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Merila EU za zelena javna naročila za tekstilne izdelke in storitve 
 

1. UVOD 

Merila EU za zelena javna naročila so namenjena temu, da javnim organom olajšajo nakup blaga, storitev in gradenj z zmanjšanimi vplivi na 
okolje. Uporaba meril je prostovoljna. Oblikovana so tako, da jih lahko posamezen organ, če se mu zdi to primerno, vključi v svojo razpisno 
dokumentacijo s čim manj urejanja. V tem dokumentu so našteta merila EU za zelena javna naročila, oblikovana za skupino izdelkov „tekstilni 
izdelki“, ki obsega dobavo tekstilnih izdelkov in storitev. Priloženo tehnično poročilo vsebuje vse obrazložitve za izbiro teh meril in napotila na 
dodatne informacije. 
Merila so razdeljena na merila za izbor, tehnične specifikacije, merila za oddajo naročila in klavzule o izvedbi naročila. Za vsako področje meril 
sta predstavljena dva sklopa meril: 

• osnovna merila so zasnovana tako, da omogočajo preprosto uporabo zelenih javnih naročil z osredotočanjem na ključna področja 
okoljske učinkovitosti izdelka, 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 lahko uporabijo organi, ki želijo narediti 
korak dlje pri podpiranju ciljev na področju okolja in inovacij. 

Formulacija „enako za osnovna in celovita merila“ se vstavi, če so merila identična za obe ravni ambicioznosti. 
 
Merila naj bi se v največji možni meri preverila v skladu z evropskimi ali mednarodno standardiziranimi metodami in/ali s splošno 
razpoložljivimi načini preverjanja. 
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1.1 Opredelitev pojmov in obseg tekstilnih izdelkov 

Merila za tekstilne izdelke zajemajo naslednje izdelke, ki vključujejo končne izdelke ter vmesne izdelke in dodatke: 

• tekstilna oblačila in dodatke: uniforme, delovna oblačila, osebno zaščitno opremo1 in dodatke, ki po teži vsebujejo najmanj 80 % 
tekstilnih vlaken v tkani, netkani ali pleteni obliki; 

• tekstilne izdelke za notranjo opremo: tekstilne izdelke za notranjo uporabo, ki po teži vsebujejo najmanj 80 % tekstilnih vlaken v tkani, 
netkani ali pleteni obliki. To vključuje posteljno perilo, brisače, namizno perilo in zavese; 

• tekstilna vlakna, prejo, tkane in pletene vstavke: vmesne izdelke, namenjene uporabi v tekstilnih oblačilih in dodatkih ter tekstilnih 
izdelkih za notranjo opremo, vključno s pohištvenim tekstilom in prevlekami za posteljne vložke pred uporabo medvlog in obdelavo, 
povezano s končnim izdelkom; 

• netkane elemente: vmesne izdelke, ki so vključeni v tekstilna oblačila in dodatke ter tekstilne izdelke za notranjo opremo. To vključuje 
zadrge, gumbe in druge dodatke ter membrane, premaze in laminate, ki so del strukture oblačil ali tekstilnih izdelkov za notranjo opremo 
in imajo lahko tudi funkcionalni namen. 

Za namene teh meril tekstilna vlakna zajemajo naravna vlakna, sintetična vlakna in umetna celulozna vlakna. Tekstilna vlakna, za katera so na 
voljo merila za zelena javna naročila, zajemajo: 

• naravna vlakna: bombaž in druga naravna celulozna predivna vlakna, volno in druga keratinska vlakna; 

• sintetična vlakna: poliamid in poliester; 

• umetna celulozna vlakna: liocel, modal in viskozo. 
 

                                                        
1 Zahteve za učinkovitost za osebno zaščitno opremo, ki so določene v zakonodaji EU in/ali nacionalni zakonodaji, imajo prednost pred vsemi zahtevami za učinkovitost za 
zelena javna naročila. 
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1.2 Opredelitev pojmov in obseg tekstilnih storitev 

Tekstilne storitve so vključene v obseg uporabe, saj lahko v primerjavi z neposrednim nakupom ponudijo stroškovne koristi okoljskih vidikov 
življenjske dobe. Osnovni obseg takih storitev zajema storitve pranja perila, vzdrževanja in ponovnega sprejemanja za tekstilne izdelke, ki so 
lahko v lasti javnega naročnika ali se zagotavljajo v okviru najema. Različni možni elementi tekstilnih storitev, za katere so na voljo okoljska 
merila, so opredeljeni na naslednji način: 

• pranje perila: zbiranje, čiščenje (z mokrim ali suhim postopkom) in vrnitev tekstilnih izdelkov na določene standarde čistosti in higiene; 

• vzdrževanje: vzdrževanje in popravilo tekstilnih izdelkov za podaljšanje njihove uporabne življenjske dobe. To vključuje zamenjavo 
dodatkov in delov, zamenjavo tkanih vstavkov ter ponovno obdelavo/ponovno impregniranje funkcionalnih premazov; 

• ponovno sprejemanje: zbiranje in razvrščanje tekstilnih izdelkov, da se čim bolj povečata njihova ponovna uporaba in/ali recikliranje. 
Javni naročnik se odpoveduje lastništvu nad vsemi tekstilnimi izdelki, takoj ko so ti zbrani. 

 

1.3 Splošna opomba o preverjanju 

Pri številnih merilih je predlagano sredstvo za preverjanje predložitev poročil o preskusih. Za vsako merilo so navedene ustrezne preskusne 
metode. Javni organ se sam odloči, v kateri fazi bi bilo treba predložiti take rezultate preskusov. Na splošno se ne zdi potrebno od vseh 
ponudnikov zahtevati, naj že na začetku predložijo rezultate preskusov. Za zmanjšanje bremena ponudnikov in javnih organov bi ob predložitvi 
ponudb lahko zadostovala lastna izjava. Poleg tega obstajajo različne možnosti za to, ali in kdaj bi bili potrebni preskusi, ki so navedene v 
nadaljevanju. 

a) Ob objavi razpisa 

Pri enkratnih naročilih blaga bi se lahko od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahtevalo, naj predloži ta dokaz. Če se dokaz šteje za 
zadosten, se naročilo lahko odda. Če se dokaz šteje za nezadosten ali neskladen, bi se: 

(i) kadar sredstvo za preverjanje zadeva tehnično specifikacijo, dokaz zahteval od naslednjega ponudnika z najvišjim številom točk, 
ki bi se nato proučil za oddajo naročila; 
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(ii) kadar sredstvo za preverjanje zadeva merilo za oddajo naročila, dodeljene dodatne točke odštele, razvrstitev ponudbe pa bi se 
ponovno izračunala z vsemi zadevnimi posledicami. 

Poročilo o preskusu potrjuje, da je bil za nekatere zahteve preskušen vzorec tekstilnih izdelkov in ne tekstilni izdelki, ki se dejansko 
dobavijo v okviru naročila. Pri okvirnih sporazumih so okoliščine lahko drugačne. Ta scenarij je podrobneje obravnavan v točki (b).  

b) Med izvajanjem naročila 

Rezultati preskusov bi se lahko zahtevali za en ali več izdelkov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na splošno bodisi če obstajajo 
pomisleki o napačnih izjavah. To je zlasti pomembno pri okvirnih sporazumih, v katerih morda ni določeno začetno naročilo tekstilnih 
izdelkov. 

Priporoča se, naj se v naročilo vključijo izrecne klavzule o izvedbi naročila. V njih bi moralo biti določeno, da lahko javni naročnik kadar 
koli v času trajanja naročila izvede naključne preskuse za preverjanje. Če rezultati takih preskusov pokažejo, da dobavljeni tekstilni 
izdelki ne izpolnjujejo meril, lahko javni naročnik naloži kazni, sorazmerne napaki, in ima možnost odpovedati javno naročilo. Nekateri 
javni organi vključujejo pogoj, ki določa, da mora stroške preskušanja kriti javni organ , če se po preskusih ugotovi, da izdelek izpolnjuje 
njihove zahteve; če pa zahteve niso izpolnjene, mora stroške kriti dobavitelj. 
Pri okvirnih sporazumih je vprašanje, kdaj se zahteva predložitev dokaza, odvisno od posebne sestave naročila: 

(i) pri okvirnih sporazumih z enim gospodarskim subjektom, pri katerih se posamezni tekstilni izdelki, ki jih je treba dobaviti, 
opredelijo ob sklenitvi okvirnega sporazuma, število enot pa se določi pozneje, se uporabljajo enaki dejavniki kot pri zgoraj 
opisanih enkratnih naročilih blaga; 

(ii) pri okvirnih sporazumih, pri katerih se predhodno izbere več potencialnih dobaviteljev, nato pa se objavijo razpisi zanje, morajo 
predhodno izbrani ponudniki v tej začetni fazi predizbora morda dokazati le, da lahko dobavijo tekstilne izdelke, ki izpolnjujejo 
minimalne zahteve za učinkovitost iz okvirnega sporazuma. Pri naslednjih sprotnih pogodbah (ali naročilih), ki se oddajo po 
razpisu za predhodno izbrane dobavitelje, se uporabljajo enaki dejavniki kot v zgornjih točkah (a) in (b), če je treba v okviru 
razpisa dokazati izpolnjevanje dodatnih zahtev. Če je razpis povezan le s ceno, bi bilo treba proučiti možnost preverjanja v fazi 
izvajanja naročila. 

Opozoriti je treba tudi na možnost, da ponudniki zagotovijo preverjanje na podlagi tekstilnih izdelkov z znakom EU za okolje ali drugim 
ustreznim okoljskim znakom tipa I (v skladu s standardom ISO 14024), ki izpolnjuje enake določene zahteve. Tudi za take tekstilne 
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izdelke bi se moralo šteti, da izpolnjujejo ustrezna merila, preverjanje pa bi se zahtevalo v skladu z enakim pristopom, kot je bil določen 
za rezultate preskusov. 

Upoštevati je treba, da morajo v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU javni naročniki sprejeti tudi druga ustrezna dokazila. Med 
njimi je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca, če zadevni gospodarski subjekt nima dostopa do poročil o preskusih ali jih ne more 
pridobiti v ustreznih rokih. To velja, če zadevni gospodarski subjekt ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter če s tem dokaže, da gradnje, 
blago ali storitve, ki jih zagotavlja, izpolnjujejo zahteve ali merila iz tehničnih specifikacij, merila za oddajo naročila ali pogoje za 
izvedbo naročila. V primeru sklicevanja na potrdilo/poročilo o preskusu, ki ga je pripravil posebni organ za ugotavljanje skladnosti, javni 
naročniki za izvedbo preskusov sprejmejo tudi potrdila/poročila o preskusih drugih enakovrednih ocenjevalnih organov. 
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2. KLJUČNI VPLIVI NA OKOLJE 

Merila za tekstilne izdelke se osredotočajo na najpomembnejše vplive na okolje v celotni življenjski dobi izdelkov. Za tekstilne 
izdelke so bili razdeljeni v pet ločenih kategorij: 

• pridobivanje vlaken; 
• omejitve glede kemikalij; 
• obstojnost in podaljšanje življenjske dobe; 
• ohranjanje energije med uporabo; 
• zasnova za ponovno uporabo in recikliranje. 

Raznovrstnost tekstilnih vlaken, ki se lahko uporabijo, številne različne vrste tekstilnih izdelkov in končne uporabe ter širok nabor 
povezanih vplivov na okolje pomenijo, da je treba obravnavati številne točke v celotni življenjski dobi. Analiza življenjske dobe 
tekstilnih izdelkov kaže, da bi se morale izboljšave osredotočiti na naslednja „žariščna področja“ s pomembnim vplivom na okolje: 

• proizvodnja bombaža: strupenost za okolje, povezana s proizvodnjo in uporabo gnojil in pesticidov, največ prispeva k porabi 
energije in strupenosti za okolje. Kot znatni so izpostavljeni tudi vplivi porabe vode za namakanje na vire; 

• proizvodnja volne: ob pranju (temeljitem čiščenju) volne se lahko v odpadno vodo izločajo maščobe, znoj in ektoparaziticidi, 
kar posledično povzroči strupenost za okolje, hkrati pa zahteva znatno porabo procesne energije; 

• proizvodnja sintetičnih vlaken: vplivi porabe energije in surovin za proizvodnjo vlaken na podnebne spremembe in strupenost 
za okolje so veliki. Za proizvodnjo najlona (poliamida) se od vseh vlaken porabi največ energije, je pa tudi tehnično 
najzahtevnejši za recikliranje; 

• proizvodnja umetnih celuloznih vlaken: vplivi porabe energije pri proizvodnji teh vlaken na podnebne spremembe in 
strupenost za okolje so veliki. Ta vrsta vlaken se večinoma pridobiva iz lesa; vplivi na okolje, povezani z netrajnostnimi 
praksami v gozdarstvu in nezakonito sečnjo, so lahko znatni; 

• procesna energija in strupenost za okolje, ki sta povezani s predenjem, tkanjem, barvanjem, tiskanjem in končnimi fazami 
proizvodnje: številne faze proizvodnje v dobavni verigi za tekstilne izdelke so povezane z uporabo proizvodnih kemikalij in 
rabo energije v procesih. Proizvodne kemikalije in izprani ostanki lahko onesnažijo zrak in odpadno vodo; 

• raba energija in strupenost za okolje, povezani s fazo uporabe tekstilnih izdelkov: ti vplivi se nanašajo predvsem na energijo 
in detergente pri pranju, nanje pa lahko vplivajo izbira vlaken in mešanice. Primerjalne študije industrijskega in 
gospodinjskega pranja in sušenja kažejo, da so industrijske pralnice običajno učinkovitejše od pranja/sušenja v gospodinjstvu 
in bi zato lahko zmanjšale vplive v fazi uporabe; 
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• toksičnost za ljudi, povezana s proizvodnimi in funkcionalnimi kemikalijami: kemikalije, ki se uporabljajo v proizvodnih 
procesih, lahko pomenijo tveganje za zdravje ljudi, bodisi za delavce v proizvodnih obratih bodisi če kemikalije ostanejo na 
končnem izdelku in tako ustvarjajo možnost za izpostavljenost končnega uporabnika. 

Morebitne znatne koristi za okolje izhajajo tudi iz podaljšanja življenjske dobe izdelkov in bolj krožnih sistemov uporabe virov, 
povezanih s fazo odstranitve (na koncu življenjske dobe). Okoljske koristi je mogoče določiti kot rezultat obstojnosti, ponovne 
uporabe, recikliranja in dejavnosti energijske predelave. 

Ključni okoljski vidiki  Pristop na podlagi zelenih javnih naročil 

• Nevarni učinki na vodno okolje zaradi uporabe 
nevarnih gnojil in pesticidov med gojenjem 
naravnih vlaken. 

• Nevarni učinki na vodno okolje zaradi snovi, ki se 
uporabljajo med obdelavo vmesnih in končnih 
tekstilnih izdelkov. 

• Uporaba biotskih in abiotskih virov iz gozdarstva, 
nafte in zemeljskega plina za proizvodnjo gnojil in 
vlaken. 

• Emisije toplogrednih plinov, zakisljevanje in smog 
zaradi proizvodnje in uporabe električne energije 
in zemeljskega plina, ki se uporabljata za izdelavo 
sintetičnih vlaken ter za pranje, sušenje in likanje 
tekstilnih izdelkov. 

• Zgodnje napake izdelkov, ki lahko posledično 
privedejo do tratenja biotskih in abiotskih virov ter 
njihovega odlaganja ali sežiganja z možnostjo 
nevarnih emisij v zrak in vodo. 

 • Nakup tekstilnih izdelkov iz vlaken, ki so bila proizvedena 
z manj gnojili, nevarnimi pesticidi in proizvodnimi 
kemikalijami. 

• Nakup tekstilnih izdelkov, ki vsebujejo reciklirane 
materiale in vlakna. 

• Nakup tekstilnih izdelkov, pri proizvodnji katerih je bilo 
uporabljenih manj za okolje škodljivih in nevarnih snovi. 

• Nakup tekstilnih izdelkov, za sušenje in likanje katerih je 
potrebne manj energije. 

• Nakup barvno obstojnih tkanin, ki se med uporabo ne 
skrčijo, so izdelane za daljšo obstojnost pri uporabi in imajo 
dlje časa obstojne funkcionalne premaze. 

• Oddajanje naročil za storitve s čim manjšo porabo energije 
pri pranju, sušenju in likanju tekstilnih izdelkov. 

• Oddajanje naročil za vzdrževanje tekstilnih izdelkov z 
namenom podaljšanja njihove življenjske dobe. 

• Oddajanje naročil za storitve, ki ponovno uporabljajo 
tekstilne izdelke ter čim bolj povečujejo možnost ponovne 
uporabe in recikliranja tekstilnih izdelkov ob koncu njihove 
življenjske dobe. 

Upoštevajte, da okoljski vidiki niso nujno razvrščeni po pomembnosti. 



 

9 
 

3. MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA TEKSTILNE IZDELKE 

3.1 Javno naročanje tekstilnih izdelkov 

Osnovna merila Celovita merila 

PREDMET UREJANJA 

Nakup tekstilnih izdelkov z zmanjšanim vplivom na okolje 

3.1.1 Merila za izbor 

MERILA ZA IZBOR (SC) 
 SC 1. Dobavitelji tekstilnih izdelkov 

Ponudniki morajo dokazati, katere vire, strokovno znanje, 
dokumentirane postopke in sisteme upravljanja imajo vzpostavljene, da 
lahko obravnavajo naslednje vidike izdelka in njegove dobavne 
verige2: 

• izvor tekstilnih vlaken: sistemi, ki omogočajo sledljivost vira, 
vsebnosti in sistemov proizvodnje naravnih in umetnih vlaken, 
za katera bodo veljala okoljska merila. To vključuje evidence 
transakcij, ki omogočajo preverjanje in sledljivost od izvora 
surovine do izdelave in predelave preje in neobdelane tkanine3. 
Vključuje lahko tudi uporabo potrdil tretjih strani o izvoru in 
sledljivosti; 

• ravnanje s kemikalijami: uvedba seznama omejenih kemijskih 
                                                        
2 Izrecna možnost, da se zahtevajo zmogljivosti upravljanja dobavne verige, je bila uvedena v delu II(d) Priloge XII k Direktivi 2014/24/EU o javnem naročanju. 
3 Neobdelana tkanina je nebeljena in nebarvana ter nekončana tekstilna tkanina, ki jo je mogoče nakupiti kot primarni izdelek. 
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snovi, vključno s posredovanjem seznama obratom za barvanje, 
tiskanje in končno obdelavo, spremljanje skladnosti 
proizvodnih obratov (kot je ustrezno glede na merilo P3.2) in 
spremljanje skladnosti končnih izdelkov (kot je ustrezno glede 
na merilo P3.1), vključno z laboratorijskim testiranjem. 
Potrebni bodo tudi revizorji za obiske obratov, uporaba 
sistemov skladnosti tekstilnih izdelkov in laboratorijev za 
testiranje izdelkov, ki so akreditirani v skladu z mednarodnimi 
standardi (npr. standardi ISO 17025, ISO 17065, ISO 19011 ali 
enakovredni standardi). 

 

Preverjanje 
Ponudniki morajo opisati sisteme in zmogljivosti, ki jih imajo 
vzpostavljene za spremljanje in preverjanje izvora tekstilnih vlaken in 
ravnanja s kemikalijami. Poleg tega morajo opisati uporabljene sisteme 
dokumentiranja, revidiranja in analize za spremljanje skladnosti 
dobaviteljev in končnega izdelka. 

Potrjeni morajo biti viri financiranja in strokovno znanje za upravljanje 
skladnosti. Zagotoviti je treba ustrezne primere iz prejšnjih naročil za 
dobavo tekstilnih izdelkov, ki kažejo, kako sta se upravljala in 
preverjala ta dva vidika. 

 

 

 
 

 



 

11 
 

Osnovna merila Celovita merila 

3.1.2 Tekstilna vlakna 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (TS) 
TS 1. Bombažna vlakna 
Najmanj 20 % vsebnosti bombažnega blaga, ki se uporablja za 
izpolnitev naročila, mora biti ali: 

1. ekološkega izvora: pridelano v skladu z zahtevami iz Uredbe 
(ES) št. 834/2007,4 nacionalnim programom ZDA za organsko 
pridelavo (NOP) ali enakovrednimi pravnimi zahtevami, ki so 
jih določili trgovinski partnerji EU, ali 

2. pridelanega ob integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi 
organizmi: pridelano v skladu z načeli integriranega varstva 
rastlin pred škodljivimi organizmi, kot so opredeljena s 
programom integriranega varstva rastlin pred škodljivimi 
organizmi Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO)5 
ali z Direktivo EU št. 2009/128/ES.6 

Če želi javni naročnik še naprej podpirati rast trga organskega 
bombaža in/ali ugotavlja primanjkljaj v dobavi certificiranega 

TS 1. Bombažna vlakna 
Najmanj 60 % vsebnosti bombažnega blaga, ki se uporablja za 
izpolnitev naročila, mora biti ali: 

1. ekološkega izvora: pridelano v skladu z zahtevami iz Uredbe 
(ES) št. 834/20074, nacionalnim programom ZDA za organsko 
pridelavo (NOP) ali enakovrednimi pravnimi zahtevami, ki so 
jih določili trgovinski partnerji EU, ali 

2. pridelanega ob integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi 
organizmi: pridelano v skladu z načeli, kot so opredeljena s 
programom integriranega varstva rastlin pred škodljivimi 
organizmi Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO)5 ali 
z Direktivo EU št. 2009/128/ES6 , ali 

Če želi javni naročnik še naprej podpirati rast trga organskega 
bombaža in/ali ugotavlja primanjkljaj v dobavi certificiranega 
organskega bombaža, se lahko dovolita necertificirani ali prehodni 

                                                        
4 Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 
20.7.2007, str. 1). 
5 Več o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/. 
6 Glej Prilogo I k Direktivi 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov. 
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organskega bombaža, se lahko dovolita necertificirani ali prehodni 
organski bombaž7 (glej pojasnjevalno opombo „Podpora trgu 
organskega bombaža“ spodaj). 

Če želi javni naročnik podpirati ekološko označevanje za uporabljene 
izdelke, se organski bombaž, ki se uporablja za izpolnjevanje zahtev, ne 
sme mešati z gensko spremenjenim bombažem. Če se iz držav, v katerih 
je odobrena uporaba gensko spremenjenega bombaža, pridobijo drugi 
viri bombaža, uporabljenega v izdelkih, se lahko zahteva predložitev 
dokaza8. 

 

Preverjanje 
Izvor bombaža in vsebnost blaga bosta ob dostavi preverjena na 
podlagi sistema certificiranja tretjih strani za integrirano varstvo rastlin 
pred škodljivimi organizmi ali proizvodnjo organskega bombaža skupaj 
z dokumentiranimi evidencami transakcij, ki omogočajo, da se 
vsebnost bombaža v posameznih izdelkih ali serijah blaga preveri in 
izsledi do točke certificiranja. 

To vključuje veljavno certificiranje ekološke pridelave ali pridelave z 
integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi9 ter 
dokumentacijo transakcij, ki dokazuje nakup deklarirane vsebnosti 

organski bombaž7 (glej pojasnjevalno opombo „Podpora trgu 
organskega bombaža“ spodaj). 
Če želi javni naročnik podpirati ekološko označevanje za uporabljene 
izdelke, se organski bombaž, ki se uporablja za izpolnjevanje zahtev, ne 
sme mešati z gensko spremenjenim bombažem. Če se iz držav, v katerih 
je odobrena uporaba gensko spremenjenega bombaža, pridobijo drugi 
viri bombaža, uporabljenega v izdelkih, se lahko zahteva predložitev 
dokaza 8. 
 

Preverjanje 
Izvor bombaža in vsebnost blaga bosta ob dostavi preverjena na podlagi 
sistema certificiranja tretjih strani za integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivimi organizmi ali proizvodnjo organskega bombaža skupaj z 
dokumentiranimi evidencami transakcij, ki omogočajo, da se vsebnost 
bombaža v posameznih izdelkih ali serijah blaga preveri in izsledi do 
točke certificiranja. 
To vključuje veljavno certificiranje ekološke pridelave ali pridelave z 
integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi9 ter 
dokumentacijo transakcij, ki dokazuje nakup deklarirane vsebnosti 
bombaža in zagotavlja sledljivost. 

                                                        
7 V Uredbi (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi je „preusmeritev“ opredeljena kot „preusmerjanje z neekološkega na ekološko kmetovanje v določenem obdobju, v katerem 
so se uporabljale določbe o ekološki pridelavi“. Pisno potrdilo pristojnega organa države za ekološko pridelavo ali organa za nadzor nad ekološko pridelavo, da so 
pridelovalci sporočili svojo preusmeritev in vključili svoje kmetije v sistem nadzora nad ekološko pridelavo, bi pomenilo formalni dokaz stanja preusmeritve. 
8 Glej http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
9 Za naslednje sheme se ob pripravi tega dokumenta šteje, da dajejo ustrezno zagotovilo: integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi: Better Cotton Initiative (BCI), 
AGRO 2 (Grčija), Cotton Made in Africa, Fair Trade, Australian Better Management Programme (BMP); ekološki izvor:organi za nadzor nad ekološko pridelavo, priznani v 
EU, program ZDA za organsko hrano, Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo (IFOAM). 
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bombaža in zagotavlja sledljivost. 

Če je ustrezno in če se organski bombaž meša s klasičnim bombažem 
ali bombažem iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred 
škodljivimi organizmi, se na zahtevo zagotovi presejalni test10, da se 
preveri gensko nespremenjeni bombaž. 

Če je ustrezno in če se organski bombaž meša s klasičnim bombažem 
ali bombažem iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred 
škodljivimi organizmi, se na zahtevo zagotovi presejalni test10, da se 
preveri gensko nespremenjeni bombaž. 

                                                        
10 Priporočena oblika preverjanja je kvalitativni presejalni test pogostih genskih sprememb, ki se opravi v skladu z „referenčnimi metodami EU za analizo gensko 
spremenjenih organizmov“ (glej http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Preskusi se opravijo na vzorcih surovega bombaža iz vsake države izvora pred kakršno koli 
mokro obdelavo. Kot dokaz skladnosti se sprejme potrdilo za bombaž iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi po shemah, v skladu s katerimi 
je gensko spremenjeni bombaž izključen. 
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MERILA ZA ODDAJO NAROČILA (AC) 
AC 1. Bombažna vlakna 
Točke se dodelijo sorazmerno za vsako 10-odstotno izboljšanje glede 
na minimalno tehnično specifikacijo vsebnosti certificiranega bombaža 
iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi 
ali iz ekološke pridelave. 

Preverjanje 
Glej merilo P2.1. 

AC 1. Bombažna vlakna 
Točke se dodelijo sorazmerno za vsako 10-odstotno izboljšanje glede 
na minimalno tehnično specifikacijo vsebnosti certificiranega bombaža 
iz pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi 
ali iz ekološke pridelave. 

Preverjanje 
Glej merilo P2.1. 
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Pojasnjevalna opomba: Podpora trgu organskega bombaža 
Omejena razpoložljivost organskega bombaža na svetovnem trgu lahko pomeni izziv za javna naročila. Po drugi strani pa imajo lahko javna 
naročila pomembno vlogo pri spodbujanju povpraševanja. Za rešitev tega izziva se zato priporoča uporaba pravočasnih preverjanj trga in/ali 
predhodnih informativnih obvestil, da se morebitni ponudniki obvestijo o prihajajočih naročilih in verjetnem zahtevanem obsegu bombažnih 
tekstilnih izdelkov. 

Ponudniki bi se lahko tudi spodbudili k pridobivanju bombaža prek sodelovanja s projekti za razvoj kmetijstva. S tovrstnimi projekti, ki imajo 
lahko v nekaterih primerih svoje sisteme certificiranja (npr. Cotton Made in Africa), bi bilo mogoče podpreti nove sisteme certificiranja za 
ekološko pridelavo ali pridelavo z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi. Dejstvo je tudi, da je certificiranje lahko drago. 
Zaradi teh stroškov se lahko necertificirani organski bombaž pridobi iz številnih držav, kjer se z razvojnimi projekti spodbuja kmetijstvo z nizko 
porabo ali kjer so bile sprejete posebne kmetijske politike. 
Da bi na trg pripeljali več organskega bombaža, lahko javni naročniki trg podprejo na dva načina: 

1. s sprejemanjem potrdil, ki jih zagotovijo organi za nadzor nad ekološko pridelavo, vladni nadzorni organi ali sistemi tretjih strani ob 
oddaji naročila in/ali nakupu bombaža. Če bi ta pristop združili s pravočasnimi preverjanji trga, bi proizvajalcem in pridelovalcem dali 
več časa, trgu pa poslali jasen signal, da obstaja povpraševanje po uradnem certificiranju bombaža; 

2. s sprejemanjem bombaža od kmetov, ki so v prehodnem obdobju preusmeritve, medtem ko prehajajo na ekološko pridelavo, kot je 
določeno v členu 17 uredbe o ekološki pridelavi. Tako bi pridelovalce in projekte, ki temeljijo na tehnikah z nizko porabo, spodbudili k 
iskanju možnosti za trženje njihovega bombaža, spodbudili pa bi tudi prihodnji potencial za certificiranje njihove proizvodnje. 

 

Ti bi prepoznali naložbe in spremembe, ki so potrebne za prehod s konvencionalnih sistemov na sisteme ekološke pridelave, in s tem zagotovili 
večjo verjetnost, da bo na voljo trg za bombaž. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
TS 2. Volnena vlakna 
(enako za osnovna in celovita merila) 

Uporaba tega merila se priporoča samo, če vsebnost volne v tekstilnih izdelkih presega 50 %. 

Izpusti odpadne vode od temeljitega čiščenja volne, bodisi neposredno iz obdelave na kraju samem bodisi posredno iz čiščenja odpadnih voda 
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zunaj obratov, merjeni v gramih COD (kemijske potrebe po kisiku) na kilogram neprane volne, morajo biti ≤ 25 g za grobo volno in volno jagnjet 
ter ≤ 45 g za fino volno11. 

Preverjanje 
Ponudnik ob dostavi blaga zagotovi skladne podatke o spremljanju za lote za obdelavo, iz katerih prihaja volna, uporabljena v okviru naročila. 

Izračuni COD se nanašajo na proizvodnjo volne v kilogramih in tok odpadne vode v litrih za vsak obdelan lot volne. Od vsakega obrata za 
temeljito čiščenje volne, od katerega se kupuje volna, je treba pridobiti podatke o spremljanju, ki izhajajo iz testiranj, ki jih tretje osebe izvedejo v 
skladu s standardom ISO 6060 ali enakovrednim standardom za odpadne vode. 

Zagotovijo se evidence transakcij, iz katerih je mogoče preveriti obrat za temeljito čiščenje volne za volno, ki se uporablja pri izdelavi izdelkov. 

TS 3. Umetna celulozna vlakna (npr. viskoza, modal, liocel) 
(enako za osnovna in celovita merila) 

Ta vrsta vlaken se lahko uporablja namesto bombaža v različnih kosih oblačil ali tekstilnih izdelkih za notranjo opremo, ki zahtevajo nežnejše 
ravnanje. Za boljše nošenje in lažje sušenje jo je mogoče tudi mešati s sintetičnimi vlakni. Uporaba tega merila se priporoča samo, če vsebnost 
umetnih celuloznih vlaken v tekstilnih izdelkih presega 50 %. 
 
 
 
TS 3.1 Emisije žvepla v zrak 
Pri viskoznih in modalnih vlaknih vsebnost žvepla pri emisijah žveplovih spojin v zrak pri proizvodnji vlaken, izražena kot letno povprečje, ne 
sme preseči vrednosti iz razpredelnice (a). 

Razpredelnica a. Vrednosti emisij žvepla za viskozo in modalna vlakna 
Vrsta vlakna Vrednost 

                                                        
11 Fina volna je opredeljena kot merino volna premera ≤ 23,5 mikrona. 
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učinkovitosti 
(g S/kg) 

Rezano vlakno 30 g/kg 
Filamentno vlakno 
– Pranje serije 
– Integrirano pranje 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Preverjanje 
Ponudnik ob oddaji naročila zagotovi podatke o spremljanju, evidence transakcij in evidence serijske proizvodnje, ki dokazujejo skladnost 
dobaviteljev in povezanih proizvodnih obratov, uporabljenih za izdelavo vlaken, uporabljenih v okviru naročila. 
Skladni podatki o spremljanju se zagotovijo za tiste proizvodne obrate, ki se uporabljajo za izdelavo določenega izdelka iz vlaken, ki se uporabi 
za izvedbo naročila. 
 TS 3.2 Halogenirane emisije iz celulozne kaše 

Celulozna kaša, ki se uporablja za izdelavo izdelka iz vlaken, 
uporabljenega v okviru naročila, se beli brez uporabe elementarnega 
klora. Nastala skupna vsebnost klora in organsko vezanega klora v 
končnih vlaknih (OX) ne sme preseči 150 ppm, v odpadni vodi iz 
proizvodnje celulozne kaše (AOX) pa ne sme preseči 0,170 kg/t zračno 
sušene celulozne kaše. 

Preverjanje 
Ponudnik ob oddaji naročila zagotovi poročilo o preskusu za določen 
izdelek iz vlaken in njegovo proizvodno linijo, ki dokazuje skladnost 
bodisi z zahtevo za OX bodisi z zahtevo za AOX, pri čemer uporabi 
primerno preskusno ali enakovredno metodo: 

- OX: ISO 11480 (kontroliran vžig in mikrokulometrija). 
- AOX: ISO 9562. 
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Trajnostno pridobivanje lesovine 
Ta merila za zelena javna naročila ne vključujejo predloga za pridobivanje lesovine iz trajnostnega gozdarstva iz spodaj navedenih razlogov. 
Več držav članic uporablja svoja merila za zelena ali trajnostna javna naročila, da opredel trajnostno upravljanje gozdov, in ima vzpostavljene 
različne postopke za določitev, ali sistemi certificiranja ali preverjeni sistemi tretjih strani dajejo zadostno zagotovilo. V tem primeru v okviru 
tega postopka oblikovanja meril ni bilo mogoče zagotoviti usklajene opredelitve trajnostno upravljanega gozdarstva. 

Države članice z aktivno trajnostno politiko pridobivanja lesa soglašajo, da sistemi lastniškega certificiranja, kot sta sistem sveta za nadzor 
gozdov (Forest Stewardship Council, FSC) in program za potrditev sistemov za certificiranje gozdov (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification, PEFC), na splošno zagotavljajo zadostne stopnje zagotovila za skladnost z njihovimi nacionalnimi merili12.  

 

 TS 4. Reciklirana vsebnost poliestra 
Izdelki iz poliestrskih vlaken, ki se uporabljajo pri izvajanju naročila, 
morajo biti izdelani z najmanj 20-odstotno vsebnostjo recikliranega 
materiala. 

Opomba: pri izpolnjevanju drugih specifikacij za kakovost, ki so 
zahtevane v okviru naročila, se lahko pojavijo tehnične težave. To bi 
bilo treba upoštevati pri ocenjevanju razpisnih ponudb in bi bilo 
mogoče obravnavati tudi s tržnimi raziskavami ali v konkurenčnem 
dialogu (če se uporabi). 

Preverjanje 
Ponudnik ob oddaji naročila dokaže, da so proizvodne linije za izdelek 
iz vlaken namenjene proizvodnji z minimalno vsebnostjo recikliranega 

                                                        
12 Razpoložljivost certificirane topljive celuloze na svetovnem trgu je trenutno omejena. Zato se pred objavo razpisa za zbiranje ponudb priporoča pridobitev povratnih 
informacij s trga. 
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materiala. 

Za proizvodne linije izdelkov, ki jih je treba dobaviti, in surovino za 
recikliranje se zagotovita certificiranje reciklirane vsebine, ki ga opravi 
tretja stran, in sledljivost te vsebine. Uporabi se lahko standard ISO 
14021, ISO 9001 ali enakovredni standard. S preverjanjem bodo 
zagotovljene informacije v skladu z delom 4.4 standarda EN 15343. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 
 AC 2. Reciklirana vsebnost poliestra in poliamida (najlona) 

Za izdelke iz poliestrskih in/ali najlonskih vlaken, ki jih je treba 
uporabiti pri izvajanju naročila, se dodelijo točke za vsakih dodatnih 
10 % v primerjavi z najmanj 20-odstotno vsebnostjo recikliranih 
predpotrošniških in/ali popotrošniških odpadkov. 

Opomba: pri izpolnjevanju drugih specifikacij za kakovost, ki so 
zahtevane v okviru naročila, se lahko pojavijo tehnične težave. To bi 
bilo treba upoštevati pri ocenjevanju razpisnih ponudb in bi bilo 
mogoče obravnavati tudi s tržnimi raziskavami ali v konkurenčnem 
dialogu (če se uporabi). 

Preverjanje 
Ponudnik ob oddaji naročila dokaže, da so proizvodne linije za izdelek 
iz vlaken namenjene proizvodnji z minimalno vsebnostjo recikliranega 
materiala. 

Za proizvodne linije izdelkov, ki jih je treba dobaviti, in surovino za 
recikliranje morata biti zagotovljena certificiranje reciklirane vsebine, 
ki ga izvede tretja stran, in sledljivost te vsebine. Uporabi se lahko 
standard ISO 14021, ISO 9001 ali enakovredni standard. S 
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preverjanjem morajo biti zagotovljene informacije v skladu z deloma 
4.4 in 6 standarda EN 15343. 

 AC 3. Recikliranje poliestra 
Točke bodo dodeljene ponudnikom, ki lahko dokažejo: 

- da so končni tekstilni izdelki zasnovani tako, da je olajšano 
ločevanje poliestrskih vlaken ob koncu življenjske dobe izdelka; 

- zagotavljanje prostovoljnega načina za ponovno sprejemanje 
tekstilnega izdelka, da lahko javni naročnik vrne poliestrske 
tkanine za recikliranje ali ponovno uporabo. 

Preverjanje 
Ponudnik mora ob oddaji naročila: 

– navesti podrobnosti o ukrepih in značilnostih zasnove, zaradi katerih 
bo olajšano ločevanje tkanin za recikliranje, in/ali 

– navesti podrobnosti o ureditvah za ponovni sprejem ter pisno zavezo, 
ki traja dlje časa, da zajema izdelke ob koncu njihove življenjske dobe. 

 

Osnovna merila Celovita merila 

3.1.3 Omejitve glede kemikalij 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
TS 5. Izjava za snovi s seznama kandidatnih snovi iz uredbe REACH 
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(enako za osnovna in celovita merila) 

Ponudnik mora izjaviti, ali je v končnem izdelku katera koli snov s seznama kandidatnih snovi13 iz uredbe REACH prisotna v koncentraciji, ki 
presega 0,1 % (masni delež). 

Preverjanje 
Ponudnik mora ob dostavi končnih izdelkov zagotoviti veljavno izjavo na podlagi člena 33(2) uredbe REACH. Če se izjavi, da so prisotne snovi s 
seznama kandidatnih snovi, jih je treba opredeliti. 

TS 6. Snovi, v zvezi s katerimi je treba izvesti preskus na končnem izdelku 
(enako za osnovna in celovita merila) 

Končni dobavljeni izdelek ne sme vsebovati snovi, navedenih v Prilogi 1, v koncentracijah, ki presegajo posamezne mejne koncentracije ali 
njihovo skupno vsoto. To je treba dokazati z laboratorijskim preskušanjem vzorca za vsako vrsto izdelka, ki se dobavi med izvajanjem naročila. 
Javni naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodaten naključni pregled. 

Preverjanje 
Vsak vzorec izdelka mora biti analiziran v laboratoriju, ki je akreditiran za izvajanje ustreznih preskusov v skladu s standardom ISO 17025, ali ga 
mora analizirati akreditacijski organ za sistem preskušanja tekstilnih izdelkov, za katere je potrebno preskušanje izdelkov. Potrdila, ki dokazujejo 
skladnost, morajo biti predložena ob dostavi blaga. 

Kjer so preskusne metode enake, morajo biti sprejeti rezultati preskusov veljavnih znakov za okolje tipa I, vključno z znakom EU za okolje, ter 
sistemov preskušanja tekstilnih izdelkov tretjih strani14. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

 AC 4. Omejitve za snovi, ki se preverijo v proizvodnih obratih 
Točke bodo dodeljene ponudnikom, ki omejujejo rabo snovi s seznama 
v Prilogi 2 pri barvanju, tiskanju in končnih fazah proizvodnje za 

                                                        
13 Seznam kandidatnih snovi iz uredbe REACH je na voljo na naslovu: https://echa.europa.eu/sl/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
14 Ob pripravi tega dokumenta se šteje, da ustrezno raven zagotovil zagotavljajo sheme Oeko Tex 100, Bluesign in GOTS. 
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dobavljene izdelke. 

Preverjanje 
Ponudnik mora ob dostavi blaga zagotoviti veljavno poročilo o reviziji 
na kraju samem, ki jo je izvedla tretja stran in potrjuje formulo 
proizvodnje, ki se uporablja v obratih za barvanje, tiskanje in končno 
obdelavo izdelka. Revizijsko poročilo ne sme biti starejše od dveh let in 
mora vključevati: 

i. ugotovitve iz inšpekcijskih pregledov prodajaln kemikalij in 
delovanja procesov proizvodnje, 

ii. potrditev uporabljenih formulacij in 
iii. rezultate analitičnih preskusov (če so bili izvedeni) v vsakem 

obratu. 
 

Osnovna merila Celovita merila 

3.1.4 Obstojnost in podaljšanje življenjske dobe 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
TS 7. Standardi obstojnosti 
(enako za osnovna in celovita merila) 

Tekstilni izdelki morajo izpolnjevati ustrezne zahteve za obstojnost, opredeljene v prilogah 2 in 3. 
V primeru funkcionalnih delovnih oblačil, ki lahko dokažejo, da imajo lastnosti učinkovitosti, zaradi katerih uporaba sredstev za odpornost proti 
vodi, umazaniji ali madežem in/ali zaviralcev gorenja na tekstilni tkanini ni potrebna, se izdelek izvzame iz zahtev za testiranje 3.7 in/ali 3.8 v 
Prilogi 3. 

Preverjanje 
Ponudnik za vsako posamezno zasnovo izdelka ali kos delovnega oblačila, ki ga je treba dobaviti, ob dostavi blaga zagotovi poročila o preskusih, 
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opravljenih v skladu s standardi, navedenimi v Prilogi 3. V poročilih je potrjeno, da vsaka vrsta ali model izdelka izpolnjuje navedene zahteve za 
obstojnost. 

TS 8. Razpoložljivost delov in dodatkov 
(enako za osnovna in celovita merila) 

Uspešni ponudnik mora zagotoviti rezervne dele vseh delov in dodatkov (npr. zadrg, gumbov, zaponk), ki so del izdelkov, ki jih je treba dobaviti, 
za najmanj dve leti po dostavi izdelkov ali za čas trajanja naročila blaga (odvisno od tega, katero obdobje je daljše). Predložen mora biti tudi 
okvirni cenik teh delov in dodatkov. 

Preverjanje 
Ponudnik se ob oddaji naročila pisno zaveže k izpolnitvi zahteve v okviru jamstva za izdelek in zagotovi okvirni cenik za seznam delov. 

 

Osnovna merila Celovita merila 

3.1.5 Ohranjanje energije med uporabo 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
TS 9. Izbira tkanine za čim manjšo porabo energije pri sušenju in likanju 
(enako za osnovna in celovita merila) 

(Za tekstilne izdelke, ki se perejo dnevno ali tedensko) 
Izbere se tkanina, pri kateri je delež ohranjanja vlage po predenju manj kot 35 %, raven gladkosti tkanine po sušenju SA3 za tkanine z vsebnostjo 
bombaža ≥ 50 % in SA4, če je vsebnost bombaža < 50 %. 
 
Preverjanje 
Ponudnik ob dostavi blaga zagotovi poročilo o preskusu, ki dokazuje učinkovitost tkanin v skladu z naslednjimi metodami: 

• delež ohranjanja vlage: postopek pranja v skladu s standardom EN ISO 15797 (ali enakovrednim standardom); 
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• enostavna nega: videz po pranju in sušenju v skladu s standardom EN ISO 15487 (ali enakovrednim standardom). 
TS 10. Označevanje nege 
(enako za osnovna in celovita merila) 

(Za tekstilne izdelke, ki so namenjeni gospodinjskemu pranju) 

Oznake za nego na tekstilnih izdelkih morajo spodbujati pranje pri nižjih temperaturah, po možnosti pri 30 oC ali manj, in s programom pralnega 
stroja za manjšo porabo energije, razen če se iz tehničnih razlogov ne zahteva drugače (npr. zaradi higiene, varnosti, umazanosti). 

Preverjanje 
Ponudnik mora uporabniku zagotoviti primere oznak za nego in dodatna navodila ter po potrebi informacije, zakaj bi bilo treba tekstilne izdelke 
prati pri temperaturah, višjih od 30 °C. 

 

 

 

 

 

Osnovna merila Celovita merila 

3.1.6 Zasnova za ponovno uporabo in recikliranje 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 
AC 5. Zasnova za ponovno uporabo in recikliranje 
(enako za osnovna in celovita merila) 
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Oblačila morajo biti zasnovana tako, da je mogoče enostavno odstraniti vse logotipe ali različne identifikacijske značilnosti ali tiskati čeznje, ne 
da bi se izdelek poškodoval. 

Preverjanje 
Ponudnik mora ob dostavi blaga izvajalcem ponovne uporabe zagotoviti jasna in enostavno razumljiva navodila o načinu odstranjevanja logotipov 
ali znamčenja ali tiskanja čeznje. 
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3.2 Javno naročanje tekstilnih storitev 

Osnovna merila Celovita merila 

PREDMET UREJANJA 

Oddajanje naročil za tekstilne storitve z zmanjšanim vplivom na okolje 

3.2.1 Merila za izbor 

MERILA ZA IZBOR 
SC 1. Ponudniki tekstilnih storitev 
Ponudniki morajo biti sposobni dokazati, katere vire, strokovno znanje, 
dokumentirane postopke in sisteme upravljanja imajo vzpostavljene, da 
lahko obravnavajo naslednje vidike storitev, ki jih je treba zagotoviti15 
(izbrati ustrezno glede na razpis): 

• za storitve vzdrževanja: 
- uveljavitev sistemov upravljanja sredstev za zaloge tekstilnih 

izdelkov. To bo omogočilo redno zbiranje podatkov in 
povratnih informacij končnih uporabnikov o stanju in 
življenjski dobi tekstilnih izdelkov. Ti sistemi se bodo 
aktivno uporabljali za ugotavljanje pogostnosti in vzrokov za 
napake na tkaninah in oblačilih. 

- Upravljanje storitev popravljanja in vzdrževanja oblačil in 
tkanin za njihovo čim daljšo življenjsko dobo. 

SC 1. Ponudniki tekstilnih storitev 
Ponudniki morajo biti sposobni dokazati, katere vire, strokovno znanje, 
dokumentirane postopke in sisteme upravljanja imajo vzpostavljene, da 
lahko obravnavajo naslednje vidike storitev, ki jih je treba zagotoviti15 
(izbrati ustrezno glede na razpis): 

• za storitve pranja perila: v pralnicah uveljavitev sistemov 
upravljanja z energijo v skladu s standardom ISO 50001 ali 
enakovrednim standardom, vključno s: 
- programi usposabljanja in ozaveščanja osebja v vsakem 

obratu; 
- opremo in postopki v vsakem obratu za čim večjo 

učinkovitost procesne energije; 
- merjenje z individualnimi števci, ki omogoča upravljanje 

specifične porabe energije za procese pranja perila in vrste 
tekstilnih izdelkov, ki se obdelujejo v vsakem posameznem 

                                                        
15 Izrecna možnost, da se zahtevajo zmogljivosti upravljanja dobavne verige, je bila uvedena v delu II(d) Priloge XII k Direktivi 2014/24/EU o javnem naročanju, ki jo je bilo 
treba prenesti v nacionalno zakonodajo najpozneje do aprila 2016. 
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Preverjanje 
Ponudniki morajo potrditi, da imajo vzpostavljene zahtevane sisteme in 
zmogljivosti. Zbrati je treba ustrezne primere iz prejšnjih naročil. 

Poleg tega morajo opisati notranje financiranje, sisteme upravljanja in 
infrastrukturo, ki se bodo uporabljali za upravljanje skladnosti in 
zagotavljanje storitev. 
Kadar se zdi primerno, si javni naročnik pridržuje pravico do izvajanja 
obiskov in inšpekcijskih pregledov obratov ali zahtevanja inšpekcijskih 
pregledov, ki jih izvedejo tretje strani, da se potrdijo zmogljivosti 
ponudnika. 

obratu, ter poročanje o tej porabi (tj. električna energija, 
porabljena plinska in tekoča goriva, izražena v kilovatnih 
urah na kilogram obdelanih tekstilnih izdelkov, dodeljena 
procesom, ki se uporabljajo za hišni tekstil ali delovna 
oblačila); 

• za storitve vzdrževanja: 
- uveljavitev sistemov upravljanja sredstev za zaloge tekstilnih 

izdelkov. To bo omogočilo redno zbiranje podatkov in 
povratnih informacij končnih uporabnikov o pogojih in 
življenjski dobi tekstilnih izdelkov. Ti sistemi se bodo 
aktivno uporabljali za ugotavljanje pogostnosti in vzrokov za 
napake na tkaninah in oblačilih. 

- Upravljanje storitev popravljanja in vzdrževanja oblačil in 
tkanin za njihovo čim daljšo življenjsko dobo; 

• za storitve ponovnega sprejemanja (ravnanje z izrabljenimi 
izdelki): 
- uveljavitev sistemov upravljanja sredstev in infrastrukture, 

ki podpirajo ločevanje v različne specifične tokove, 
shranjevanje in prodaja specifičnih tekstilnih izdelkov in 
tkanin za njihovo čim večjo ponovno uporabo in 
recikliranje; 

- svetovanje o zasnovi javnim naročnikom za lažjo ponovno 
uporabo in recikliranje. Zagotavljanje usposabljanja 
uslužbencev javnega naročnika o tem, kako ločevati 
izrabljene tekstilne izdelke. 

Preverjanje 
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Ponudniki morajo potrditi, da imajo vzpostavljene zahtevane sisteme in 
zmogljivosti. Zbrati je treba ustrezne primere iz prejšnjih naročil. 
Poleg tega morajo opisati notranje financiranje, sisteme upravljanja in 
infrastrukturo, ki se bodo uporabljali za upravljanje skladnosti in 
zagotavljanje storitev. 

Kadar se zdi primerno, si javni naročnik pridržuje pravico do izvajanja 
obiskov in inšpekcijskih pregledov obratov ali zahtevanja inšpekcijskih 
pregledov, ki jih izvedejo tretje strani, da se potrdijo zmogljivosti 
ponudnika. 

 
 

Osnovna merila Celovita merila 

3.2.2 Pranje perila 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
TS 1. Izbira tkanine za čim manjšo porabo energije pri sušenju in likanju 
(enako za osnovna in celovita merila) 

(Za tekstilne izdelke, ki se perejo dnevno ali tedensko) 
 
Izberejo se tekstilne tkanine, pri katerih je delež ohranjanja vlage po ožemanju manj kot 35 %, raven gladkosti tkanine po sušenju SA3 za tkanine 
z vsebnostjo bombaža ≥ 50 % in SA4, če je vsebnost bombaža < 50 %. 
 
Preverjanje 
Ponudnik mora zagotoviti poročilo o preskusu, ki dokazuje učinkovitost tkanin v skladu z naslednjimi metodami: 

• delež ohranjanja vlage: postopek pranja v skladu s standardom EN ISO 15797 (ali enakovrednim standardom); 
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• enostavna nega: videz po pranju in sušenju v skladu s standardom EN ISO 15487 (ali enakovrednim standardom). 
 

 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 
Navodilo o porabi energije in detergentov pri pranju perila 
Priporoča se združitev meril o porabi energije in vplivu detergenta na okolje ter tehtanje skupnega števila točk, dodeljenih na podlagi naslednjega: 

 merilo S5.1: poraba energije: 75 % 
 merilo S5.2: vpliv detergenta na okolje: 25 % 

Spremljanje mora biti izvedeno v skladu s klavzulo o izvedbi naročila S2.4. 

 AC 1. Specifična poraba energije 
Ponudniki bodo prejeli točke glede na predlagano specifično porabo 
energije v kilovatnih urah (električna energija ter plinska in tekoča 
goriva) na kilogram opranega, posušenega in končnega tekstilnega 
izdelka, ki spada med hišni tekstil in delovna oblačila (kot je ustrezno), 
ki bo dosežena med zagotavljanjem storitve. 

Točke bodo dodeljene v linearnem sorazmernem deležu glede na 
prejete predloge, od najmanjše porabe (100 % možnih točk) do največje 
(nič točk). 

Preverjanje 
Ponudnik bo zagotovil specifikacije za individualno merjenje vsake 
linije pranja, sušenja in končne obdelave, ki se bo uporabljala pri 
zagotavljanju storitev, pri čemer bo razlikoval med hišnim tekstilom in 
delovnimi oblačili. Opisal bo tudi ureditev za preverjanje odčitkov 
merjenja z individualnimi števci. 

 AC 2. Vpliv detergenta na okolje 
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Ponudniki bodo prejeli točke, če se zavežejo, da bodo pri izvajanju 
naročila uporabljali detergente, ki izpolnjujejo merila toksičnosti za 
vodno okolje in biološke razgradljivosti znaka EU za okolje za 
detergente za perilo za uporabo v institucionalnem sektorju, ali 
enakovredne detergente. Merila so na voljo na naslovu: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html. 

Ponudniki, ki sprejmejo navedeno zavezo, bodo prejeli najvišje možno 
število točk. 

Preverjanje 
Ponudniki morajo navesti podrobnosti o sistemu preverjanja, ki se bo 
uporabljal za nakup skladnih detergentov za uporabo v posameznih 
linijah procesa pranja, s katerimi se bo zagotavljala storitev. 

KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 
 CPC 1. Za tekstilne storitve, ki vključujejo pranje perila 

Uspešni ponudnik mora storitve izvajati v skladu s predlagano 
specifično porabo energije in uporabo skladnega detergenta, k uporabi 
katerega se je zavezal v svoji ponudbi. 
Ponudnik mora zagotoviti naslednje oblike preverjanj: 

- podatki o mesečni izmerjeni porabi energije, zbrani iz procesnih 
linij z individualnimi števci v povezanih obratih, ki izražajo 
vrsto/težo tkanine in se delijo s težo obdelanih tekstilnih 
izdelkov; 

- kopije računov za nakupe detergentov, skupaj z dokazilom, da 
detergent ali: 
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(i) ima znak EU za okolje ali 
(ii) ima znak za okolje tipa I, ki vsebuje enakovredna merila, ali 
(iii) izpolnjuje posebna merila za podelitev znaka EU za 
okolje16. 
 
Med dokazili morajo biti veljavne licence za znake za okolje 
in/ali podatki o preskusu uporabljenih detergentov, ki so jih 
preverile tretje strani. 
 

Javni naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem naročila kadar 
koli zaprosi tretje strani za preverjanje, izvajalec pa je dolžan to 
dokazilo zagotoviti na lastne stroške. 

 

 

Osnovna merila Celovita merila 

3.2.3 Vzdrževanje 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
TS 2. Vzdrževanje tekstilnih sredstev 
(enako za osnovna in celovita merila) 

To bi bilo mogoče formulirati kot merilo za oddajo naročila, ki nagrajuje najambicioznejši pristop k vzdrževanju, oziroma ga s tem merilom 
združiti. 
Ponudnik tekstilnih storitev v okviru svojega načrta upravljanja sredstev podaljša življenjsko dobo delovnih oblačil in tekstilnih izdelkov za 
notranjo opremo, tako da zagotavlja redne storitve vzdrževanja in popravil. To mora vključevati najmanj (kakor je ustrezno glede na tekstilne 
                                                        
16 Evropska komisija, Detergenti za perilo za uporabo v industrijskem in institucionalnem sektorju, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html. 
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izdelke, ki se zagotavljajo): 

- zagotavljanje osnovnih popravil, vključno s popravljanjem razparanih šivov in prešivanjem, zamenjavo zlomljenih/izgubljenih delov in 
popravilom/zamenjavo zadrg in zaponk; 

- zamenjavo tkanih vstavkov za delovna oblačila; 
- ponovno obdelavo in impregniranje funkcionalnih premazov. 

 
 

Preverjanje 
Ponudnik zagotovi podrobno specifikacijo ponujenih storitev vzdrževanja, vključno, kjer je to primerno, z dokumentiranimi dokazili iz objektov 
za vzdrževanje, ki obratujejo pod njegovim vodstvom ali s katerimi ima sklenjene podizvajalske pogodbe. 

 

 

Osnovna merila Celovita merila 

3.2.4 Ponovno sprejemanje 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
 TS 3. Sistem ponovnega sprejemanja 

To bi bilo mogoče formulirati kot merilo za oddajo naročila, ki 
nagrajuje najambicioznejši pristop k ponovnemu sprejemanju, ali ga s 
takim merilom združiti. 
Ponudnik mora v okviru svojega sistema upravljanja sredstev izvajati 
sistem ponovnega sprejemanja ali imeti sklenjene uradne dogovore s 
sistemom ponovnega sprejemanja za tekstilne izdelke, ki se dobavijo za 
uporabo v okviru naročila, kar mora vključevati naslednje elemente: 

• sisteme zbiranja, nameščene v lastnih prostorih javnega 
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naročnika, da se olajša (kjer je to primerno) razvrščanje in 
uvrščanje tekstilnih izdelkov; 

• usposabljanje in gradivo z navodili, s katerima se zagotavlja, da 
uslužbenci javnega organa jasno razumejo način uporabe 
sistema; 

• dejavnosti razvrščanja po zbiranju, da se čim bolj poveča 
vrednost, pridobljena s ponovno uporabo ali recikliranjem. To 
mora vključevati najmanj ločevanje na podlagi vlaken, barve in 
stanja oblačila. 

Ponudnik navede, kateri so najverjetnejši končni trgi za predelane 
tekstilne izdelke. 

Preverjanje 
Ponudnik mora zagotoviti opis predlaganega sistema, vključno, kjer je 
to primerno, z dokumentacijo za sisteme po zbiranju, ki obratujejo pod 
njegovim vodstvom, vključno s specifikacijami za linije za razvrščanje 
in dokazi v obliki fotografij obrata. 

KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA 
 CPC2. Sistem ponovnega sprejemanja 

Ponudnik mora poročati o učinkovitosti svojega sistema ponovnega 
sprejemanja v skladu z naslednjimi zahtevami: 

• med zaposlenimi v objektih javnega naročnika se izvedejo 
raziskave, da se ugotovi, kako enostavna je bila uporaba 
sistemov zbiranja/ločevanja. Raziskave se izvedejo v prvih 
šestih mesecih izvajanja storitev, na podlagi ugotovitev pa se 
poskušajo opredeliti/uvesti morebitni ukrepi za izboljšanje; 
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• utežni delež zbranih tekstilnih izdelkov, ki so se ponovno 
uporabili ali reciklirali, ter povezana vrednost na kilogram 
tekstilnih izdelkov, pridobljena z namembnih končnih trgov, na 
katere se ti izdelki pošljejo, se določita in evidentirata na letni 
ravni. 

Ponudnik mora zagotoviti kratek povzetek ugotovitev iz raziskave med 
zaposlenimi in opredeljenih možnih ukrepov za izboljšanje. Zagotovi se 
letno poročilo z razdelitvijo namembnih krajev tekstilnih izdelkov in 
vrednostjo, pridobljeno z vsakega posameznega končnega trga. 
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4. IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI 
Izračun stroškov v življenjski dobi je tehnika, ki se lahko uporabi za oceno skupnih stroškov lastništva tekstilnih izdelkov (in morda nekaterih 
zunanjih okoljskih vplivov). Je metoda za sprejemanje učinkovitih dolgoročnih investicijskih odločitev, saj nekateri stroškovni vidiki za nosilca 
odločanja morda niso takoj očitni, morda bo na primer potrebna večja začetna naložba, da se zagotovijo nižji stroški v življenjski dobi, ki 
temeljijo na nižjih stroških energije za pranje perila in izboljšanju obstojnosti s povezanimi daljšimi življenjskimi dobami in nižjimi stroški 
popravil. Ob upoštevanju zunanjih vplivov je izračun stroškov v življenjski dobi pomemben zlasti za doseganje večje okoljske učinkovitosti. 

V merilih EU za zelena javna naročila za tekstilne izdelke se obravnavajo številni vidiki zasnove in specifikacije tekstilnih izdelkov, ki lahko ob 
skrbnem upoštevanju v fazi javnega naročanja prispevajo k znižanju stroškov življenjske dobe, povezanih s pranjem, vzdrževanjem in izrabo 
tekstilnih izdelkov. 

o Pranje perila: stroški energije, povezani s pranjem, sušenjem in likanjem tekstilnih izdelkov, bodo bodisi neposredni stroški za javni 
organ (če ta upravlja pralnico) bodisi posredni stroški, ki se prenesejo na pogodbene izvajalce (če se storitve pranja perila oddajajo). 
Specifikacije tekstilnih izdelkov lahko bistveno vplivajo na energijo, ki je potrebna za posamezen cikel pranja perila: 

- sestava vlaken v tekstilnih izdelkih pomembno vpliva na količino energije, ki je potrebna za njihovo pranje, sušenje in likanje. 
Delovna oblačila ali tekstilni izdelki za notranjo uporabo, izdelani iz mešanice bombažnih in sintetičnih vlaken, lahko zmanjšajo 
količino energije, ki je potrebna za posamezen cikel pranja perila, s tem pa tudi znižajo stroške, za do okvirnih 50 % v primerjavi 
z enakimi izdelki, ki so 100-odstotno izdelani iz naravnih vlaken. 

o Življenjska doba: na življenjsko dobo tekstilnega izdelka lahko vplivajo številni dejavniki. Med njimi so odpornost proti obrabi in 
zgodnjim napakam ter zagotavljanje primerne nege in vzdrževanja (zlasti v primeru tehničnih izdelkov s posebnimi lastnostmi), da se 
prepreči zgodnja menjava: 

- na odpornost proti obrabi med uporabo in cikli pranja močno vpliva sestava vlaken. Odpornejša sestava vlaken lahko življenjsko 
dobo tekstilnega izdelka podaljša za okvirno od 34 % (v primeru delovnih oblačil) do 100 % (v primeru brisač in posteljnih rjuh) 
v primerjavi z izdelki s 100-odstotno bombažno sestavo; 

- zgodnje napake na šivih in končnih obdelavah ter na zapiralih, kot so zadrge, gumbi, velkro trak in zaponke, lahko zahtevajo 
draga popravila in obdelave, zaradi česar se lahko delovna oblačila in uniforme hitro zavržejo. Medtem ko lahko načrtovanje 
izdelkov običajno temelji na do dveletni življenjski dobi, obstaja z boljšo zasnovo in specifikacijami obstojnosti možnost, da se 
ta doba podaljša do treh let, ustrezno pa se znižajo tudi stroški vzdrževanja in zamenjave. 

o Konec življenjske dobe: odstranjevanje tekstilnih izdelkov ob koncu njihove uporabne dobe pomeni stroškovno breme za javne organe, 
ki morajo plačevati glede na težo. Izrabljeni tekstilni izdelki imajo na trgu za recikliranje določeno vrednost (okvirno 250–560 EUR na 
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tono). Obstaja povpraševanje po njihovi nadaljnji uporabi v originalni obliki (npr. kot rabljena delovna oblačila) in po uporabi surovin 
pri izdelavi novih tekstilnih ali drugih izdelkov (npr. izolacijskega materiala). To lahko pomeni pozitivno ali nevtralno vrednost za 
nastajanje tekstilnih odpadkov. 

- Javni organi lahko z aktivnimi ukrepi povečajo vrednost izrabljenih tekstilnih izdelkov – na primer z uvedbo sistemov za 
ločevanje izrabljenih tekstilnih izdelkov v različne specifične tokove ali tako, da zahtevajo zasnovo za enostavno odstranjevanje 
logotipov. 

 
Z upoštevanjem kombinacije teh dejavnikov je mogoče znižati „skupne stroške lastništva“ vsakega naročenega tekstilnega izdelka. Eden od 
načinov za nadzor nad temi dejavniki je premik od javnega naročanja tekstilnih izdelkov k naročanju tekstilnih storitev. Za vsako fazo v 
življenjski dobi uporabljenih tekstilnih izdelkov je nato mogoče določiti učinkovitost. Pogodbeni izvajalci nato prevzamejo odgovornost za 
optimizacijo stroškov izvajanja teh storitev, ki bi sicer vključevali dodatne režijske stroške in podizvajalske pogodbe z javnimi organi. 
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Priloga 1: Omejitve snovi v končnih izdelkih 
Skupina snovi Veljavne omejitve Omejitve 

koncentracije 
Preskusna 
metoda 

1.1 Azo barvila 

Uporaba: 

oblačila, ki vsebujejo 
akril, bombaž, 
poliamid in volno. 

Prepovedana je uporaba azo barvil, ki se 
lahko cepijo v aromatske amine, za katere je 
znano, da so rakotvorni (glej seznam v 
Dodatku 2 k znaku EU za okolje17). Za namen 
preskušanja končnega izdelka velja mejna 
vrednost za aril amine. 

30 mg/kg za 
vsak amin 

 

standard EN 
14362-1 in 3 
ali 
enakovreden 
standard 

1.2 Formaldehid 

Uporaba: 

vsa oblačila in 
tekstilni izdelki za 
notranjo uporabo, ki 
vsebujejo naravna 
vlakna. 

 

Naslednje mejne vrednosti veljajo za 
ostanek formaldehida na končnem izdelku: 

 

 

standard 
EN ISO 14184-
1 ali 
enakovreden 
standard 

- izdelki za dojenčke in otroke, 
mlajše od 3 let 

16 ppm 

 

- vsi ostali izdelki 75 ppm 

 

Kot merilo za oddajo naročila je dodatno 
mogoče zahtevati izboljšano učinkovitost za 
oprijeta oblačila18. 

 

Naslednja zahteva se lahko kot celovito 
merilo uporablja samo za tekstilne izdelke 
za notranjo uporabo: 

- emisije iz končnega izdelka 

0,1 mg/m3 standarda EN 
16516 in EN 
ISO 14184-1 
ali 
enakovreden 
standard 

1.3 Dodatki 

Uporaba: 

vsi izdelki 

V končnem izdelku ne smeta biti prisotni 
naslednji snovi: 

- nonilfenol 
- oktilfenol 

skupna vsota 
100 mg/kg 

Ekstrakcija v 
topilu, ki ji 
sledi 
tekočinska 
kromatografija 
visoke 
ločljivosti z 
masno 
spektrometrijo 
(HPLC/MS). 

V končnem izdelku ne smejo biti prisotne 
naslednje snovi: 

- nonilfenol etoksilati 
- oktilfenol etoksilati 

skupna vsota 
100 mg/kg 

standard 
ISO 18254 

1.4 Premazi, 
laminati in 
membrane 

Uporaba: 

kadar so del tekstilne 
strukture. 

Premazi, tisk na osnovi plastisola, laminati, 
membrane in plastični dodatki ne smejo 
vsebovati naslednjih ftalatov: 

- DEHP (bis-(2-etilheksil) ftalat) 
- BBP (butilbenzil ftalat) 
- DBP (dibutil ftalat) 
- DMEP (bis-2-metoksietil) ftalat 
- DIBP (diizobutil ftalat) 

skupna vsota 
0,10 % m/m 

standard EN 
ISO 14389 ali 
enakovreden 
standard 

                                                        
17 Evropska komisija, Skupina tekstilnih izdelkov z znakom EU za okolje, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Možen je kompromis v smislu kakovosti in obstojnosti oblačil brez likanja, zlasti če se oblačila 
perejo pri visokih temperaturah. 
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 - DIHP (razvejani di-C6-8-alkil 
ftalati) 

- DHNUP (razvejani di-C7-11-alkil 
ftalati) 

- DHP (di-n-heksil ftalat) 
Priloga 2: Omejitve snovi v procesu proizvodnje 
Skupina snovi Veljavne omejitve Zahteve za preverjanje 

2.1 Barvila in 
pigmenti 

 

Pri proizvodnji tekstilnih izdelkov se ne smejo 
uporabljati naslednja barvila in pigmenti: 

kislo rdeča 26, direktno črna 38, disperzno modra 1, 
bazično rdeča 9, direktno modra 6, disperzno oranžna 
11, bazično vijoličasta 14, direktno rdeča 28, 
disperzno rumena 3, pigmentno rdeča 104, pigmentno 
rumena 34 

Revizija na kraju samem, 
pri kateri je treba 
opredeliti uporabljena 
barvila. 

 

2.2 Dodatki 

 

Pri proizvodnji tekstilnih izdelkov se ne smejo 
uporabljati naslednje snovi: 

- bis(hidrogenirani lojni alkil) dimetil amonijev 
klorid (DTDMAC) 

- distearil dimetil amonijev klorid (DSDMAC) 
- di(utrjeni loj) dimetil amonijev klorid 

(DHTDMAC) 
- etilen diamin tetra acetat (EDTA) 
- dietilen triamin penta acetat (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol 
- 1-metil-2-pirolidon 
- nitrilotriocetna kislina (NTA) 

Revizija na kraju samem, 
pri kateri je treba 
opredeliti kemikalije, ki 
se uporabljajo kot 
pomožne snovi. 

 

2.3 Beljenje 

 

Za beljenje preje ter tkanih ali pletenih vstavkov se ne 
smejo uporabljati belila na osnovi klora. 

 

Revizija na kraju samem, 
pri kateri je treba 
opredeliti uporabljena 
belila. 

 

2.4 Preparati za 
odpornost proti 
vodi, madežem in 
olju 

 

Osnovna zahteva: 

prepovedana je uporaba snovi s perfluoroalkanskimi 
sulfonskimi kislinami z dolgimi verigami (≥ C5) ali 
sulfonati (PFSA) in (≥ C7) perfluoroalkilnimi 
karboksilnimi kislinami ali karboksilati (PFCA). 

Celovita zahteva: 

ne smejo se uporabljati fluorirani preparati za 
odpornost proti vodi, madežem in olju, razen če so te 
funkcije zahtevane v kombinaciji. 

Poleg tega je treba preskusiti obstojnost oblačil na 
podlagi osnovnih in celovitih meril (glej merilo 3.1). 

Revizija na kraju samem, 
pri kateri je treba 
opredeliti sredstva za 
odpornost, ki se 
uporabljajo za končno 
obdelavo. 

 

2.5 Vodotesne 
membrane 

 

Pri izdelavi fluoropolimernih membran in laminatov, 
ki se uporabljajo za oblačila za uporabo na prostem, je 
prepovedana uporaba perfluorooktanojskih kislin 
(PFOA) ali vseh fluoriranih površinsko aktivnih snovi 
z daljšimi verigami. 

 

Revizija dobavitelja 
membrane/laminata na 
kraju samem ali 
dokumentacija vladnega 
regulativnega organa. 
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2.6 Zaviralci 
gorenja 

 

Osnovna zahteva: 

naslednji zaviralci gorenja se ne smejo uporabljati: 

- HBCDD – heksabromociklododekan 
- DecaBDE – dekabromodifenil eter 
- TEPA – tris(aziridinil) fosfinoksid 
- TRIS – tris(2,3-dibromopropil) fosfat 
- TCEP – tris(2-kloroetil) fosfat 
- parafin, C10–C13, kloriran (SCCP) 

Celovita zahteva: 

če je zahtevana požarna varnost, je treba tkanino 
preskusiti, da se preveri, da zagotavlja visoko stopnjo 
obstojnosti (glej merilo 3.1). 

Revizija na kraju samem, 
pri kateri je treba 
opredeliti uporabljene 
zaviralce gorenja. 
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Priloga 3: Preskusi obstojnosti 

3.1 Okvirna uporaba zahtev za obstojnost tekstilnih izdelkov 
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Preskusi, ki veljajo za vse izdelke         

Brisače in posteljno perilo         

Uniforme in predstavitvena 
delovna oblačila         

Delovna oblačila za težka dela in 
osebna zaščitna oprema za 
operacije na terenu 

        

Funkcionalna vrhnja oblačila, tj. 
suknjiči, hlače, osebna zaščitna 
oprema 

        

 
3.2 Referenčna merila učinkovitosti in preskusne metode 
Osnovna učinkovitost 
 
Standard obstojnosti Referenčna merila učinkovitosti Preskusne metode 
3.1 Sprememba 
dimenzije 

tkani materiali: 
- bombaž in bombažna mešanica +/– 

3,0 % 
- volnena mešanica +/– 2,0 % 
- sintetična vlakna +/– 2,0 % 
- posteljno perilo in brisače +/– 8,0 % 
 

standard EN ISO 6330 (pranje 
v gospodinjstvu) ali 
enakovreden standard ali 
standard ISO 15797 (pranje v 
industrijskih pralnicah) ali 
enakovreden standard v 
kombinaciji s standardom 
EN ISO 5077 ali 
enakovrednim standardom po 
treh pranjih 

3.2 Odpornost barve 
na pranje 

3–4 za barvne spremembe in 
madeže 
 

standard ISO 15797 ali 
enakovreden standard (kjer je 
ustrezno) v kombinaciji s 
standardom ISO 105 C06 ali 
enakovrednim standardom 
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3.3 Odpornost barve 
na znojenje 

3–4 za barvne spremembe in 
madeže, 4 za temne barve 
(standardna globina > 1/1) 

standard ISO 15797 ali 
enakovreden standard (kjer je 
ustrezno) v kombinaciji s 
standardom ISO 105 E04 
(kisle in alkalne, primerjava s 
tkaninami z več vlakni) ali 
enakovrednim standardom 

3.4 Odpornost barve 
na mokro drgnjenje 

raven 2–3 standard ISO 15797 ali 
enakovreden standard (kjer je 
ustrezno) v kombinaciji s 
standardom ISO 105 X12 ali 
enakovrednim standardom 

3.5 Natezna trdnost < 50-odstotni bombaž N/(g/m2) 2,0 
50-odstotni bombaž N/(g/m2) 1,8 
minimalna učinkovitost 400 N 

standard EN ISO 13934 
(metoda traku) ali enakovreden 
standard 

3.6 Trdnost šivov 100 N ob razkroju 
 

standard EN ISO 13935 
(metoda traku) ali enakovreden 
standard 
 

Celovita učinkovitost 
 
Standard obstojnosti Referenčna merila učinkovitosti Preskusne metode 
3.7 Odpornost proti 
vodi, umazaniji in 
madežem 

naslednja ohranitev funkcionalnosti 
bodisi po 20 ciklih v gospodinjstvu 
pri 40 °C bodisi po 10 ciklih v 
industrijskih pralnicah pri 75 °C: 
 
- odpornost proti vodi: 80 od 90 
- odpornost proti olju: 3,5 od 4,0 
- odpornost proti madežem: 3,0 od 5,0 
 
Temperatura pranja v industrijskih 
pralnicah se za oblačila z lepljenimi 
šivi lahko zniža na 60 °C. 
 

standard ISO 6330 (v 
gospodinjstvu) ali 
enakovreden standard ali 
standard ISO 15797 (v 
industrijskih pralnicah) ali 
enakovreden standard v 
kombinaciji s: 
 
- sredstvi za odpornost proti 

vodi: standard ISO 4920 ali 
enakovreden standard 

- sredstvi za odpornost proti olju: 
standard ISO 14419 ali 
enakovreden standard 

- sredstvi za odpornost proti 
madežem: standard ISO 22958 
ali enakovreden standard 

 
3.8 Zaviranje gorenja Pralni izdelki morajo ohraniti svojo 

funkcionalnost po 50 ciklih pranja 
(celovito merilo). 
 
Nepralni izdelki morajo ohraniti 
svojo funkcionalnost po preskusu z 
namakanjem. 
 

standard ISO 6330 (v 
gospodinjstvu) ali 
enakovreden standard, ali kot 
je ustrezno glede na zahteve 
naročila, standard EN 
ISO 10528 (v industrijskih 
pralnicah) ali enakovreden 
standard v kombinaciji s 
standardom EN ISO 12138 ali 
enakovrednim standardom 
 
Če tekstilni izdelek ni pralen 
in/ali ga ni mogoče odstraniti, 
je treba uporabiti preskusno 
metodo, opisano v standardu 
BS 5651, razdelek 4, ali 
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enakovredno metodo19. 
 

 

                                                        
19 Ta preskusna metoda temelji na metodi, ki je opisana v britanskem standardu 5651: Metoda čiščenja 

in postopki omakanja za uporabo pri oceni učinka čiščenja in omakanja na vnetljivost tekstilnih 
tkanin in kombiniranih tkanin. 


