahko vključijo tudi drugi parametri, ki opisujejo 

uporabo virov, tokove odpadkov in izhodne tokove ter so opredeljeni s 

standardom EN 15804, če niso zajeti že v drugih opredeljenih merilih za 

zeleno javno naročanje, npr. glede vsebnosti recikliranega materiala in 

proizvodnje energije iz obnovljivih virov. 

Uporabi se sistem ponderiranja za izbrane kazalnike kategorije vplivov, da 

se za elemente stavbe ocenijo skupni rezultati na podlagi kazalnikov ali 

ocen iz okoljske deklaracije proizvoda. Ta sistem izbere naročnik na 

podlagi: 

- primernega obstoječega sistema ponderiranja, ki da oceno, kot 

so sistemi, sprejeti v nekaterih preverjenih shemah pravil za 

kategorije proizvodov; 

- sistema ponderiranja, ki ga predlaga tehnični ocenjevalec 

življenjskega kroga (glej Prilogo 3). 

Če se z orodjem za oceno življenjskega kroga pridobi zbirni rezultat za 

poslovno stavbo, se upošteva samo rezultat za te kategorije vplivov. 
 

 

Priloga 2 

Dodatne smernice za merilo B10.1: Izvajanje analize ocene življenjskega kroga 

V merilih B10.1 za oddajo javnega naročila za podrobno projektiranje in učinkovitost je opisano, kako lahko ponudniki 

uporabijo oceno življenjskega kroga za dokaz, da so zmanjšali vplive gradnje poslovne stavbe na okolje.  V teh kratkih 

navodilih je opisano:  

 kdaj se lahko to merilo uporabi; 

 pravila, potrebna za zagotovitev primerljivosti ponudb, in  

 tehnična podpora, potrebna za izbiro ponudbe. 

Vsaka uporaba ocene življenjskega kroga se izvede s sklicevanjem na standard ISO 14040/ISO 14044 ali EN 15978. 

2.1 Kdaj se lahko uporabi možnost ocene življenjskega kroga? 

Uporaba meril 10b se priporoča le, če je mogoča primerjava možnosti izboljšav in referenčnega gradbenega načrta in/ali 

primerjava med različnimi gradbenimi načrti.  Zato je pomembna za naslednje scenarije javnega naročanja: 

 če stranka že ima referenčni gradbeni načrt in popis del, ki je bil ocenjen za določitev priporočene cene za 

primerjavo s ponudbami;  

 če bo uporabljen natečaj za načrte za spodbujanje inovativnih gradbenih načrtov, ki jih bodo predstavile 

projektantske skupine in/ali izvajalci; 

 če morajo gradbeni načrti dokazovati določeno stopnjo učinkovitosti za posamezne elemente stavbe, pri čemer se 

uporabi orodje za izračun, ki temelji na oceni življenjskega kroga.  

V teh scenarijih je analiza ocene življenjskega kroga lahko pogoj za oddajo javnega naročila.   

2.2 Ali bo za ocenjevanje ponudb potrebno dodatno strokovno znanje? 

V vsakem razpisnem postopku za poslovne stavbe bo naročnik verjetno potreboval dodatno strokovno znanje in izkušnje na 

področju projektiranja ter dodatno tehnično strokovno znanje in izkušnje za določitev zahtev in ocenjevanje načrtov. To 

strokovno znanje in izkušnje bo zato morda želel vključiti v dveh fazah postopka javnega naročanja: 

1. pri oblikovanju zahtev glede povzetka načrta in učinkovitosti. Ponudniki se obvestijo o tehničnih zahtevah, ki jih 

morajo upoštevati za zagotovitev primerljivosti predloženih načrtov;      

2. pri ocenjevanju načrtov in možnosti izboljšav. Za zagotovitev podpore naročniku bi bilo treba izvesti tehnično 

ocenjevanje odzivov ponudnikov na to merilo.  

Zahteva se, da tehnični ocenjevalec kritično pregleda analize ocene življenjskega kroga vsakega ponudnika v skladu s 

smernicami iz Priloge 3.  

2.3 Kakšna navodila bi bilo treba dati ponudnikom? 

Za zagotovitev primerljivosti ponudb bi bilo treba v povabilo k oddaji ponudb vključiti naslednja tehnična navodila.  Če se 

načrti ocenjujejo glede na referenčno stavbo, se to jasno navede, predloži se kosovnica.   

Tehnična navodila za ponudnike, ki uporabljajo oceno življenjskega kroga za ocene stavb 
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Tehnični vidik za obravnavo Kaj to pomeni v praksi 

(a) Metoda in podatki iz popisa Za zagotovitev primerljivosti se navedejo metoda ocenjevanja vpliva in 

podatki iz popisa življenjskega kroga, ki jih bo uporabljala posamezna 

projektantska skupina.   

Preverjeni primarni podatki se lahko uporabijo za dopolnitev vrzeli v skladu 

s smernicami iz standarda ISO 14040/14044 ali EN 15978 in za podatke iz 

okoljskih deklaracij v skladu s smernicami iz standarda ISO 14025 ali 

EN 15804. 

Stopnja negotovosti se obravnava z vključitvijo (1) kvalitativne ocene 

negotovosti na podlagi virov osnovnih podatkov, načina pridobitve ali 

priprave ter tega, kateri postopek in tehnologijo predstavlja, pa tudi (2) 

kvantitativne ocene dveh najpomembnejših elementov stavbe, opredeljenih 

v analizi (glej preglednici a in b v merilu B10.1).   

(b) Primerjava na podlagi funkcionalne 

enakovrednosti 

Kot referenčna točka za vsak načrt se navedejo naslednje značilnosti stavbe 

(glej ISO 14040/14044 ali EN 15978): 

- ustrezne tehnične in funkcionalne zahteve, kot so opisane v 

zahtevah glede učinkovitosti; 

- predvideni vzorec uporabe; 

- zahtevana življenjska doba. 

Za predstavitev rezultatov se uporabi skupna funkcionalna ali referenčna 

enota (glej ISO 14044 ali EN 15978). Pri opredelitvi funkcionalne enote se 

upošteva življenjska doba uporabnosti. 

(c) Opredelitev življenjskega kroga 

stavbe in omejitev 

Analiza zajema vse faze življenjskega kroga stavbe (glej ISO 14040).   

V primeru prenove stavbe se projektantske skupine okvirno sklicujejo na 

„omejitev za prenovo“ iz modula B5 standarda EN 15978.  

Točke za reciklirani ali ponovno uporabljeni material se dodelijo v skladu z 

naslednjimi pravili: 

- vložki (faza proizvoda): v skladu s pravili iz oddelka 4.3.4.3 

standarda ISO 14044;  

- rezultati (faza ob koncu življenjskega kroga ali faza vzdrževanja): 

v skladu s pravili iz oddelka 6.4.3 standarda ISO 15804. 

(d) Elementi stavbe, ki spadajo na 

področje uporabe meril 

Področje uporabe meril zajema vsaj naslednje elemente stavbe: 

- temelje in podkonstrukcije;  

- okvir konstrukcije, vključno z nosilci, stebri in ploščami: 

- zunanje stene in izolacijo; 

- tla in strope; 

- notranje stene; 

- okna; 

- strehe. 

(e) Kazalniki kategorije vplivov 

življenjskega kroga, ki se uporabijo za 

namene ocenjevanja 

 

Uporabijo se vsaj kazalniki kategorije vplivov, navedeni v standardu 

EN 15978:  

- potencial globalnega segrevanja (GWP); 

- potencial nastanka fotokemijskih oksidantov v troposferskem 

ozonu (POCP); 

- potencial tanjšanja stratosferske ozonske plasti (ODP); 

- potencial zakisljevanja tal in vode (AP); 

- potencial evtrofikacije (EP); 

- potencial izčrpavanja abiotskih virov elementov (ADP_elements); 

- potencial izčrpavanja abiotskih virov fosilnih goriv 



 

44 

 

(ADP_elements). 

Delno ali v celoti se lahko vključijo tudi drugi kazalniki, ki opisujejo 

uporabo virov, tokove odpadkov in izhodne tokove ter so opredeljeni s 

standardom EN 15978, če niso zajeti že v drugih opredeljenih merilih za 

zeleno javno naročanje, npr. glede vsebnosti recikliranega materiala in 

proizvodnje energije iz obnovljivih virov. 

Uporabi se sistem ponderiranja za izbrane kazalnike kategorije vplivov, da 

se oceni skupni rezultat. Ta sistem izbere naročnik na podlagi: 

- primernega obstoječega sistema ponderiranja, kot so sistemi 

ponderiranja, sprejeti v nekaterih nacionalnih shemah ocene 

življenjskega kroga, ali 

- sistema ponderiranja, ki ga predlaga tehnični ocenjevalec 

življenjskega kroga (glej Prilogo 3). 

Če se z orodjem za oceno življenjskega kroga pridobi zbirni rezultat za 

poslovno stavbo, se upošteva samo rezultat za kategorije vplivov, 

opredeljene v standardu EN 15978. 
 

 

 

Priloga 3 

Povzetek za tehničnega ocenjevalca življenjskega kroga 

Tehnični ocenjevalec pomaga naročniku pri določanju osnovnih pravil za ponudnike s sklicevanjem na prilogo 1 ali 2, 

odvisno od izbrane možnosti.   

Naročniku predlaga in se z njim dogovori o ponderiranju rezultatov kazalnika presoje vpliva življenjskega kroga, razen če je 

to že predhodno določeno z možnostjo ii ali iii v merilu 10B.1. 

Tehnični ocenjevalec po prejemu ponudb: 

(i) preveri, kako so bile združene okoljske deklaracije proizvodov, ali  

(ii) kritično pregleda ocene življenjskega kroga v zvezi z metodološkimi odločitvami, kakovostjo podatkov in 

primerljivostjo.   

Kritični pregled se opravi s sklicevanjem na oddelek 6 standarda ISO 14044 in naslednje oddelke priporočila Evropske 

komisije o okoljskem odtisu izdelkov (2013/179/EU):   

- Kritični pregled (oddelek 9, str. 68); 

- Kontrolni seznam za zbiranje podatkov (Priloga III); 

- Zahteve glede kakovosti podatkov (oddelek 5.6, str. 36); 

- Razlaga rezultatov (oddelek 7, str. 61). 

 

 

 


