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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, (delno ali v celoti) vključi v svojo 

razpisno dokumentacijo s čim manj urejanja. Javnim organom se svetuje, naj pred objavo javnih razpisov na trgu, na katerem poslujejo, preverijo 

obstoječo ponudbo blaga, storitev in gradenj, ki jih nameravajo kupiti. Kadar namerava naročnik uporabiti merila, predlagana v tem dokumentu, to 

stori tako, da zagotovi izpolnjevanje zahtev iz zakonodaje EU o javnem naročanju (glej na primer člena 42 in 43, člen 67(2) ali člen 68 Direktive 

2014/24/EU in podobne določbe v drugih zakonodajnih aktih EU o javnem naročanju). Praktični razmisleki o tem so navedeni tudi v priročniku z 

naslovom „Kupujte zeleno“ iz leta 2016, ki je na voljo na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

V tem dokumentu so navedena merila EU za zelena javna naročila, revidirana za cestni prevoz. Priloženo tehnično poročilo vsebuje vse razloge 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. Obstajata dve vrsti meril: 

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

okoljske učinkovitosti izdelka, namenjena pa so ohranjanju upravnih stroškov podjetij na najnižji možni ravni; 

 celovita merila – upoštevajo več vidikov ali višje stopnje okoljske učinkovitosti, tako da jih lahko uporabijo organi, ki želijo narediti korak 

naprej pri podpiranju ciljev na področju okolja in inovacij. 

Formulacija „enako za osnovna in celovita merila“ se vstavi, če so merila identična za obe vrsti. 
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1.1 Opredelitev pojmov in področje uporabe 
 

Skupina izdelkov „cestni prevoz“ vključuje naslednje kategorije vozil in storitev. 

Kategorija 1: „nakup, zakup ali najem osebnih avtomobilov, lahkih gospodarskih vozil in vozil kategorije L“: 

- „osebni avtomobili in lahka gospodarska vozila“: vozila kategorij M1 in N1, kot so opredeljena v Direktivi 2007/46/ES; 

- vozila „kategorije L“, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 168/2013. 

Vozila za posebne namene, kot so neprebojna vozila, so izključena s področja uporabe. 

 

Kategorija 2: „storitve na področju mobilnosti“: 

- „storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene“, zajete s kodo 60130000-8 enotnega besednjaka javnih naročil (CPV); 

- „izredni potniški prevoz“, zajet s kodo CPV 60140000-1. To bi moralo zajemati pogodbene storitve javnega prevoza (javni prevoz, za katerega 

se sklenejo pogodbe s taksi podjetji, tj. prevoz učencev/študentov, ki ne morejo potovati sami); 
- „dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem“, zajeto s kodo CPV 60172000-3; 

-  „taksi storitve“, zajete s kodo CPV 60120000-5; 

- „souporaba avtomobila“: pri tej kategoriji ima organizacija v lasti vozila in platformo. Taka souporaba avtomobila je običajno bolj 

standardizirana in zanesljivejša kot medsebojno posojanje vozil, nekateri proizvajalci avtomobilov pa imajo pridruženo podjetje za souporabo 

avtomobilov; 

- „kombinirane storitve na področju mobilnosti“: storitve, ki temeljijo na novem poslovnem modelu in ponujajo številne možnosti za 

kombinirano mobilnost, ki so uporabnikom na voljo na podlagi naročnine in enotnega izdajanja računov, pri čemer se lahko storitve ponujajo 

tudi kot paketi, prilagojeni potrebam strank, na primer kot paket potovanj, ki jih uporabnik običajno opravi med tednom. Kombinirane storitve 

na področju mobilnosti so podprte z določeno obliko digitalnega vmesnika za stranke (aplikacijo, spletno storitvijo itd.); 

- „kolesa“: kolesa (kodi CPV 34430000-0 in 34431000-7), prikolice za kolesa, kolesa s pomožnim električnim motorjem (koda CPV 34420000-

7); 

- „lahka električna vozila in samouravnoteževalna vozila“, za katera odbor CEN/TC 354/WG 4 trenutno oblikuje posebne opredelitve; 

- za to kategorijo se uporabljajo tudi opredelitve osebnih avtomobilov, lahkih gospodarskih vozil, vozil kategorije L in avtobusov. 
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Kategorija 3: „nakup ali zakup avtobusov“: 

- vozila kategorij M2 in M3, kot so opredeljena v Direktivi 2007/46/ES. 

o Kategorija M2: vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo maso do vključno 5 ton. 

o Kategorija M3: vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo maso več kot 5 ton. 

 

Kategorija 4: „avtobusni prevozi“: 

- „avtobusni prevozi“ ali „storitve javnega prevoza“: te storitve bi bilo treba opredeliti kot storitve, zajete s kodo CPV 60112000-6 (storitve 

javnega cestnega prevoza). 

 

Kategorija 5: „tovornjaki za zbiranje odpadkov“: 

- vozila kategorij N2 in N3 ali težka vozila, kot so opredeljena v Direktivi 2007/46/ES in namenjena zagotavljanju storitev, ki spadajo v 

kategoriji CPV „storitve zbiranja odpadkov“ (koda CPV: 90511000-2) in „storitve prevoza odpadkov“ (koda CPV: 90512000-9). 

 

Kategorija 6: „storitve zbiranja in odvoza odpadkov“: 

-  storitve, ki spadajo v kategoriji CPV „storitve zbiranja odpadkov“ (90511000-2) in „storitve prevoza odpadkov“ (90512000-9). 

 

Kategorija 7: „poštne, kurirske in selitvene storitve“: 

- storitve, ki spadajo v kategorije CPV za različne poštne, kurirske in selitvene storitve: 

o skupina 641: poštne in kurirske storitve, razen prevoza pošte po železnici, zraku in vodnih poteh; 

o 79613000-4 „storitve pri premeščanju zaposlenih“; 

o 63100000-0 „storitve pretovarjanja in skladiščenja tovora“; 

o 98392000-7 „selitvene storitve“. 

 

(Za podrobnosti in dodatne tehnične opredelitve glej tehnično poročilo.) 
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1.2 Splošna opomba o preverjanju 
 

Pri nekaj merilih je predlagani način preverjanja predložitev poročil o preskusih. Za vsako merilo so navedene ustrezne preskusne metode. Javni organ 

se odloči, v kateri fazi bi bilo treba predložiti te 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 lahko ob predložitvi ponudb zadostovala lastna izjava. Poleg 

tega obstajajo različne možnosti glede tega, ali in kdaj bi se lahko zahtevali preskusi: 

 

(a) v fazi oddaje ponudbe: 

pri enkratnih naročilih blaga bi se lahko od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahtevalo, naj predloži ta dokaz. Če se za dokaz šteje, da je 

zadosten, se lahko naročilo odda. Če se za dokaz šteje, da ni zadosten ali skladen, bi se izvedli naslednji ukrepi: 

i) kadar sredstvo za preverjanje zadeva tehnično specifikacijo, bi se dokaz zahteval od naslednjega ponudnika z največjim številom točk, 

ki bi se nato proučil za prejem naročila; 

ii) kadar sredstvo za preverjanje zadeva merilo za oddajo naročila, bi se 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 vzorčni izdelek in ne izdelki, ki se dejansko dobavijo v okviru naročila. Pri 

okvirnih sporazumih so lahko okoliščine drugačne. Ta scenarij je dodatno obravnavan v naslednji točki o izvedbi naročila in dodatnih pojasnilih 

v nadaljevanju; 

 

(b) med izvajanjem naročila: 

rezultati preskusov bi se lahko zahtevali za enega ali več izdelkov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na splošno bodisi v primeru 

pomislekov o napačnih izjavah. To je zlasti pomembno pri okvirnih sporazumih, v katerih začetno naročilo ni določeno. 
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Priporočljivo je, da se izrecno določijo klavzule o izvajanju naročila. V njih bi moralo biti določeno, da lahko naročnik kadar koli med 

izvajanjem naročila izvede naključne preskuse za preverjanje. Če rezultati takih preskusov pokažejo, da dobavljeni izdelki ne izpolnjujejo 

meril, lahko naročnik naloži kazni in odpove naročilo. Nekateri javni organi vključujejo pogoj, da mora stroške preskušanja kriti javni organ, če 

se po preskusih ugotovi, da izdelek izpolnjuje njegove zahteve, če pa zahteve niso izpolnjene, stroške krije dobavitelj. 

Pri okvirnih sporazumih je odgovor na vprašanje, kdaj je treba predložiti dokaz, odvisen od konkretne sestave naročila: 

i) pri okvirnih sporazumih z enim gospodarskim subjektom, pri katerih se posamezni izdelki, ki jih je treba dobaviti, opredelijo ob 

dodelitvi okvirnega sporazuma in je vprašanje le, koliko enot bo potrebnih, se uporabljajo enaki pomisleki 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, bodo morali 

ponudniki v tej začetni fazi predizbora dokazati le, da lahko dobavijo izdelke, ki izpolnjujejo minimalne zahteve glede učinkovitosti iz 

okvirnega sporazuma. Pri naslednjih sprotnih pogodbah (ali naročilih), ki se oddajo po razpisu za predhodno izbrane dobavitelje, se 

načeloma uporabljajo enaki pomisleki kot v zgornjih točkah (a) in (b), če mora dobavitelj v okviru razpisa dokazati, da izpolnjuje 

dodatne zahteve. Če je rezultat razpisa odvisen le od cene, bi bilo treba proučiti možnost preverjanja v fazi izvajanja naročila. 

Upoštevati je treba, da morajo javni naročniki v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU 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 dokaže, da gradnje, blago ali storitve, ki 

jih zagotavlja, izpolnjujejo zahteve ali merila iz tehničnih specifikacij, merila za oddajo ali pogoje za izvedbo naročila. V primeru sklicevanja 

na potrdilo/poročilo o preskusu, ki ga je pripravil posebni organ za ugotavljanje skladnosti za izvedbo preskusov, morajo javni naročniki 

sprejeti tudi potrdila/poročila o preskusih, ki so jih izdali drugi enakovredni organi za ugotavljanje skladnosti. 
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2 KLJUČNI VPLIVI NA OKOLJE 
 

V spodnji preglednici so na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov povzeti glavni vplivi cestnega prevoza na okolje z vidika življenjske dobe (za 

več podrobnosti glej tehnično poročilo). V preglednici je predstavljen tudi pristop EU na podlagi zelenih javnih naročil k blažitvi ali zmanjšanju teh 

vplivov. 

Ključni vplivi na okolje v življenjski dobi izdelka  Pristop EU na podlagi zelenih javnih naročil 

 Emisije toplogrednih plinov (TGP) in onesnaževal 

zraka, ki nastajajo pri porabi energije v fazi uporabe 

 Emisije TGP in onesnaževal zraka, ki nastajajo v 

dobavni verigi nosilcev energije 

 Vplivi na okolje, ki nastanejo pri proizvodnji 

akumulatorjev za električna vozila 

 Emisije hrupa, ki jih povzročajo vozilo in 

pnevmatike v fazi uporabe 

 

 
 Zahtevati je treba merila glede emisij CO2 za homologacijo za 

osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila ter posebnih 

tehnologij za težka vozila in vozila kategorije L 

 Zahtevati je treba merila, ki pri osebnih avtomobilih in lahkih 

gospodarskih vozilih temeljijo na emisijah onesnaževal zraka, pri 

težkih vozilih in vozilih kategorije L pa na posebnih tehnologijah 

 Zahtevati je treba merila o kotalnem uporu pnevmatik 

 Zahtevati je treba merila o energijski učinkovitosti električnih 

avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil 

 Zahtevati je treba merila o garancijah za akumulatorje 

 Zahtevati je treba merila o emisijah hrupa, ki jih povzročajo 

vozilo in pnevmatike 

 Od ponudnikov storitev je treba zahtevati ključne kompetence ter 

uporabo ključnih ukrepov in praks okoljskega ravnanja 

 Od ponudnikov storitev je treba zahtevati ustrezno in redno 

usposabljanje osebja 

 Zahtevati je treba merila o pnevmatikah in mazivih za 
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vzdrževalne dejavnosti 

Vplivi niso nujno razvrščeni po obsegu. 

Podrobne informacije o cestnem prevozu, vključno z informacijami o povezani zakonodaji, standardih in tehničnih virih, uporabljenih kot dokaz, so 

navedene v tehničnem poročilu. 
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3 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP, ZAKUP ALI NAJEM OSEBNIH AVTOMOBILOV, 

LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL IN VOZIL KATEGORIJE L (KATEGORIJA 1) 

3.1 Vsebina 
 

VSEBINA 

Nakup, zakup ali najem osebnih avtomobilov, lahkih gospodarskih vozil in vozil kategorije L z majhnim vplivom na okolje. 

Vozila za posebne namene, kot so neprebojna vozila, so izključena s področja uporabe. 
 

3.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 
Pomembno: za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije vozil (oddelek 10). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (TS) 

TS1. Vrednost CO2 za homologacijo 

Emisije CO2 vozil za homologacijo ne smejo presegati naslednjih 

vrednosti: 

Tip vozila
(1)

 CO2 g/km  

Osebni avtomobili 

– mali (M1) 

2018: 86 (NEDC)
(2)

 

2019: 103 (WLTP)
(2)

 

2020: 99 (WLTP) 

2021: 95 (WLTP) 

Osebni avtomobili 

– srednje veliki 

(M1) 

2018: 94 (NEDC) 

2019: 104 (WLTP) 

2020: 100 (WLTP) 

TS1. Vrednost CO2 za homologacijo 

Emisije CO2 vozil za homologacijo ne smejo presegati naslednjih 

vrednosti: 

Tip vozila CO2 g/km  

Vsa vozila 

kategorij M1 in N1 

2018: 45 (NEDC) 

2019: 40 (WLTP) 

2020: 35 (WLTP) 

2021: 25 (WLTP) 

   

Vozila kategorije L morajo biti električna akumulatorska vozila. 
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2021: 97 (WLTP) 

Osebni avtomobili 

– veliki (M1)  

2018: 107 (NEDC) 

2019: 111 (WLTP) 

2020: 106 (WLTP) 

2021: 102 (WLTP) 

Lahka gospodarska 

vozila – mala (na 

dizelsko gorivo, 

N1-razred I) 

2018: 93 (NEDC) 

2019: 116 (WLTP) 

2020: 113 (WLTP) 

Lahka gospodarska 

vozila – mala (na 

bencin, N1-razred I) 

2018: 117 (NEDC) 

2019: 135 (WLTP) 

2020: 131 (WLTP) 

Lahka gospodarska 

vozila – srednje 

velika (N1-

razred II) 

2018: 127 (NEDC) 

2019: 

- od 1. 1. do 31. 8. 2019: 

124 (NEDC) 
- od 1. 9. 2019: 157 

(WLTP) 
2020: 153 (WLTP) 

Lahka gospodarska vozila – velika (N1-razred III)  

2018: 151 + 0,096 * (M – 1766,35) (NEDC) 

2019:  

- od 1. 1. do 31. 8. 2019: 147 + 0,096 * (M – 

1766,35) (NEDC) 
- od 1. 9. 2019: 193 + 0,096 * (M – 1766,35) 

(WLTP) 
2020: 188 + 0,096 * (M – 1766,35) (WLTP), 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. 
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pri čemer je M masa vozila. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. 

 

 

TS2. Emisije onesnaževal zraka 

Opomba: to merilo se uporablja za vozila kategorij M1 in N1, katerih 

referenčna masa
(1)

 ne presega 2 610 kg. Vozila kategorij M1 in N1, 

katerih referenčna masa presega 2 610 kg, bodo morala izpolnjevati 

zahteve iz TS2 „emisije onesnaževal zraka“ kategorije 3 (oddelek 5.2). 

 

Od 1. septembra 2019 morajo vsi novi osebni avtomobili in vsa lahka 

gospodarska vozila izpolnjevati zahteve glede emisij pri dejanski vožnji 

(RDE), ki ne smejo presegati mejnih vrednosti Euro 6 za NOx in število 

delcev (brez upoštevanja veljavnega odstopanja pri merjenju
(2)

). 

Od 1. januarja 2021 morajo vsi novi osebni avtomobili in vsa lahka 

gospodarska vozila izpolnjevati zahteve glede emisij pri dejanski vožnji, 

ki ne smejo presegati 0,8-kratnika mejnih vrednosti Euro 6 za NOx in 

število delcev (brez upoštevanja veljavnega odstopanja pri merjenju
(2)

). 

 

Če se kupujejo vozila, ki se bodo uporabljala na območjih s težavami s 

TS2. Emisije onesnaževal zraka 

Če se kupujejo vozila, ki se bodo uporabljala na območjih s težavami s 

kakovostjo zraka: vozila ne smejo imeti emisij izpušnih plinov. 

Če infrastruktura za polnjenje ni na voljo ali je za pričakovani profil 

uporabe potreben velik doseg: 

vozila so lahko vsaj sposobna delovati brez emisij izpušnih plinov, kar 

pomeni, da lahko avtomobil minimalni doseg prevozi brez sproščanja 

emisij izpušnih plinov. Naročnik bo v javnem razpisu določil minimalni 

doseg brez emisij izpušnih plinov glede na pričakovane profile uporabe 

(predlagani privzeti doseg bi lahko bil 40 km). Od leta 2019 bo doseg 

brez sproščanja emisij izpušnih plinov električni doseg, določen z 

globalno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila (WLTP). 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. 
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kakovostjo zraka
(3)

: vozila ne smejo imeti emisij izpušnih plinov. 

Če infrastruktura za polnjenje ni na voljo ali je za pričakovani profil 

uporabe potreben velik doseg: 

vozila so lahko vsaj sposobna delovati brez emisij izpušnih plinov, kar 

pomeni, da lahko avtomobil minimalni doseg prevozi brez sproščanja 

emisij izpušnih plinov. Naročnik bo v javnem razpisu določil minimalni 

doseg brez emisij izpušnih plinov glede na pričakovane profile uporabe 

(predlagani privzeti doseg bi lahko bil 40 km). Od leta 2019 bo doseg 

brez sproščanja emisij izpušnih plinov električni doseg, določen z 

globalno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila (WLTP). 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. 
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TS3. Kazalniki menjanja prestav 

Opomba: to merilo se ne uporablja za vozila s samodejnim menjalnikom. 

Za električna in priključna hibridna vozila ni pomembno, zato ni del 

celovitega merila. 

Lahka gospodarska vozila morajo biti opremljena s kazalnikom menjanja 

prestav, tj. vidnim kazalnikom, ki vozniku priporoča menjavo prestave. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 

informacije. 

 

TS4. Prikazovalnik porabe energije (enako za osnovna in celovita merila) 

Vozila morajo biti opremljena z mehanizmom, ki vozniku prikazuje podatke o porabi goriva. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te informacije. 

 TS5. Prometne informacije in optimizacija poti 

 

Opomba: naročniki lahko to merilo zahtevajo, če se bodo vozila 

uporabljala na mestnih območjih s težavami z zastoji ali jih bodo vozniki 

vozili v kraje, ki jih ne poznajo, pri čemer ni na voljo noben drug 

informacijski sistem (npr. pametni telefoni). 

Opomba: to merilo se ne bo uporabljalo za vozila, ki se uporabljajo za 

posebne namene, pri katerih je potrebna visoka raven varstva podatkov 

premikajočih se vozil, npr. za vozne parke varnostnih sil, uradna vozila, 
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ki jih uporabljajo člani vlade, itd. 

Vozila morajo biti opremljena s sistemi za prometne informacije in 

sistemi za optimizacijo poti, namenjenimi interakciji z voznikom in 

zagotavljanju informacijskih storitev pred vožnjo, da se lahko voznik 

izogne zastojem in izbere druge poti, s čimer optimizira vožnjo. Sistem 

mora biti vgrajen, kar pomeni, da je celovit komunikacijski modul, 

sestavljen iz modema in modula za identiteto naročnika (SIM), trajno 

vgrajen v vozilo. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 

informacije. 

TS6. Minimalna garancija (enako za osnovna in celovita merila) 

Če naročnik zahteva električna akumulatorska vozila: 

ponudnik mora zagotoviti minimalno garancijo za akumulator, ki velja za prevoženih 150 000 kilometrov ali osem let in jo je mogoče uveljavljati, 

če zmogljivost pred iztekom veljavnosti garancije pade pod 70 % prvotne vrednosti ob dobavi v skladu s standardom EN 62660
(1)

. 

Preverjanje: 

ponudniki morajo predložiti izjavo z garancijskimi pogoji. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA (AC) 

AC1. Manjše emisije CO2 (enako za osnovna in celovita merila) 

Točke bodo dodeljene vozilom, katerih emisije CO2 za homologacijo so manjše od tistih, ki se zahtevajo v TS1 „vrednost CO2 za homologacijo“, in 

sicer se bodo dodelile sorazmerno z doseženim zmanjšanjem. 

Preverjanje: 
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glej TS1 zgoraj. 

 AC2. Energijska učinkovitost 

Če javni organ zahteva električna akumulatorska vozila: 

točke bodo dodeljene vozilom z večjo energijsko učinkovitostjo, 

izraženo v kWh/100 km, ki se leta 2018 določi v skladu s preskusnim 

postopkom NEDC
(3)

, leta 2019 in pozneje pa v skladu s preskusnim 

postopkom WLTP. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. 

AC3. Izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila) 

Opomba: to merilo se uporablja za vozila kategorij M1 in N1, katerih referenčna masa ne presega 2 610 kg. Vozila kategorij M1 in N1, katerih 

referenčna masa presega 2 610 kg, bodo morala izpolnjevati zahteve iz AC3 „izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka“ kategorije 3 

(oddelek 5.2). 

 

Točke bodo sorazmerno z vrednostmi emisij onesnaževal zraka dodeljene vozilom, katerih vrednosti RDE so boljše od mejnih vrednosti Euro 6 za 

NOx in število delcev (brez upoštevanja veljavnega odstopanja pri merjenju). 

 

Točke bodo dodeljene v skladu z naslednjo enačbo: 

 

𝑇𝑜č𝑘𝑒 = (
𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑁𝑂𝑥𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑥 + (

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥 
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pri čemer sta: 

 NOxhigh in NOxlow največja in najmanjša vrednost emisij NOx v mg/km med ponudbami, predloženimi v okviru javnega razpisa; 

 PNhigh in PNlow največje in najmanjše število delcev v emisijah v #/km med ponudbami, predloženimi v okviru javnega razpisa; 

 NOx in PN emisije NOx in število delcev v emisijah ponudbe, ki se ocenjuje; 

 PNOxmax in PPNmax največje število točk, ki se dodeli za vsako onesnaževalo zraka. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. 

AC4. Sposobnost delovanja brez emisij izpušnih plinov (enako za osnovna in celovita merila) 

Opomba: to merilo se uporablja za vozila kategorij M1 in N1, katerih referenčna masa ne presega 2 610 kg. Vozila kategorij M1 in N1, katerih 

referenčna masa presega 2 610 kg, bodo morala izpolnjevati zahteve iz AC3 „izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka“ kategorije 3 

(oddelek 5.2). 

 

Točke bodo dodeljene vozilom, za katere se lahko dokaže minimalna sposobnost delovanja brez emisij izpušnih plinov, tj. doseg, ki ga lahko 

avtomobil prevozi brez emisij izpušnih plinov, pri čemer bodo točke dodeljene sorazmerno s to sposobnostjo vozila. Naročnik bo v javnem razpisu 

določil minimalno referenčno mejno vrednost za doseg brez emisij izpušnih plinov glede na pričakovane profile uporabe (predlagani privzeti doseg 

bi lahko bil 40 km). 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. 

 AC5. Omejevalnik hitrosti 
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Točke bodo dodeljene vozilom, opremljenim z napravo za omejevanje 

hitrosti, tj. napravo, ki je vgrajena v vozilo in samodejno omejuje 

njegovo hitrost na največjo hitrost, kot je določena v napravi. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 

informacije. 

AC6. Podaljšana garancija (enako za osnovna in celovita merila) 

Če naročnik zahteva električna akumulatorska vozila: 

točke bodo dodeljene ponudbam, ki ponujajo podaljšanje minimalne garancije iz TS6 „minimalna garancija“, in sicer sorazmerno s trajanjem 

podaljšanja. 

Preverjanje: 

enako kot pri TS7. 

 

3.3 Pojasnila 

Pojasnila 

TS1. Vrednost CO2 za homologacijo 

(1)
 Opredelitve treh tipov vozil za osebne avtomobile so navedene v spodnji preglednici. 

Tipi osebnih avtomobilov, ki 

se uporabljajo v merilih za 

zelena javna naročila 

Ustrezni segmenti glede na segmentacijo, ki jo uporablja Evropska komisija 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf) 

Mali A: mini avtomobili 
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B: mali avtomobili 

Srednje veliki C: srednje veliki avtomobili 

Veliki D: veliki avtomobili 

E: prestižni avtomobili 

F: luksuzni avtomobili 

S: športni kupeji 

M: večnamenski avtomobili 

J: športna terenska vozila (vključno s terenskimi vozili) 

 
(2)

 Od septembra 2017 se uporablja novi globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP), ki se bo do leta 2019 začel v celoti 

uporabljati pri homologaciji vseh novih vozil. Komisija priporoča, naj se za obveščanje potrošnikov do konca leta 2018 uporabljajo podatki o 

homologaciji na podlagi novega evropskega voznega cikla (NEDC) (Priporočilo Komisije (EU) 2017/948). V skladu z določbami tega priporočila 

bi bilo treba od začetka leta 2019 potrošnike obveščati samo o emisijah CO2 za homologacijo, izmerjenih s postopkom WLTP, in sicer za vse 

avtomobile in kombinirana vozila, razen vozil kategorije N1 razredov II in III, za katera je datum začetka izvajanja odložen na september 2019. 
(3)

 Kar zadeva energijsko učinkovitost električnega akumulatorskega vozila, ki v povprečju prevozi 10 000 km/leto, je mogoče z zmanjšanjem porabe 

za 10 Wh/km prihraniti od 15 EUR do 20 EUR na leto, odvisno od cene električne energije. 

TS2. Emisije onesnaževal zraka 
(1)

 „Referenčna masa“ pomeni maso vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, ki je navedena v certifikatu o skladnosti ter od katere se odšteje 

enotna masa voznika 75 kg, prišteje pa se ji enotna masa 100 kg. 
(2) 

Največje vrednosti RDE bodo navedene v certifikatu o skladnosti in izražene v mg/km ali številu delcev/km, kot je ustrezno, ter ne bodo 

vključevale odstopanja pri merjenju, ki je povezano samo z nezanesljivostjo merilne opreme. Merilna negotovost, ki je z zakonodajo trenutno 



 

   20 

 

določena na 0,5, se namreč trenutno pregleduje in bo verjetno spremenjena. Če bi torej proizvajalec danes navedel vrednost in ji dodal veljavno 

odstopanje (tj. vrednost + odstopanje v letu 2017), nato pa bi se odstopanje leta 2018 zmanjšalo, bi bil s to navedbo v slabšem položaju kot 

proizvajalec, ki bi vrednost navedel leta 2018 (tj. vrednost + odstopanje v letu 2018), čeprav bi imela oba avtomobila enake emisije. 

V spodnji preglednici so navedene največje vrednosti RDE za NOx in mejne vrednosti za največje število delcev, s katerimi morajo biti skladne 

vrednosti iz certifikata o skladnosti vozila, da bi izpolnile merila EU za zelena javna naročila. 

Največje vrednosti NOx/mejne vrednosti za največje število delcev za 

izpolnjevanje meril EU za zelena javna naročila (lahka vozila, za katera 

veljajo vrednosti RDE), ki ne vključujejo veljavnega odstopanja pri merjenju 

Od 

1. septembra 2019 

do 

31. decembra 2020 M in N1 razreda I  N1 razreda II N1 razreda III 

 

dizelsko 

gorivo bencin 

dizelsko 

gorivo bencin 

dizelsko 

gorivo bencin 

NOx (mg/km) 80 60 105 75 125 82 

Št. delcev (#/km) 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 

       Od 

1. januarja 2021 M in N1 razreda I  N1 razreda II N1 razreda III 

 

dizelsko 

gorivo bencin 

dizelsko 

gorivo bencin 

dizelsko 

gorivo bencin 

NOx (mg/km) 64 48 84 60 100 66 

Št. delcev (#/km) 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 
 

(3)
 Območja s težavami s kakovostjo zraka so območja, na katerih so vzpostavljeni ukrepi za omejitev prometa, da bi se zagotovila skladnost z 



 

   21 

 

mejnimi vrednostmi emisij onesnaževal zraka iz direktive o kakovosti zraka (Direktiva 2008/50/ES). 

TS6. Minimalna garancija 
(1) 

Tehnologija električnih vozil se zelo hitro razvija ter zagotavlja trajnejše in zanesljivejše akumulatorje. Zato bi bilo treba mejne vrednosti, 

predlagane v tem merilu, navzkrižno preveriti z možnostmi, ki so ob javnem razpisu na voljo na trgu. 

 

4 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA STORITVE NA PODROČJU MOBILNOSTI 

(KATEGORIJA 2) 

4.1 Vsebina 
 

VSEBINA 

Nakup storitev avtobusnega prevoza za posebne namene in izrednega avtobusnega prevoza, najem avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom, 

nakup taksi storitev, storitev souporabe avtomobilov in kombiniranih storitev na področju mobilnosti z majhnim vplivom na okolje. 

 

4.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 
Pomembno: za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije storitev (oddelek 11). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS1. Emisije onesnaževal zraka 

Opomba: naročnik bo v javnem razpisu določil, s katerimi tipi vozil je 

treba zagotavljati storitev. 

 

Vsi avtobusi, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo dosegati 

TS1. Emisije onesnaževal zraka 

Opomba: naročnik bo v javnem razpisu določil, s katerimi tipi vozil je treba 

zagotavljati storitev. 

 

TS1.1 Vsi avtobusi, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo dosegati 
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vsaj standard Euro V. 

2018: 40 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2019: 48 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2020: 56 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2021: 64 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

 

Če vozila niso certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V 

ali višji standard, vendar je bil z naknadno tehnično obdelavo dosežen 

enak standard, bi bilo treba to dokumentirati v ponudbi. 

Vsi avtomobili in lahka gospodarska vozila, ki se uporabljajo pri 

izvajanju storitve, morajo dosegati vsaj standard Euro 5. 

2018: 40 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2019: 50 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2020: 60 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2021: 70 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

 

Vsa vozila kategorije L, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, 

morajo dosegati vsaj standard Euro 3. 

2018: 40 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

2019: 50 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

2020: 60 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

vsaj standard Euro V. 

2018: 60 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2019: 68 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2020: 76 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2021: 84 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

 

Če vozila niso certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V ali višji 

standard, vendar je bil z naknadno tehnično obdelavo dosežen enak 

standard, bi bilo treba to dokumentirati v ponudbi. 

Vsi avtomobili in lahka gospodarska vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju 

storitve, morajo dosegati vsaj standard Euro 5. 

2018: 60 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2019: 70 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2020: 80 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2021: 90 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

 

Vsa vozila kategorije L, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo 

dosegati vsaj standard Euro 3. 

2018: 60 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

2019: 70 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

2020: 80 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 
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2021: 70 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

 

Preverjanje: ponudnik mora predložiti tehnične liste vozil, na katerih 

so opredeljeni emisijski standardi. Pri vozilih, ki so po tehnični 

nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti ukrepi 

dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti neodvisna 

tretja oseba. 

 

 

2021: 90 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

 

TS1.2 V primeru storitev na področju mobilnosti, ki se bodo uporabljale na 

območjih s težavami s kakovostjo zraka: 

[naročnik lahko določi delež, vsa vozila v voznem parku, posebne 

kategorije ali podkategorije vozil ali vozila, ki se bodo uporabljala na 

točno določenih progah; glej pojasnilo] avtomobili, lahka gospodarska 

vozila in vozila kategorije L ne smejo imeti emisij izpušnih plinov. 

Če infrastruktura za polnjenje ni na voljo ali je za pričakovani profil 

uporabe potreben velik doseg: vozila so lahko vsaj sposobna delovati brez 

emisij izpušnih plinov, kar pomeni, da lahko prevozijo vsaj 40 km brez 

sproščanja emisij izpušnih plinov. 

 

 

Preverjanje: ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se 

uporablja pri izvajanju storitve, in njihove certifikate o skladnosti. 

 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

AC1. Emisije CO2 (enako za osnovna in celovita merila) 

Opomba: naročnik bo v javnem razpisu določil, s katerimi tipi vozil je treba zagotavljati storitev. 

Za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki za zagotavljanje storitve ponujajo vozni park, katerega povprečna vrednost emisij CO2 za homologacijo je 
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enaka vrednosti iz osnovnega merila TS1 „emisije CO2“ kategorije 1 (oddelek 3.2), in sicer bodo dodeljene sorazmerno s povprečno vrednostjo 

emisij CO2 za homologacijo voznega parka. 

Za avtobuse 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki za zagotavljanje storitve ponujajo vozni park, sestavljen iz [naročnik lahko določi delež, vsa vozila v voznem 

parku, posebne kategorije ali podkategorije vozil ali vozila, ki jih je treba uporabljati na točno določenih progah; glej pojasnilo] vozil, opremljenih 

z eno od upravičenih tehnologij iz osnovnega merila TS1 kategorije 3 (oddelek 5.2). 

 

Preverjanje: ponudnik mora v razpredelnici navesti seznam vozil voznega parka za izvajanje storitve, njihove emisije CO2 za homologacijo 

(podprte z ustreznimi certifikati o skladnosti) in izračun povprečja za avtomobile in kombinirana vozila ali tehnični list vozila, na katerem so 

navedene te tehnologije, za avtobuse. 

AC2. Emisije onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila; se ne uporablja, če se v tehnični specifikaciji TS1.2 zahteva, da so vsa 

vozila brez emisij izpušnih plinov) 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki ponujajo: 

(a). večji delež od tistega, določenega v TS1, ali  

(b). avtomobile, kombinirana vozila in vozila kategorije L, katerih vrednosti emisij so boljše od Euro 6/4, ali 

(c). avtobuse s pogonom na zemeljski plin in vozila, sposobna delovati brez emisij izpušnih plinov, kar pri avtomobilih in lahkih gospodarskih 

vozilih pomeni, da lahko prevozijo vsaj 40 km brez sproščanja emisij izpušnih plinov, ter priključna hibridna električna vozila, električna 

akumulatorska vozila za avtobuse in vozila kategorije L ter električna vozila na gorivne celice za avtobuse. 

 

 (Podrobno je treba opredeliti, koliko točk bo dodeljenih večjim deležem, boljšim vrednostim emisij in vozilom brez emisij izpušnih plinov. 

Zadnjenavedenim vozilom je treba dodeliti več točk kot vozilom z vrednostmi emisij, boljšimi od standarda Euro 6/4, in avtobusom na zemeljski 

plin.) 

 

Preverjanje: 
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glej TS1 zgoraj. 
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4.3 Pojasnila 

Pojasnila 

Kombinirane storitve na področju mobilnosti 

Kombinirane storitve na področju mobilnosti ponujajo različne možnosti za kombinirano mobilnost, ki običajno vključujejo javni prevoz in najem 

koles. Ključna lastnost teh storitev je, da lahko potrebe uporabnikov po potovanju izpolnijo z najustreznejšim in najučinkovitejšim načinom prevoza 

ali kombinacijo načinov prevoza. Rešitve na področju mobilnosti so optimizirane, da se zmanjša količnik energije, porabljene na potnika na 

določeni razdalji (energija/[km.potnik]); to se doseže z dajanjem prednosti nemotoriziranim vozilom in načinom javnega prevoza. Zato je raven 

multi- in intermodalnosti ključni element najučinkovitejšega izpolnjevanja potreb po potovanju. Raven multi- in intermodalnosti storitve na 

področju mobilnosti se lahko opredeli kot različne vrste načinov prevoza, ki jih lahko ponudi storitev, in njihove kombinacije v okviru enega 

potovanja. Načini prevoza pomenijo: osebne avtomobile, vozila kategorije L, električna kolesa, kolesa, javni prevoz, skupne vožnje itd. 

Kombinirane storitve na področju mobilnosti so še na zelo zgodnji stopnji razvoja. Vendar je potencial te vrste storitev za spodbujanje modalnega 

prehoda na storitve nemotoriziranega in javnega prevoza zelo velik, zato se priporoča, naj javni naročniki namesto naročanja drugih storitev na 

področju mobilnosti, ki ne ponujajo intermodalnosti, preučijo možnost naročanja kombiniranih storitev na področju mobilnosti, če so izvajalci na 

voljo. 
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5 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP ALI NAJEM AVTOBUSOV (KATEGORIJA 3) 

5.1 Vsebina 
 

VSEBINA 

Nakup ali najem mestnih in potovalnih avtobusov, ki so v Direktivi 2007/46/ES opredeljeni kot vozila kategorij M2 in M3, z majhnim vplivom na 

okolje. 
 

5.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 
Pomembno: za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije vozil (oddelek 10). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS1. Možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov 

Mestni avtobusi 

Vozilo mora biti opremljeno z eno od tehnologij, ki je v Preglednica 1 

razvrščena v razred A ali B.  

Preglednica 1: Seznam upravičenih tehnologij za mestne avtobuse – 

raven osnovnih meril 

Tehnologija Razred  

Blagi hibrid B 

Hibrid z vztrajnikom B 

Polni zaporedni hibrid B 

TS1. Možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov 

Mestni avtobusi 

Vozila morajo biti opremljena z eno od tehnologij, ki jo Preglednica 3 

razvršča v razred A. 

Preglednica 3: Seznam upravičenih tehnologij za mestne avtobuse – 

raven celovitih meril 

Tehnologija Razred  

Popolnoma električno in 

priključno vozilo 
A 

Vozilo na vodikove gorivne celice A pod pogoji iz spodnje 
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Polni vzporedni hibrid B 

Popolnoma električno in 

priključno vozilo 
A 

Vozila na zemeljski plin z 

visokotlačnim sistemom 

neposrednega vbrizgavanja 

Privzeti razred je 

B, pod pogoji iz 

spodnje opombe pa 

razred A 

Vozilo proizvajalca originalne 

opreme (OEM) na zemeljski 

plin s kombiniranim gorivom, 

katerega razmerje energije iz 

plina v vročem delu globalno 

usklajenega preskusnega cikla 

prehodnega stanja (WHTC) 

znaša najmanj 50 % (*) 

B ali A pod pogoji 

iz spodnje opombe 

Vozilo na vodikove gorivne 

celice (*) 

B ali A pod pogoji 

iz spodnje opombe 

 

Vozila na zemeljski plin z eno 

vrsto goriva (*) 

B ali A pod pogoji 

iz spodnje opombe 

 

(*) Vozila s pogonom na vodik in zemeljski plin morajo imeti minimalni 

delež oskrbe z gorivom iz obnovljivih virov, da so lahko razvrščena v 

razred B (glej pojasnila, oddelek 5.3). 

 

Potovalni in medkrajevni avtobusi 

(*) opombe 

Vozilo OEM na zemeljski plin s 

kombiniranim gorivom, katerega 

razmerje energije iz plina v 

vročem delu preskusnega cikla 

WHTC znaša najmanj 50 % (*) 

A pod pogoji iz spodnje 

opombe 

Vozila na zemeljski plin z 

visokotlačnim sistemom 

neposrednega vbrizgavanja (*) 

A pod pogoji iz spodnje 

opombe 

Vozila na zemeljski plin z eno 

vrsto goriva (*) 

A pod pogoji iz spodnje 

opombe 

(*) Vozila s pogonom na vodik in zemeljski plin morajo imeti minimalni 

delež oskrbe z gorivom iz obnovljivih virov, da so lahko razvrščena v 

razred A (glej pojasnila, oddelek 5.3). 

 

Potovalni in medkrajevni avtobusi 

Vozilo mora biti opremljeno z eno od tehnologij, ki jo Preglednica 4 

razvršča v razred A. 

Preglednica 4: Seznam upravičenih tehnologij za potovalne in 

medkrajevne avtobuse – raven celovitih meril 

Tehnologija Razred 

Vozilo na vodikove gorivne celice 

(*) 

A pod pogoji iz spodnje 

opombe 

 

Vozilo OEM na zemeljski plin s A pod pogoji iz spodnje 
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Vozilo mora biti opremljeno z eno od tehnologij, ki jih vsebuje 

Preglednica 2. 

Preglednica 2: Seznam upravičenih tehnologij za potovalne in 

medkrajevne avtobuse – raven osnovnih meril 

Tehnologija Razred 

  

Aktivno krmiljenje toka C 

Našpičen „ladijski“ 

zadek/spojlerji 
C 

Blagi hibrid (samo za 

medkrajevne avtobuse) 
C 

Hibrid z vztrajnikom (samo za 

medkrajevne avtobuse) 
C 

Polni serijski hibrid (samo za 

medkrajevne avtobuse) 
C 

Polni vzporedni hibrid (samo 

za medkrajevne avtobuse) 
C 

Vozilo OEM na zemeljski plin 

s kombiniranim gorivom, 

katerega razmerje energije iz 

plina v vročem delu 

preskusnega cikla WHTC 

znaša najmanj 50 % 

Privzeti razred je 

C, pod pogoji iz 

spodnje opombe pa 

razred B ali A 

 

Vozila na zemeljski plin z Privzeti razred je 

kombiniranim gorivom, katerega 

razmerje energije iz plina v 

vročem delu preskusnega cikla 

WHTC znaša najmanj 50 % (*) 

opombe 

 

Vozila na zemeljski plin z 

visokotlačnim sistemom 

neposrednega vbrizgavanja (*) 

A pod pogoji iz spodnje 

opombe 

Vozila na zemeljski plin z eno 

vrsto goriva (*) 

A pod pogoji iz spodnje 

opombe 

Popolnoma električno in 

priključno vozilo (**) 
A 

(*) Vozila s pogonom na vodik in zemeljski plin morajo imeti minimalni 

delež oskrbe z gorivom iz obnovljivih virov, da so lahko razvrščena v 

razred A (glej pojasnila, oddelek 5.3). 

(**) Priključna hibridna tehnologija se za medkrajevne in potovalne 

avtobuse trenutno ne uporablja, poleg tega v tem trenutku ni jasnega 

vzorca uporabe, čeprav prihodnje uporabe te tehnologije ni mogoče 

izključiti. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 

tehnologije. 
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visokotlačnim sistemom 

neposrednega vbrizgavanja 

B, pod pogoji iz 

spodnje opombe pa 

razred A 

Vozilo na vodikove gorivne 

celice  

Privzeti razred je 

C, pod pogoji iz 

spodnje opombe pa 

razred B ali A 

 

Vozila na zemeljski plin z eno 

vrsto goriva (*) 

C, B ali A pod 

pogoji iz spodnje 

opombe 

Popolnoma električno in 

priključno vozilo (**) 
A 

(*) Vozila na zemeljski plin z eno vrsto goriva morajo imeti določen 

delež oskrbe z metanom iz obnovljivih virov, da se lahko štejejo za 

upravičena (glej pojasnila, oddelek 5.3). 

(**) Priključna hibridna tehnologija se za medkrajevne in potovalne 

avtobuse trenutno ne uporablja, poleg tega v tem trenutku ni jasnega 

vzorca uporabe, čeprav prihodnje uporabe te tehnologije ni mogoče 

izključiti. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 

tehnologije. 

 

TS2. Vrednosti emisij onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila) 
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Vozila kategorije M3 in vozila kategorije M2, katerih referenčna masa
(1)

 presega 2 610 kg, morajo dosegati standard Euro VI. 

Vozila kategorije M2, katerih referenčna masa
(1)

 ne presega 2 610 kg, morajo izpolnjevati zahteve iz TS2 „vrednosti emisij onesnaževal zraka“ 

kategorije 1 (oddelek 3.2). 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. Pri vozilih, ki so po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti ukrepi 

dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti neodvisna tretja oseba. 

 

TS3. Izpušne cevi (mesto namestitve) (enako za osnovna in celovita merila) 

Izpušne cevi vozil morajo biti nameščene na zadnjem delu vozila nasproti potniških vrat. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila. 

 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

AC1. Možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov 

 

Točke bodo dodeljene vozilom, ki so pri mestnih avtobusih opremljena z 

eno od tehnologij, ki jo Preglednica 1 razvršča v razred A, pri potovalnih 

avtobusih pa z eno od tehnologij, ki jo Preglednica 2 razvršča v razred A 

ali B. Ne zahteva se, da ta tehnologija dopolnjuje tehnologijo, ki je v 

skladu s TS1 „možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov“. 
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Preverjanje: enako kot pri TS1. 

 

 AC2. Plini v klimatskih napravah 

Točke bodo dodeljene vozilom, opremljenim s klimatskim sistemom, ki 

uporablja hladilno sredstvo, katerega potencial globalnega segrevanja 

(GWP) kot faktor CO2 v časovnem obdobju 100 let je manjši od 150. 

Preverjanje: 

ponudnik mora navesti ime, formulo in potencial globalnega segrevanja 

hladilnega plina, ki se uporablja v klimatskem sistemu. Če se uporablja 

mešanica plinov (n plinov), se GWP izračuna z naslednjo enačbo: 

GWP = Σ(snov X1 % x GWP(X1)) + (snov X2 % x GWP(X2)) + … 

(snov Xn % x GWP(Xn)), 

pri čemer % pomeni delež po teži z dovoljenim odstopanjem +/–1 % po 

teži. 

Potencial globalnega segrevanja plinov je naveden v prilogah I in II k 

Uredbi (EU) št. 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517). 

AC3. Izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka 

Vozila kategorije M3 in vozila kategorije M2, katerih referenčna masa 

presega 2 610 kg: točke bodo dodeljene naslednjim tehnologijam: 

 vozilom na zemeljski plin, 

 priključnim hibridnim električnim vozilom
(2)

, 

 električnim akumulatorskim vozilom in 

 električnim vozilom na vodikove gorivne celice. 

(Natančno je treba opredeliti, koliko več točk bo dodeljenih vozilom, ki 
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lahko delujejo brez emisij izpušnih plinov, tj. priključnim hibridnim 

električnim vozilom, električnim akumulatorskim vozilom in električnim 

vozilom na vodikove gorivne celice. Vozilom, ki lahko delujejo brez 

emisij izpušnih plinov, je treba dodeliti več točk kot avtobusom na 

zemeljski plin.) 

 

Vozila kategorije M2, katerih referenčna masa ne presega
(1)

 2 610 kg: 

uporabila se bo enačba iz AC3 „izboljšane vrednosti emisij onesnaževal 

zraka“ in AC4 „sposobnost vožnje brez emisij izpušnih plinov“ 

kategorije 1 (oddelek 3.2). 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. Pri vozilih, ki so 

po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti 

ukrepi dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti 

neodvisna tretja oseba. 

 

5.3 Pojasnila 

Pojasnila 

TS1. Možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

Nadgradnja in ustreznost tehnologij 

Naročniki lahko električna vozila na vodikove celice razvrstijo v razred B, če imajo sistem oskrbe z vodikom iz obnovljivih virov, ki se proizvaja na 

kraju samem in izpolnjuje vsaj 5 % potrebe po gorivu, ali v razred A, če imajo sistem oskrbe z vodikom iz obnovljivih virov, ki se proizvaja na kraju 

samem in izpolnjuje vsaj 15 % potrebe po gorivu. 

Naročniki lahko vozilo OEM na zemeljski plin s kombiniranim gorivom razvrstijo v razred B ali A, če ima sistem oskrbe z metanom iz obnovljivih 
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virov, ki izpolnjuje vsaj 15 % oziroma 35 % potrebe vozila po gorivu. 

Naročniki lahko vozila na zemeljski plin z visokotlačnim sistemom neposrednega vbrizgavanja razvrstijo v razred A, če imajo sistem oskrbe z metanom 

iz obnovljivih virov, ki izpolnjuje vsaj 10 % njihove potrebe po gorivu. 

Naročniki lahko vozila na zemeljski plin z eno vrsto goriva razvrstijo v razred C, B ali A, če imajo sistem oskrbe z metanom iz obnovljivih virov, ki 

izpolnjuje vsaj 10 %, 15 % oziroma 25 % njihove potrebe po gorivu. 

 

Metan iz obnovljivih virov pomeni biometan in sintetični metan, ki se proizvajata s presežkom električne energije iz obnovljivih virov, tj. proizvodnjo 

električne energije iz obnovljivih virov, ki v nekaterih obdobjih presega potrebo in ustvarja presežno električno energijo (pretvarjanje energije v plin). 

 

Opis nekaterih tehnologij 

Blagi hibrid: sistem uporablja električni motor, nameščen na ročično gred, za upravljanje zaustavitve/zagona in obnovitev zavorne energije; 

obnovljena energija se uporablja za izboljšanje pospeševanja in elektrificirane pomožne naprave. 

Hibrid z vztrajnikom: dodatni visokohitrostni vztrajnik, ki shranjuje energijo v sistem vozila za prenos moči in jo sprošča iz njega. Med zaviranjem 

shranjuje energijo in jo sprosti, da dopolni ali začasno nadomesti moč motorja. Tehnologija vztrajnika ne vključuje funkcije zaustavitve/zagona. 

Polni vzporedni hibrid: električni/dizelski hibrid, pri katerem se električna energija prenaša do koles/z njih, hkrati pa vozilo mehansko poganja motor. 

Med motorjem in kolesi ostaja neposredni pogon prek razmeroma konvencionalnega prenosa moči. 

Polni zaporedni hibrid: električni/dizelski hibrid brez konvencionalnega prenosa moči; motor proizvaja električno energijo, ki se shranjuje v 

akumulatorju in uporablja za pogon ločenega vlečnega motorja. Električni stroji in akumulator imajo večjo moč kot pri enakovrednem vzporednem 

sistemu. 

Aktivno krmiljenje toka: aktivno krmiljenje toka je sistem, ki aktivno zvišuje tlak v območju vrtinca z nizkim tlakom ali vakuumu, ki nastaja za vozilom. 

Našpičen „ladijski zadek“/spojlerji: plošče na zadnjem delu vozila, ki pomagajo vzpostaviti ravnotežje med tlakom na sprednjem in zadnjem delu 

vozila, tako da olajšajo tok zraka in zmanjšajo zračni upor. 

 

TS2. Emisije onesnaževal zraka 
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(1)
 „Referenčna masa“ pomeni maso vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, ki je navedena v certifikatu o skladnosti ter od katere se odšteje enotna 

masa voznika 75 kg, prišteje pa se ji enotna masa 100 kg. 
(2)

 V primeru priključnih hibridnih električnih vozil je skupno število ur delovanja mestnega avtobusa v popolnoma električnem načinu na dan odvisno 

od posameznega obratovalnega cikla in strategije polnjenja. Zato morajo naročniki zagotoviti, da bo mogoče z razpoložljivo polnilno infrastrukturo 

čim bolj povečati število ur delovanja priključnih hibridnih avtobusov v popolnoma električnem načinu na dan v njihovih dnevnih ciklih. 

Informacije za določitev garancijskih pogojev za akumulatorje za električna akumulatorska vozila 

(Če naročnik zahteva električna akumulatorska vozila) 

Glede na poročilo projekta ZeEUS o električnih avtobusih z naslovom „An updated overview of electric buses in Europe“ (Posodobljen pregled 

električnih avtobusov v Evropi) dobavitelji akumulatorjev LiFePO4 običajno ponujajo 2–5-letne garancije, pri čemer je najpogostejše obdobje 

garancije 4–5 let. Manj je podatkov o akumulatorjih z litij-nikelj-mangan-kobaltovim oksidom (LiNiMnCoO2 ali NMC), katerih obdobje garancije 

traja 2–6 let. Akumulatorji z litijevim titanatom imajo daljša obdobja garancije, ki trajajo do 15 let, grafenski superkondenzatorji pa imajo 8–11-letne 

garancije. Drugi dobavitelji ponujajo prilagojene garancije, ki so odvisne od zakupne pogodbe, ki lahko vključuje spremljanje delovanja v 

dogovorjenem časovnem okviru. 

Več informacij je na voljo v poročilu „ZeEUS eBus Report: An overview of electric buses in Europe“ (Poročilo projekta ZeEUS o električnih 

avtobusih: pregled električnih avtobusov v Evropi): http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf. 

 

Tehnologija električnih vozil se zelo hitro razvija ter zagotavlja trajnejše in zanesljivejše akumulatorje. Zato bi moral javni organ pri oblikovanju 

javnega razpisa preučiti najnovejše razpoložljive informacije o tem, kaj je na voljo na trgu. 

Javni organi bi lahko z merilom za oddajo naročila nagradili tudi daljše garancijske roke. 

 

  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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6 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP STORITEV AVTOBUSNEGA PREVOZA 

(KATEGORIJA 4) 

6.1 Vsebina 
 

VSEBINA 

Nakup storitev javnega avtobusnega prevoza z majhnim vplivom na okolje, ki so zajete s kodami CPV 60112000-6 in pri katerih se uporabljajo 

vozila kategorij M2 in M3 iz Direktive 2007/46/ES. 
 

6.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 
(Ta merila se uporabljajo samo, če so izvajalci lastniki voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve, ali so ga zakupili) 

Pomembno: 

za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije storitev (oddelek 11). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

Možnost 1 

Prevoze na avtobusnih progah [naročnik navede identifikacijo prog] je 

treba opravljati z vozili [naročnik izbere eno od naslednjih možnosti]: 

(a). ki so opremljena z eno od upravičenih tehnologij iz osnovnega 

merila TS1 „možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov“ kategorije 3 (oddelek 5.2); 

(b). ki so opremljena s tehnologijo X [naročnik med upravičenimi 

tehnologijami izbere tehnologijo, ki je navedena kot ena od 

TS1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

Možnost 1 

Prevoze na avtobusnih progah [naročnik navede identifikacijo prog] je 

treba opravljati z vozili [naročnik izbere eno od naslednjih možnosti]: 

(a). ki so opremljena z eno od upravičenih tehnologij iz osnovnega 

merila TS1 „možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov“ kategorije 3 (oddelek 5.2); 

(b). ki so opremljena s tehnologijo X [naročnik med upravičenimi 

tehnologijami izbere tehnologijo, ki je navedena kot ena od 
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možnosti iz osnovnega merila TS1 „možnosti tehnoloških 

izboljšav za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov“ kategorije 3 

(oddelek 5.2)]. 

 

Možnost 2 

Vozni park morajo sestavljati naslednji deleži vozil, opremljenih z eno 

od upravičenih tehnologij iz osnovnega merila TS1 „možnosti 

tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov“ 

kategorije 3 (oddelek 5.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

Preverjanje: 

enako kot pri TS1 „možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov“ kategorije 3 (oddelek 5.2), skupaj s seznamom in 

tehničnimi listi vseh vozil v voznem parku. 

možnosti iz osnovnega merila TS1 „možnosti tehnoloških 

izboljšav za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov“ kategorije 3 

(oddelek 5.2)]. 

 

Možnost 2 

Vozni park morajo sestavljati naslednji deleži vozil, opremljenih z eno 

od upravičenih tehnologij iz osnovnega merila TS1 „možnosti 

tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov“ 

kategorije 3 (oddelek 5.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

Preverjanje: 

enako kot pri TS1 „možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov“ kategorije 3 (oddelek 5.2), skupaj s seznamom in 

tehničnimi listi vseh vozil v voznem parku. 
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TS2. Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah (enako za osnovna in celovita merila) 

Vsa vozila morajo biti opremljena s sistemi, skladnimi s TS1 o sistemih za nadzor tlaka v pnevmatikah, kot so opredeljeni v oddelku 10.2 skupnih 

meril za kategorije vozil. 

Preverjanje: 

enako kot pri TS1 o sistemih za nadzor tlaka v pnevmatikah v oddelku 10.2 skupnih meril za kategorije vozil, skupaj s seznamom in tehničnimi listi 

vseh vozil v voznem parku. 

TS3. Pnevmatike vozil – kotalni upor (enako za osnovna in celovita merila) 

Vsa vozila morajo biti opremljena s pnevmatikami, skladnimi s TS2 o pnevmatikah vozil, kot so opredeljene v oddelku 10.2 skupnih meril za 

kategorije vozil. 

Preverjanje: 

enako kot pri TS2 o pnevmatikah vozil v oddelku 10.2 skupnih meril za kategorije vozil, skupaj s seznamom in tehničnimi listi vseh vozil v voznem 

parku. 

TS4. Goriva (enako za osnovna in celovita merila) 

Opomba: to merilo se uporablja le, če naročnik spremeni ali nadgradi tehnologijo v skladu z opombo k merilu TS1 „možnosti tehnoloških izboljšav 

za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov“ kategorije 3 (oddelek 5.2) in če ponudnik ponudi navedeno tehnologijo, da bi izpolnil merilo TS1. 

Naročnik lahko glede na razpoložljivo oskrbo na nacionalnem ali regionalnem trgu določi večje deleže oskrbe z gorivom iz obnovljivih virov. 

Delež oskrbe z gorivom iz obnovljivih virov mora biti v skladu z deleži iz opombe k merilu TS1 „možnosti tehnoloških izboljšav za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov“ kategorije 3 (oddelek 5.2). 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti kopije pogodb, ki jih je sklenil z dobavitelji, ter opis in tehnične specifikacije proizvodnje in posebnega sistema za 

dovajanje goriva. 

TS5. Emisije onesnaževal zraka 

Vsi avtobusi, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo dosegati 

TS5. Emisije onesnaževal zraka 

Vsi avtobusi, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo dosegati 
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vsaj standard Euro V. 

2018: 40 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2019: 48 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2020: 56 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2021: 64 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

Če vozila niso certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V ali 

višji standard, vendar je bil z naknadno tehnično obdelavo dosežen enak 

standard, bi bilo treba to dokumentirati v ponudbi. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se uporablja 

pri izvajanju storitve, in njihove certifikate o skladnosti. Pri vozilih, ki so 

po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti 

ukrepi dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti 

neodvisna tretja oseba. 

vsaj standard Euro V. 

2018: 60 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2019: 68 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2020: 76 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

2021: 84 % avtobusov mora dosegati standard Euro VI. 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

Če vozila niso certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V ali 

višji standard, vendar je bil z naknadno tehnično obdelavo dosežen enak 

standard, bi bilo treba to dokumentirati v ponudbi. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se uporablja 

pri izvajanju storitve, in njihove certifikate o skladnosti. Pri vozilih, ki 

so po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti 

ukrepi dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti 

neodvisna tretja oseba. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

AC1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (enako za osnovna in celovita merila) 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki ponujajo: 

možnost 1: več prog, kot jih je določenih v TS1 (glej zgoraj), na katerih je treba prevoze opravljati z vozili, ki izpolnjujejo osnovno merilo TS1 

kategorije 3 (oddelek 5.2); 

možnost 2: vozni park, ki se bo uporabljal na podlagi naročila in katerega delež vozil (%) je večji od tistega iz TS1 (glej zgoraj), pri čemer se točke 

dodelijo sorazmerno s presežkom glede na delež iz TS1 (glej zgoraj). 

Če vozni park sestavljajo vozila s tehnologijami različnih razredov, se za razred A dodeli trikrat toliko točk kot za razred C, za razred B pa dvakrat 
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toliko točk kot za razred C. 

 

Preverjanje: 

glej TS1 zgoraj. 

 

AC2. Emisije onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila) 

 

Točke bodo dodeljene voznemu parku, ki se bo uporabljal na podlagi naročila, če je delež vozil, ki se bodo uporabljala za izvajanje storitve (%), 

večji od deleža iz TS5, pri čemer se točke dodelijo sorazmerno s presežkom glede na delež iz TS5, ali če vozila izpolnjujejo merilo AC3 „izboljšane 

vrednosti emisij onesnaževal zraka“ kategorije 3. (Podrobno je treba opredeliti, koliko točk bo dodeljenih večjim deležem, boljšim vrednostim emisij 

in vozilom brez emisij izpušnih plinov. Vozilom, ki lahko delujejo brez emisij izpušnih plinov, je treba dodeliti več točk kot avtobusom na zemeljski 

plin.) 

 

Preverjanje: 

glej TS5 zgoraj. 

 AC3. Emisije hrupa 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki ponujajo vozni park za izvajanje 

storitve, v celoti sestavljen iz vozil, ki izpolnjujejo AC1 o emisijah 

hrupa vozil iz oddelka 10.2 skupnih meril za kategorije vozil. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se 

uporablja pri izvajanju storitve, in njihove certifikate o skladnosti. 
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6.3 Klavzule o izvedbi naročila 
(to se uporablja le, če so izvajalci lastniki voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve, ali so ga zakupili) 

Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 

CPC1. Nova vozila (enako za osnovna in celovita merila) 

Če se vozilo iz voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve, zamenja, mora novo vozilo prispevati k ohranjanju ali izboljšanju lastnosti 

(sestave in tehnologij) voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve, v smislu emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, kot so bile 

navedene v ponudbi. 

Izvajalec bo vodil evidenco, ki mora biti naročniku na voljo za namene preverjanja. Naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja 

zahtev. 

 

  



 

   42 

 

7 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP ALI NAJEM TOVORNJAKOV ZA ZBIRANJE 

ODPADKOV (KATEGORIJA 5) 

7.1 Vsebina 
 

VSEBINA 

Nakup ali najem vozil kategorij N2 in N3, kot so opredeljena v Direktivi 2007/46/ES in ki so namenjena zagotavljanju storitev zbiranja in prevoza 

odpadkov ter imajo majhen vpliv na okolje. 

 
 

7.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 
Pomembno: za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije vozil (oddelek 10). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

S tem merilom so skladna naslednja vozila, opremljena z navedenimi 

tehnologijami: 

 hibridna vozila na dizelsko gorivo in zemeljski plin; 

 vozila, opremljena s sistemi za zbiranje/obnavljanje energije; 

 vozila, opremljena s hidravličnimi sistemi za zaznavanje 

obremenitve; 

 vozila, opremljena z električnimi dvigali za zabojnike za odpadke; 

 priključni hibrid: vozilo, opremljeno z akumulatorskim sklopom, ki 

TS1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

S tem merilom so skladna naslednja vozila, opremljena z navedenimi 

tehnologijami: 

 priključni hibrid: vozilo, opremljeno z akumulatorskim sklopom, ki 

ga je mogoče polniti z električno energijo iz omrežja in zagotavlja 

energijo za električni pogon vozila in dvigala; 

 vozilo OEM na zemeljski plin s kombiniranim gorivom, katerega 

razmerje energije iz plina v vročem delu preskusnega cikla WHTC 

znaša najmanj 50 %; 

 vozila na zemeljski plin z visokotlačnim sistemom neposrednega 
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ga je mogoče polniti z električno energijo iz omrežja in zagotavlja 

energijo za električni pogon vozila in dvigala; 

 vozilo OEM na zemeljski plin s kombiniranim gorivom, katerega 

razmerje energije iz plina v vročem delu preskusnega cikla WHTC 

znaša najmanj 50 %; 

 vozila na zemeljski plin z visokotlačnim sistemom neposrednega 

vbrizgavanja; 

 popolnoma električna vozila; 

 električna vozila na vodikove gorivne celice; 

 vozila na zemeljski plin z eno vrsto goriva pod pogoji iz spodnje 

opombe. 

 

Opomba: naročniki lahko vključijo vozila na zemeljski plin z eno vrsto 

goriva, če imajo sistem oskrbe z metanom iz obnovljivih virov, ki 

izpolnjuje vsaj 15 % njihove potrebe po gorivu. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 

specifikacije tehnologije. 

 

 

vbrizgavanja; 

 popolnoma električna vozila; 

 električna vozila na vodikove gorivne celice; 

 vozila na zemeljski plin z eno vrsto goriva pod pogoji iz spodnje 

opombe. 

 

Opomba: naročniki lahko vključijo vozila na zemeljski plin z eno vrsto 

goriva, če imajo sistem oskrbe z metanom iz obnovljivih virov, ki 

izpolnjuje vsaj 15 % njihove potrebe po gorivu. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 

specifikacije tehnologije. 

 

TS2. Pomožne enote (enako za osnovna in celovita merila) 

Emisije vozila iz ločenih motorjev za pomožne enote (npr. kompaktor, dvigalo itd., ki jih določi naročnik) ne smejo presegati mejnih vrednosti 

emisij izpušnih plinov v skladu s stopnjo V iz Uredbe (EU) 2016/1628. 
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Preverjanje: 

ponudnik mora v skladu z Uredbo (EU) 2016/1628 predložiti certifikat o homologaciji ali poročilo o preskusih, ki ga pripravi neodvisni laboratorij. 

 

TS3. Vrednosti emisij onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila) 

Vozila kategorije N3 in vozila kategorije N2, katerih referenčna masa
(1)

 presega 2 610 kg, morajo dosegati standard Euro VI. 

Vozila kategorije N2, katerih referenčna masa
(1)

 ne presega 2 610 kg, morajo izpolnjevati zahteve iz TS2 „vrednosti emisij onesnaževal zraka“ 

kategorije 1 (oddelek 3.2). 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. Pri vozilih, ki so po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti ukrepi 

dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti neodvisna tretja oseba. 

 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

 AC1. Plini v klimatskih napravah 

Točke bodo dodeljene vozilom, opremljenim s klimatskim sistemom, ki 

uporablja hladilno sredstvo, katerega potencial globalnega segrevanja 

(GWP) kot faktor CO2 v časovnem obdobju 100 let je manjši od 150. 

Preverjanje: 

ponudnik mora navesti ime, formulo in potencial globalnega segrevanja 

hladilnega plina, ki se uporablja v klimatskem sistemu. Če se uporablja 

mešanica plinov (n plinov), se GWP izračuna z naslednjo enačbo: 

GWP = Σ(snov X1 % x GWP(X1)) + (snov X2 % x GWP(X2)) + … 

(snov Xn % x GWP(Xn)), 
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pri čemer % pomeni delež po teži z dovoljenim odstopanjem +/–1 % po 

teži. 

Potencial globalnega segrevanja plinov je naveden v prilogah I in II k 

Uredbi (EU) št. 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517). 

 AC2. Elektrifikacija pomožnih motorjev 

Točke bodo dodeljene vozilom, opremljenim z električnimi pomožnimi 

enotami. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 

informacije. 

AC3. Izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka 

Vozila kategorije N3 in vozila kategorije N2, katerih referenčna masa 

presega 2 610 kg: točke bodo dodeljene naslednjim tehnologijam: 

 vozilom na zemeljski plin, 

 priključnim hibridnim električnim vozilom
(2)

, 

 električnim akumulatorskim vozilom in 

 električnim vozilom na vodikove gorivne celice. 

(Natančno je treba opredeliti, koliko več točk bo dodeljenih vozilom, ki 

lahko delujejo brez emisij izpušnih plinov, tj. priključnim hibridnim 

električnim vozilom, električnim akumulatorskim vozilom in električnim 

vozilom na vodikove gorivne celice. Vozilom, ki lahko delujejo brez 

emisij izpušnih plinov, je treba dodeliti več točk kot vozilom na zemeljski 

plin.) 
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Vozila kategorije N2, katerih referenčna masa ne presega
(1)

 2 610 kg: 

uporabila se bo enačba iz AC3 „izboljšane vrednosti emisij onesnaževal 

zraka“ in AC4 „sposobnost vožnje brez emisij izpušnih plinov“ 

kategorije 1 (oddelek 3.2). 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. Pri vozilih, ki so 

po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti 

ukrepi dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti 

neodvisna tretja oseba. 

 

7.3 Pojasnila 

Pojasnila 

TS2. Emisije onesnaževal zraka 
(1)

 „Referenčna masa“ pomeni maso vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, ki je navedena v certifikatu o skladnosti ter od katere se odšteje 

enotna masa voznika 75 kg, prišteje pa se ji enotna masa 100 kg. 
(2)

 V primeru priključnih hibridnih električnih vozil je skupno število ur delovanja tovornjaka v popolnoma električnem načinu na dan odvisno od 

posameznega obratovalnega cikla in strategije polnjenja. Zato morajo naročniki zagotoviti, da bo mogoče z razpoložljivo polnilno infrastrukturo 

čim bolj povečati število ur delovanja priključnih hibridnih tovornjakov v popolnoma električnem načinu na dan v njihovih dnevnih ciklih. 
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8 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP STORITEV ZBIRANJA ODPADKOV 

(KATEGORIJA 6) 

8.1 Vsebina 
 

VSEBINA 

Nakup storitev zbiranja odpadkov z majhnim vplivom na okolje, zajetih v kategorijah CPV „storitve zbiranja odpadkov“ (90511000-2) in „storitve 

prevoza odpadkov“ (90512000-9). 
 

8.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 
(Ta merila se uporabljajo samo, če so izvajalci lastniki voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve, ali so ga zakupili) 

Pomembno: 

za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije storitev (oddelek 11). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

Možnost 1 

Storitve zbiranja odpadkov na progah [naročnik navede identifikacijo 

prog] je treba opravljati z vozili [naročnik izbere eno od naslednjih 

možnosti]: 

(a). ki so opremljena z eno od upravičenih tehnologij iz osnovnega 

merila TS1 „tehnološke možnosti zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov“ kategorije 5 (oddelek 7.2); 

(b). ki so opremljena s tehnologijo X [naročnik med upravičenimi 

TS1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

Možnost 1 

Storitve zbiranja odpadkov na progah [naročnik navede identifikacijo 

prog] je treba opravljati z vozili [naročnik izbere eno od naslednjih 

možnosti]: 

(a). ki so opremljena z eno od upravičenih tehnologij iz osnovnega 

merila TS1 „tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov“ kategorije 5 (oddelek 7.2); 

(b). ki so opremljena s tehnologijo X [naročnik med upravičenimi 
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tehnologijami izbere tehnologijo, ki je navedena kot ena od 

možnosti iz osnovnega merila TS1 „tehnološke možnosti 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov“ kategorije 5 

(oddelek 7.2)]. 

Možnost 2 

Vozni park morajo sestavljati naslednji deleži vozil, opremljenih z eno 

od upravičenih tehnologij iz osnovnega merila TS1 „tehnološke 

možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov“ kategorije 5 

(oddelek 7.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

 

Preverjanje: enako kot pri osnovnem merilu TS1 „tehnološke možnosti 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov“ kategorije 5 (oddelek 7.2), 

skupaj s seznamom in tehničnimi listi vseh vozil v voznem parku. 

tehnologijami izbere tehnologijo, ki je navedena kot ena od 

možnosti iz osnovnega merila TS1 „tehnološke možnosti 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov“ kategorije 5 

(oddelek 7.2)]. 

Možnost 2 

Vozni park morajo sestavljati naslednji deleži vozil, opremljenih z eno od 

upravičenih tehnologij iz osnovnega merila TS1 „tehnološke možnosti 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov“ kategorije 5 (oddelek 7.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

 

Preverjanje: enako kot pri TS1 „tehnološke možnosti zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov“ kategorije 5 (oddelek 7.2), skupaj s seznamom in 

tehničnimi listi vseh vozil v voznem parku. 
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TS2. Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah (enako za osnovna in celovita merila) 

Vsa vozila morajo biti opremljena s sistemi, skladnimi s TS1 o sistemih za nadzor tlaka v pnevmatikah, kot so opredeljeni v oddelku 10.2 skupnih 

meril za kategorije vozil. 

Preverjanje: 

enako kot pri TS1 o sistemih za nadzor tlaka v pnevmatikah v oddelku 10.2 skupnih meril za kategorije vozil, skupaj s seznamom in tehničnimi listi 

vseh vozil v voznem parku. 

TS3. Pnevmatike vozil – kotalni upor (enako za osnovna in celovita merila) 

Vsa vozila morajo biti opremljena s pnevmatikami, skladnimi s TS2 o pnevmatikah vozil, kot so opredeljene v oddelku 10.2 skupnih meril za 

kategorije vozil. 

Preverjanje: 

enako kot pri TS2 o pnevmatikah vozil v oddelku 10.2 skupnih meril za kategorije vozil, skupaj s seznamom in tehničnimi listi vseh vozil v voznem 

parku. 

TS4. Goriva (enako za osnovna in celovita merila) 

Opomba: to merilo se uporablja le, če naročnik določi vozila na zemeljski plin z eno vrsto goriva kot upravičeno tehnologijo in če ponudnik ponudi 

vozila na zemeljski plin z eno vrsto goriva, da bi izpolnil merilo TS1 (glej zgoraj). Naročnik lahko glede na razpoložljivo oskrbo na nacionalnem ali 

regionalnem trgu določi večje deleže oskrbe z gorivom iz obnovljivih virov. 

Najmanj 15 % oskrbe z metanom mora izvirati iz obnovljivih virov. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti kopije pogodb, ki jih je sklenil z dobavitelji, ter opis in tehnične specifikacije proizvodnje in posebnega sistema za 

dovajanje goriva. 

TS5. Emisije onesnaževal zraka 

Vsa težka vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo 

dosegati vsaj standard Euro V. 

TS5. Emisije onesnaževal zraka 

Vsa težka vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo dosegati 

vsaj standard Euro V. 
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2018: 40 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2019: 48 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2020: 56 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2021: 64 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

 

Če vozila niso certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V ali 

višji standard, vendar je bil z naknadno tehnično obdelavo dosežen enak 

standard, bi bilo treba to dokumentirati v ponudbi. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se uporablja 

pri izvajanju storitve, in njihove certifikate o skladnosti. Pri vozilih, ki 

so po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti 

ukrepi dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti 

neodvisna tretja oseba. 

2018: 60 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2019: 68 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2020: 76 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2021: 84 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

 

Če vozila niso certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V ali 

višji standard, vendar je bil z naknadno tehnično obdelavo dosežen enak 

standard, bi bilo treba to dokumentirati v ponudbi. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se uporablja 

pri izvajanju storitve, in njihove certifikate o skladnosti. Pri vozilih, ki so 

po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti 

ukrepi dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti 

neodvisna tretja oseba. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

AC1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (enako za osnovna in celovita merila) 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki ponujajo: 

možnost 1: več prog, kot jih je določenih v TS1 (glej zgoraj), na katerih je treba prevoze opravljati z vozili, ki izpolnjujejo osnovno merilo TS1 

„tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov“ kategorije 5 (oddelek 7.2); 

možnost 2: vozni park, ki se bo uporabljal na podlagi naročila in katerega delež vozil (%) je večji od tistega iz TS1, pri čemer se točke dodelijo 

sorazmerno s presežkom glede na delež iz TS1 (glej zgoraj). 

Preverjanje: 
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glej TS1 zgoraj. 

AC2. Emisije onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila) 

Točke bodo dodeljene voznemu parku, ki se bo uporabljal na podlagi naročila, če je delež vozil, ki se bodo uporabljala za izvajanje storitve (%), 

večji od deleža iz TS5, pri čemer se točke dodelijo sorazmerno s presežkom glede na delež iz TS5 (glej zgoraj), ali če vozila izpolnjujejo merilo 

AC3 „izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka“ kategorije 5 (oddelek 7.2). (Podrobno je treba opredeliti, koliko točk bo dodeljenih večjim 

deležem, boljšim vrednostim emisij in vozilom brez emisij izpušnih plinov. Vozilom, ki lahko delujejo brez emisij izpušnih plinov, je treba dodeliti 

več točk kot vozilom na zemeljski plin.) 

Preverjanje: 

glej TS5 zgoraj. 

 

AC3. Pomožne enote (enako za osnovna in celovita merila) 

Točke bodo dodeljene na podlagi deleža vozil, ki izpolnjujejo merilo TS2 „pomožne enote“ kategorije 5 (oddelek 7.2). 

 

Preverjanje: 

glej TS2 kategorije 5 (oddelek 7.2). 

 

 AC4. Emisije hrupa 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki ponujajo vozni park za izvajanje 

storitve, v celoti sestavljen iz vozil, ki izpolnjujejo AC1 o emisijah 

hrupa vozil iz oddelka 10.2 skupnih meril za kategorije vozil. 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se 

uporablja pri izvajanju storitve, in njihove certifikate o skladnosti. 
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8.3 Klavzule o izvedbi naročila 
(to se uporablja le, če so izvajalci lastniki voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve, ali so ga zakupili) 

Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 

CPC1. Nova vozila (enako za osnovna in celovita merila) 

Če se vozilo iz voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve, zamenja, mora novo vozilo prispevati k ohranjanju ali izboljšanju lastnosti 

(sestave in tehnologij) voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve, v smislu emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, kot so bile 

navedene v ponudbi. 

Izvajalec bo vodil evidenco, ki mora biti naročniku na voljo za namene preverjanja. Naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja 

zahtev. 

 

8.4 Pojasnila 

Pojasnila 

Optimizacija poti 

Obstajajo sistemi za optimizacijo poti, ki vključujejo tehnologijo računalniško podprtega usmerjanja in razporejanja vozil (CVRS) ter lahko 

zmanjšajo porabo goriva za 5–15 %. Ti sistemi lahko uporabljajo: 

(a). modele, ki predvidevajo stopnjo polnjenja zabojnikov za odpadke na podlagi podatkov iz sistemov plačevanja glede na količino odpadkov ali 

s sistemi tehtanja, nameščenimi na tovornjakih; 

(b). senzorje, ki so nameščeni v zabojnikih za odpadke in spremljajo podatke o stopnji njihovega polnjenja v realnem času. 
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Obe tehnologiji sta trenutno zreli in dostopni na trgu. Zato je priporočljivo, da naročnik preuči možnosti za uvedbo teh sistemov za optimizacijo 

poti v sistemih zbiranja odpadkov. 

 

9 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP POŠTNIH, KURIRSKIH IN SELITVENIH 

STORITEV (KATEGORIJA 7) 
9.1 Vsebina 

 

VSEBINA 

Nakup poštnih, kurirskih in selitvenih storitev z majhnim vplivom na okolje, ki vključujejo: 

- skupina 641: poštne in kurirske storitve, razen prevoza pošte po železnici, zraku in vodnih poteh; 

- 79613000-4 „storitve pri premeščanju zaposlenih“; 

- 63100000-0 „storitve pretovarjanja in skladiščenja tovora“; 

- 98392000-7 „selitvene storitve“. 

 

 

9.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 

(Ta merila se uporabljajo samo, če so izvajalci lastniki voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve, ali so ga zakupili) 

Pomembno: 

za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije storitev (oddelek 11). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
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TS1. Prevoz s kolesi (enako za osnovna in celovita merila) 

Opomba: ta tehnična specifikacija se bo uporabljala za vozila za poštne in kurirske dostavne storitve v mestih. Javni organi lahko tudi določijo, za 

katere vrste dostave je treba uporabljati prevoz s kolesi 

(v mestih, ki imajo ustrezno mestno infrastrukturo in dovolj izvajalcev storitev prevoza s kolesi). 

Ponudnik mora za izvajanje storitve ponuditi vozni park, ki vključuje kolesa, ki so lahko kolesa s pomožnim električnim pogonom, in prikolice za 

kolesa. Namen uporabe koles in prikolic za kolesa bo čim bolj zmanjšati uporabo motornih vozil in rešiti vprašanja zadnjega dela poti v skladu z 

načrtom za zmanjšanje emisij iz TS1 „prakse okoljskega ravnanja“ v skupnih merilih za kategorije storitev (oddelek 11.2). 

To merilo se lahko izpolni s partnerstvom z mestnim konsolidacijskim središčem, katerega vozni park je sestavljen iz koles in tovornih koles. 

 

Preverjanje: ponudnik bo predložil specifikacije voznega parka za izvajanje storitve in po potrebi sporazum o partnerstvu z mestnim 

konsolidacijskim središčem. 

TS2. Emisije onesnaževal zraka 

Vsa težka vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo dosegati 

vsaj standard Euro V. 

2018: 40 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2019: 48 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2020: 56 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2021: 64 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

 

Če vozila niso certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V ali 

višji standard, vendar je bil z naknadno tehnično obdelavo dosežen enak 

standard, bi bilo treba to dokumentirati v ponudbi. 

Vsi avtomobili in lahka gospodarska vozila, ki se uporabljajo pri 

TS2. Emisije onesnaževal zraka 

TS2.1 Vsa težka vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo 

dosegati vsaj standard Euro V. 

2018: 60 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2019: 68 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2020: 76 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

2021: 84 % težkih vozil mora dosegati standard Euro VI. 

Če vozila niso certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V ali 

višji standard, vendar je bil z naknadno tehnično obdelavo dosežen enak 

standard, bi bilo treba to dokumentirati v ponudbi. 

Vsi avtomobili in lahka gospodarska vozila, ki se uporabljajo pri 

izvajanju storitve, morajo dosegati vsaj standard Euro 5. 
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izvajanju storitve, morajo dosegati vsaj standard Euro 5. 

2018: 40 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2019: 50 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2020: 60 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2021: 70 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

Vsa vozila kategorije L, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo 

dosegati vsaj standard Euro 3. 

2018: 40 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

2019: 50 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

2020: 60 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

2021: 70 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

To merilo se lahko izpolni s partnerstvom z mestnim konsolidacijskim 

središčem, katerega vozni park izpolnjuje zahteve. 

 

Preverjanje: ponudnik mora predložiti tehnične liste vozil, na katerih so 

opredeljeni emisijski standardi. Pri vozilih, ki so po tehnični nadgradnji 

dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti ukrepi dokumentirani in 

vključeni v ponudbo, kar mora preveriti neodvisna tretja oseba. 

2018: 60 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2019: 70 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2020: 80 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2021: 90 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6. 

2018: 10 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6d-TEMP ali Euro 6d. 

2019: 15 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6d-TEMP ali Euro 6d. 

2020: 20 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6d-TEMP ali Euro 6d. 

2021: 25 % avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil mora dosegati 

standard Euro 6d-TEMP ali Euro 6d. 

To merilo se lahko izpolni s partnerstvom z mestnim konsolidacijskim 

središčem, katerega vozni park izpolnjuje zahteve. 

 

Vsa vozila kategorije L, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo 

dosegati vsaj standard Euro 3. 

2018: 60 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

2019: 70 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

2020: 80 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 
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2021: 90 % vozil kategorije L mora dosegati standard Euro 4. 

Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 

 

TS2.2 V primeru poštnih in kurirskih dostavnih storitev na mestnih 

območjih s težavami s kakovostjo zraka: 

osebni avtomobili, lahka gospodarska vozila in vozila kategorije L ne 

smejo imeti emisij izpušnih plinov. 

Če infrastruktura za polnjenje ni na voljo ali je za pričakovani profil 

uporabe potreben velik doseg: vozila so lahko vsaj sposobna delovati 

brez emisij izpušnih plinov, kar pomeni, da lahko avtomobil ali lahko 

gospodarsko vozilo vsaj 40 km prevozi brez sproščanja emisij izpušnih 

plinov. 

 

Preverjanje: ponudnik mora predložiti tehnične liste vozil, na katerih so 

opredeljeni emisijski standardi, in po potrebi sporazum o partnerstvu z 

mestnim konsolidacijskim središčem. 

Pri vozilih, ki so po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni 

standard, morajo biti ukrepi dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar 

mora preveriti neodvisna tretja oseba. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

AC1. Emisije CO2 (velja samo za lahka gospodarska vozila in vozila kategorije L) (enako za osnovna in celovita merila) 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki za izvajanje storitve ponujajo vozni park, pri katerem: 

- osebni avtomobili in lahka gospodarska vozila izpolnjujejo zahtevo, da mora njihova povprečna vrednost emisij CO2 za homologacijo 
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izpolnjevati osnovno merilo TS1 kategorije 1 (oddelek 3.2), pri čemer se bo uporabljala stopnja, ki velja v letu objave razpisa. Točke bodo 

dodeljene sorazmerno glede na povprečno vrednost emisij CO2 voznega parka za homologacijo; 

- so vsa vozila kategorije L, ki se bodo uporabljala pri izvajanju storitve, električna.  

Preverjanje: ponudnik mora v razpredelnici navesti seznam vozil voznega parka za izvajanje storitve, njihove emisije CO2 za homologacijo (podprto 

z ustreznimi certifikati o skladnosti) in izračun povprečja teh emisij. 

AC2. Emisije onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila; se ne uporablja, če se v tehnični specifikaciji TS2.2 zahteva, da so vsa 

vozila brez emisij izpušnih plinov) 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki ponujajo: 

(a). večji delež od tistega, določenega v TS2 (glej zgoraj), ALI 

(b). avtomobile, lahka gospodarska vozila in vozila kategorije L, katerih vrednosti emisij so boljše od Euro 6/4, ALI 

(c). težka vozila s pogonom na zemeljski plin in vozila, ki lahko delujejo brez emisij izpušnih plinov, kar pri avtomobilih in lahkih gospodarskih 

vozilih pomeni, da lahko prevozijo vsaj 40 km brez sproščanja emisij izpušnih plinov, ter priključna hibridna električna vozila, električna 

akumulatorska vozila in električna vozila na gorivne celice za avtobuse. 

 

 (Podrobno je treba opredeliti, koliko točk bo dodeljenih večjim deležem, boljšim vrednostim emisij in vozilom brez emisij izpušnih plinov. Vozilom, 

ki lahko delujejo brez emisij izpušnih plinov, je treba dodeliti več točk kot vozilom z vrednostmi emisij, boljšimi od Euro 6/4, in težkim vozilom na 

zemeljski plin.) 

 

Preverjanje: 

glej TS2 zgoraj. 
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10 SKUPNA MERILA ZA KATEGORIJE VOZIL 

10.1 Vsebina 

 

VSEBINA 

Nakup naslednjih vozil za cestni prevoz z majhnim vplivom na okolje: 

 „osebnih avtomobilov, lahkih gospodarskih vozil in vozil kategorije L“; 

 „avtobusov“; 

 „tovornjakov za zbiranje odpadkov“. 

 

10.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 

 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
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TS1. Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah (enako za osnovna in celovita merila) 

Lahka gospodarska vozila in težka vozila morajo biti opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah, tj. sistemi, ki so nameščeni na vozilo in s 

katerimi je mogoče ovrednotiti tlak v pnevmatikah ali spremembo tlaka v času ter prenesti ustrezne informacije do uporabnika med delovanjem 

vozila, medtem ko morajo biti avtobusi in tovornjaki za zbiranje odpadkov opremljeni s sistemi, ki ustrezne informacije prenesejo na lokacijo 

izvajalca dejavnosti. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te informacije. 

TS2. Pnevmatike vozil – kotalni upor (enako za osnovna in celovita merila) 

(Se ne uporablja, če so iz varnostnih razlogov potrebne pnevmatike z najvišjim razredom oprijema na mokri podlagi, zimske pnevmatike ali 

pnevmatike za led.) 

Vozila morajo biti opremljena s: 

a) pnevmatikami, ki so v skladu z najvišjim razredom glede na izkoristek goriva za kotalni upor, izražen v kg/tono, kakor je opredeljen v 

Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in 

druge bistvene parametre, 

ALI 

b) obnovljenimi pnevmatikami. 

Opomba: Uredba (ES) št. 1222/2009 je trenutno v postopku revizije, Evropska komisija pa je v okviru tega postopka predložila predlog 

COM(2018) 296. Ko bo nova zakonodaja začela veljati, bo treba v skladu z njo posodobiti tudi to merilo. 

Preverjanje: 

ponudnik mora za pnevmatike iz točke (a) predložiti oznako pnevmatike v skladu z Uredbo (ES) št. 1222/2009, za obnovljene pnevmatike 

(točka (b)) pa obvestilo o homologaciji v skladu s Prilogo 1 k Pravilniku UN/ECE št. 109. 
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TS3. Informacije o okolju prijazni vožnji za posamezna vozila (enako za osnovna in celovita merila) 

Vozila morajo biti opremljena z informacijami/navodili za okolju prijazno vožnjo. Pri vozilih z motorjem z notranjim zgorevanjem mora 

uporabniški priročnik vsebovati smernice o zgodnjem prestavljanju, vzdrževanju stalne hitrosti pri nizkih vrtilnih frekvencah (obr./min.) in 

predvidevanju prometnih tokov. Pri hibridnih in električnih vozilih morajo te informacije vključevati informacije o uporabi regenerativnega 

zaviranja za varčevanje z energijo. Pri priključnih hibridnih vozilih in električnih vozilih z napravo za podaljšanje dosega morajo navodila 

vključevati posebna navodila, kako čim bolj povečati razdaljo, prevoženo v električnem načinu. Te informacije/navodila se lahko zagotovijo v 

obliki usposabljanja (če javni organ izbere to možnost, mora določiti najmanjše število ur usposabljanja, ki ga je treba zagotoviti). 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te informacije, ali opis in vsebino usposabljanja. 

 TS4. Hrup pnevmatik 

 

(Se ne uporablja, če so iz varnostnih razlogov potrebne pnevmatike z 

najvišjim razredom oprijema na mokri podlagi, zimske pnevmatike ali 

pnevmatike za led.) 

Vozila morajo biti opremljena s: 

a) pnevmatikami, katerih raven emisij zunanjega kotalnega hrupa je 

3 dB nižja od najvišje dovoljene vrednosti iz dela C Priloge II k 

Uredbi (ES) št. 661/2009. To je enakovredno najvišji kategoriji 

(od treh razpoložljivih kategorij) razredov zunanjega kotalnega 

hrupa za oznake pnevmatik; 

 

ALI 

b) obnovljenimi pnevmatikami. 
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Opomba: Uredba (ES) št. 1222/2009 je trenutno v postopku revizije, 

Evropska komisija pa je v okviru tega postopka predložila predlog 

COM(2018) 296. Ko bo nova zakonodaja začela veljati, bo treba v 

skladu z njo posodobiti tudi to merilo. 

 

Preverjanje: ponudnik mora za pnevmatike iz točke (a) predložiti 

oznako pnevmatike v skladu z Uredbo (ES) št. 1222/2009, za obnovljene 

pnevmatike (točka (b)) pa obvestilo o homologaciji v skladu s Prilogo 1 

k Pravilniku UN/ECE št. 109. 

 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

 AC1. Hrup vozil 

Točke bodo dodeljene vozilom, katerih emisije hrupa so v skladu z 

mejnimi vrednostmi faze 3 iz Uredbe (EU) št. 540/2014. Emisije hrupa 

bodo preskušene v skladu s Prilogo II k Uredbi (EU) št. 540/2014. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. 
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11 SKUPNA MERILA ZA KATEGORIJE STORITEV 

11.1 Vsebina in merila za izbor 
 

VSEBINA 

Nakup naslednjih storitev cestnega prevoza z majhnim vplivom na okolje: 

 „storitev na področju mobilnosti“; 

 „avtobusnih prevozov“; 

 „storitev zbiranja in odvoza odpadkov“; 

 „poštnih, kurirskih in selitvenih storitev“. 

Osnovna merila Celovita merila 

MERILA ZA IZBOR 

SC1. Kompetence ponudnika (enako za osnovna in celovita merila) 

 

Ponudnik mora imeti ustrezne izkušnje na vseh naslednjih področjih: 

- opredelitev, ocenjevanje in izvajanje razpoložljivih tehnologij in ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka od 

izvora do vozila; 

- postopki spremljanja in poročanja o emisijah toplogrednih plinov. 

 

Preverjanje: 

dokazila v obliki informacij in priporočil v zvezi z zadevnimi naročili (po možnosti podobno obsežnimi), izvedenimi v preteklih petih letih, ki so 

vključevala navedene elemente. 
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11.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 
 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS1. Ukrepi okoljskega ravnanja (enako za osnovna in celovita merila) 

Ponudniki morajo imeti pisne postopke za: 

1. spremljanje in evidentiranje emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, ki jih povzroča izvajanje storitve. Med uporabljenimi kazalniki 

morajo biti emisije in poraba energije za storitev, izražene kot skupna letna vrednost in skupna vrednost na potnika/tono/enoto na prevoženi 

kilometer ali drugo enoto, ki izraža učinkovitost storitve; 

2. izvajanje načrta za zmanjšanje emisij z ukrepi, usmerjenimi v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka; 

3. ocenjevanje uporabe načrta za zmanjšanje emisij s sledenjem vsem spremembam kazalnikov in izvajanjem ukrepov iz načrta v praksi; 

4. sprejetje potrebnih ukrepov za odpravo vseh odstopanj od načrta ali povečanj kazalnikov in njihovo preprečevanje v prihodnosti, če je mogoče. 

 

Preverjanje: 

ponudnik mora zagotoviti: 

1. postopek za spremljanje in evidentiranje kazalnikov iz oddelka (1); 

2. načrt za zmanjšanje emisij; 

3. postopek ocenjevanja za zagotovitev izvajanja načrta za zmanjšanje emisij; 

4. postopek za odpravo odstopanj, ugotovljenih pri oceni, in po možnosti njihovo preprečitev v prihodnosti. 

Za sisteme okoljskega ravnanja, certificirane na podlagi standarda ISO 14001 ali EMAS, se bo štelo, da izpolnjujejo zahteve, če zajemajo okoljski 

cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka iz voznega parka, ki se uporablja za izvajanje storitve. Ponudnik mora predložiti 
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okoljsko politiko, ki dokazuje zavezanost doseganju tega cilja, skupaj s certifikatom, ki ga izda certifikacijski organ. 

 

Opomba: naročnik lahko točke dodeli ponudbam, ki ponujajo bistvene izboljšave ukrepov okoljskega ravnanja. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

 AC1. Mazivna olja, hidravlične tekočine in maziva 

Točke bodo dodeljene ponudbam, ki vključujejo uporabo naslednjih 

sredstev za vzdrževanje vozil, ki se bodo uporabljala za izvajanje 

storitve: 

- ponovno prečiščenih mazivnih olj, tj. olj, pridobljenih iz rabljenih 

olj, ki so bila obdelana po postopku za izboljšanje kakovosti olja, 

tako da to postane ustrezno za prvotno uporabo; 

- hidravličnih tekočin in maziv, za katere ob uporabi ni izdan noben 

stavek o nevarnosti za zdravje ali okolje ali stavek R (najnižja 

omejitev za razvrstitev iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 ali Direktive 

Sveta 1999/45/ES). Skupni masni delež bioakumulativnih snovi v 

hidravličnih tekočinah in mazivih, ki niso biorazgradljive, ne sme 

presegati 0,1 mas. %. 

Preverjanje: ponudnik mora predložiti tehnične liste za mazivna olja ter 

hidravlične tekočine in maziva. Za hidravlične tekočine in maziva, ki so 

v skladu z znakom EU za okolje ali enakovrednim znakom za okolje 

1. vrste, ki vključuje zahteve iz AC1, se bo štelo, da so v skladu s tem 

merilom. 
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11.3 Klavzule o izvedbi naročila 
 

Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 

CPC1. Usposabljanje voznikov (enako za osnovna in celovita merila) 

Opomba: ta klavzula o izvedbi naročila se bo uporabljala samo, če storitev vključuje voznika in če se od voznikov ne zahteva, da imajo spričevalo o 

strokovni usposobljenosti v skladu z Direktivo 2003/59/ES. 

Vsi vozniki, ki med izvajanjem naročila sodelujejo pri izvajanju storitve, se morajo pri priznani ustanovi redno usposabljati za okolju prijazno 

vožnjo, da bi povečali izkoristek goriva. 

 

Vsem novozaposlenim, ki delajo na podlagi naročila, je treba v štirih tednih po zaposlitvi zagotoviti ustrezno usposabljanje, ki traja najmanj 16 ur, 

vsem drugim zaposlenim pa se vsaj enkrat letno zagotovijo najnovejše informacije o zgornjih točkah, pri čemer ti informativni sestanki trajajo vsaj 

štiri ure. 

Izvajalec storitev mora evidentirati trajanje (v urah) in vsebino usposabljanja, zagotovljenega vsakemu članu osebja, ki sodeluje pri izvajanju 

naročila, in naročniku vsako leto poročati o tem. 

 

Vsem voznikom, ki med izvajanjem naročila sodelujejo pri izvajanju storitve, je treba redno (vsaj enkrat na mesec) zagotavljati informacije o 

njihovem izkoristku goriva. 

 

Naročniku je treba omogočiti dostop do letnih evidenc o usposabljanju osebja za namene preverjanja. Naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi 

neizpolnjevanja zahtev. 

CPC2. Ukrepi okoljskega ravnanja (enako za osnovna in celovita merila) 

Med izvajanjem naročila mora izvajalec storitve dokumentirati in poročati o: 
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– rezultatih spremljanja kazalnikov in 

– rezultatih ocenjevanja ter popravnih in preventivnih ukrepih, kadar je ustrezno, 

v skladu s predloženimi pisnimi postopki za preverjanje TS1 „ukrepi okoljskega ravnanja“. 

Naročniku je treba omogočiti dostop do teh poročil za namene preverjanja. 

Naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja zahtev in dodatkih za preseganje ciljev iz načrta za zmanjšanje emisij. 
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CPC3. Mazivna olja z nizko viskoznostjo (enako za osnovna in celovita merila) 

Če proizvajalec vozila ne priporoča druge vrste maziva, mora izvajalec maziva pri vozilih, ki se uporabljajo za izvajanje storitve, zamenjati z 

mazivnimi olji za motorje z nizko viskoznostjo. Mazivna olja z nizko viskoznostjo so v skladu s številko razreda SAE 0W30 ali 5W30 ali 

enakovrednim razredom viskoznosti. 

Izvajalec bo vodil evidenco in naročniku omogočil dostop do nje. 

CPC4. Pnevmatike vozil – kotalni upor (enako za osnovna in celovita merila) 

(Se ne uporablja, če so iz varnostnih razlogov potrebne pnevmatike z najvišjim razredom oprijema na mokri podlagi, zimske pnevmatike ali 

pnevmatike za led.) 

Izvajalec mora obrabljene pnevmatike vozil, ki se uporabljajo za izvajanje storitve, zamenjati z: 

a) novimi pnevmatikami, ki so v skladu z najvišjim razredom glede na izkoristek goriva za kotalni upor, izražen v kg/tono, kakor je opredeljen 

v Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva 

in druge bistvene parametre, 

ALI 

b) obnovljenimi pnevmatikami. 

Izvajalec bo vodil evidenco in naročniku omogočil dostop do nje. 

Opomba: Uredba (ES) št. 1222/2009 je trenutno v postopku revizije, Evropska komisija pa je v okviru tega postopka predložila predlog 

COM(2018) 296. Ko bo nova zakonodaja začela veljati, bo treba v skladu z njo posodobiti tudi to merilo. 

 

 

 CPC5. Hrup pnevmatik 

(Se ne uporablja, če so iz varnostnih razlogov potrebne pnevmatike z 

najvišjim razredom oprijema na mokri podlagi, zimske pnevmatike ali 

pnevmatike za led.) 
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Izvajalec mora obrabljene pnevmatike vozil, ki se uporabljajo za 

izvajanje storitve, zamenjati z: 

a) novimi pnevmatikami, katerih raven emisij zunanjega kotalnega 

hrupa je 3 dB nižja od najvišje dovoljene vrednosti iz dela C 

Priloge II k Uredbi (ES) št. 661/2009. To je enakovredno 

najvišji kategoriji (od treh razpoložljivih kategorij) razredov 

zunanjega kotalnega hrupa za oznake pnevmatik; 

 

ALI 

b) obnovljenimi pnevmatikami. 

 

Emisije zunanjega kotalnega hrupa modela pnevmatike morajo biti 

preskušene v skladu s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1222/2009. 

Izvajalec bo vodil evidenco in naročniku omogočil dostop do nje. 

Opomba: Uredba (ES) št. 1222/2009 je trenutno v postopku revizije, 

Evropska komisija pa je v okviru tega postopka predložila predlog 

COM(2018) 296. Ko bo nova zakonodaja začela veljati, bo treba v 

skladu z njo posodobiti tudi to merilo. 
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11.4 Pojasnila 

Pojasnila 

CPC3. Mazivna olja z nizko viskoznostjo, CPC4. Pnevmatike vozil – kotalni upor in CPC5. Hrup pnevmatik 

Naročnik lahko ta merila vključi v javni razpis za storitve vzdrževanja vozil. Vendar ta merila zajemajo le majhen del vzdrževalnih dejavnosti in jih 

ni mogoče obravnavati kot merila EU za zelena javna naročila za storitve vzdrževanja vozil. 

Naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neskladnosti z različnimi klavzulami o izvedbi naročila. 



 

   70 

 

CPC4. Pnevmatike vozil – kotalni upor 

V členu 6 Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Prilogi III k navedeni direktivi, ki jo je bilo treba do junija 2014 prenesti v nacionalno 

pravo, so za javne organe določene posebne obveznosti za javno naročanje nekatere energijsko učinkovite opreme. Med njimi je obveznost, da 

kupijo le pnevmatike, ki: 

„izpolnjujejo merilo najvišjega razreda glede na izkoristek goriva, kakor je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre. Ta zahteva javnim organom ne 

preprečuje, da bi kupili pnevmatike najvišjega razreda glede na oprijem na mokri podlagi ali zunanji kotalni hrup, kadar je to utemeljeno zaradi 

varnosti ali javnega zdravja.“ 

Ta obveznost je omejena na centralno državo in nakupe, ki presegajo mejne vrednosti iz direktiv o javnih naročilih. Poleg tega morajo biti zahteve v 

skladu s stroškovno učinkovitostjo, gospodarsko izvedljivostjo, širšimi vidiki trajnosti, tehnično primernostjo in zadostno konkurenco. Ti dejavniki 

se lahko med javnimi organi in trgi razlikujejo. Za več smernic o razlagi tega vidika člena 6 direktive o energetski učinkovitosti in Priloge III k 

navedeni direktivi v zvezi z javnim naročanjem energijsko učinkovitih izdelkov, storitev in zgradb, ki ga izvajajo organi centralne države, glej 

smernice Komisije COM(2013) 762 final, sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Izvajanje direktive o energetski 

učinkovitosti – smernice Komisije“
(1)

.
 

Uredba (ES) št. 1222/2009 je trenutno v postopku revizije, Evropska komisija pa je v okviru tega postopka predložila predlog COM(2018) 296. Ko 

bo nova zakonodaja začela veljati, bo treba v skladu z njo posodobiti tudi to klavzulo o izvedbi naročila. 

 

Zahteve glede sestave voznega parka 

Kadar naročnik od izvajalca storitev zahteva, naj uporablja vozni park z določenim deležem vozil, ki izpolnjujejo merila o emisijah CO2 ali 

onesnaževal zraka, bi moral preučiti načine preverjanja. Zagotavljanje informacij je lahko za izvajalca težavno, za javni organ pa je 

obremenjujoče, če mora preverjati informacije o tem, katera vozila so prevozila kakšne razdalje in na kateri dan so jih prevozila, ter izračunati 

povprečje. Če se torej šteje, da ni mogoče zahtevati, da vsa vozila izpolnjujejo zahtevo, lahko naročnik določi, da se lahko na določenih progah 

uporabljajo samo skladna vozila (npr. na območjih, na katerih imajo težave s kakovostjo zraka) ali da mora biti skladnih ena ali več kategorij vozil. 

Ta vprašanja so morda manj pomembna za zunanje izvajanje javnih avtobusnih prevozov in storitev zbiranja odpadkov, pri katerih načrtovanje in 

spremljanje storitev omogočata preverjanje učinkovitosti voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitev. 
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12 ANALIZA STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI 
 

Analiza stroškov v življenjski dobi je metoda za oceno skupnih stroškov obravnavane skupine izdelkov ali storitve. Pri njej se upoštevajo vsi stroški, 

povezani z nakupom, uporabo, dejavnostmi vzdrževanja in odstranjevanjem morebitnih nastalih odpadkov. Namen analize stroškov v življenjski dobi 

je oceniti skupne stroške drugih možnih projektov in izbrati možnost, ki zagotavlja nakup in/ali storitev z najnižjimi skupnimi stroški glede na njuno 

kakovost in funkcijo. Analizo bi bilo treba opraviti na začetku postopka nakupa. 

Z uporabo analize stroškov v življenjski dobi pri postopkih zelenih javnih naročil se lahko določijo najnižji stroški za namen ocene ponudb. Pravzaprav 

lahko organi na podlagi te analize poleg nabavnih stroškov izdelka ali storitve (npr. stroškov surovin in proizvodnih stroškov) upoštevajo tudi druge 

stroške, ki jih mora po navadi določiti in izračunati kupec (npr. stroške vzdrževanja, tekoče stroške poslovanja, stroške odstranjevanja in recikliranja 

odpadkov itd.). Tovrstne stroške bi bilo treba prišteti prodajni ceni za zagotovitev celovite ocene stroškov v življenjski dobi izdelka ali storitve. 

Analiza stroškov v življenjski dobi upošteva tudi zunanje vplive izdelka ali storitve na okolje v življenjski dobi, kadar je mogoče določiti denarno 

vrednost. Ta analiza lahko zagotovi temeljitejši pregled stroškov storitve v fazah njene življenjske dobe, med drugim vključno s stroški dobave, 

pripomočkov in strojev ter tudi stroški izvajanja storitve (npr. poraba energije med izvajanjem storitve) in stroški dela. 

V Direktivi 2014/24/EU o javnem naročanju so določeni stroški, ki jih je treba upoštevati pri ekonomski analizi nakupa, ki se bo izvedel. Za več 

informacij glej tehnično poročilo. 

Z zelenimi javnimi naročili lahko javni organi industriji zagotovijo resnične spodbude za razvoj zelenih tehnologij. V nekaterih storitvenih sektorjih je 

lahko učinek posebno velik, saj javni naročniki obvladujejo velik del trga (npr. energijsko učinkovite stavbe, javni prevoz, upravljanje objektov). Če se 

upoštevajo stroški celotne življenjske dobe naročila, se lahko z zelenimi javnimi naročili prihrani denar, poleg tega pa ta naročila manj vplivajo na 

okolje. S pametnim nakupom se lahko prihranijo materiali in energija, zmanjšata se količina odpadkov in onesnaževanje ter spodbudijo trajnostni 

vedenjski vzorci. 

Za cestni prevoz je bila opravljena ocena stroškov v življenjski dobi za različne študije primera, pri čemer so bila uporabljena nekatera merila EU za 

zelena javna naročila: 

- študija primera 1: nakup osebnih avtomobilov s strogimi omejitvami emisij CO2; 
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- študija primera 2: nakup električnih avtobusov in drugih alternativnih tehnologij namesto dizelskih avtobusov za določen del voznega parka; 

- študija primera 3: usposabljanje voznikov, ki opravljajo poštne in kurirske storitve, o okolju prijazni vožnji. 

Stroški teh študij primera so se primerjali z običajnim scenarijem brez meril EU za zelena javna naročila. 

Ocenjene so bile naslednje vrste stroškov: 

 

a) skupni stroški lastništva: 

- stroški pridobitve, 

- stroški goriva, 

- stroški vzdrževanja, 

- zavarovanje, 

- davki; 

b) stroški zunanjih vplivov: emisije ogljikovega dioksida (CO2), dušikovih oksidov (NOx), nemetanskih ogljikovodikov (NMHC) in delcev (PM), ki 

so zajete v direktivi o čistih vozilih (Direktiva 2009/33/ES). 

 

Na podlagi ocene stroškov v življenjski dobi, opravljene za te študije primerov, so mogoči naslednji sklepi (za več podrobnosti glej tehnično poročilo). 

Študija primera 1: nakup osebnih avtomobilov s strogimi omejitvami emisij CO2 – rezultati kažejo, da so stroški nakupa pri avtomobilih z boljšim 

izkoristkom goriva višji, vendar so stroški goriva v njihovi življenjski dobi nižji. Stroški zunanjih vplivov so pri avtomobilih z boljšim izkoristkom 

goriva nižji. Dodatni stroški (vključno z davki) bi se poplačali s prihranki pri gorivu in stroških zunanjih vplivov, če bi vozila na leto prevozila več kot 

20 000 kilometrov. 

Študija primera 2a: nakup električnih avtobusov namesto dizelskih avtobusov za določen del voznega parka – analiza kaže, da na izračun 

stroškov v življenjski dobi močno vplivajo davki na goriva. Če se pri tem izračunu upoštevajo davki, so skupni stroški električnih avtobusov, vključno 

s stroški zunanjih vplivov, na enaki ravni kot stroški dizelskih avtobusov ali nižji od njih. Stroški naložb so v primerjavi z ostalimi stroški razmeroma 
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visoki. Pričakuje se, da bodo stroški vzdrževanja pri električnih vozilih nižji, ker je v motorju manj gibljivih delov, obraba delov je manjša, manj pa je 

tudi sestavnih delov, ki se lahko pokvarijo. Ker pa se tehnologija za električne avtobuse še razvija, je mogoče pričakovati nekaj tehničnih napak. 

Stroški zunanjih vplivov, med katerimi so emisije, ki nastajajo pri proizvodnji električne energije, so bistveno nižji. Poleg tega je treba poudariti, da se 

onesnaževala zraka, ki jih v višjem delu proizvodne verige izpuščajo elektrarne, običajno sproščajo na veliki višini in pogosto na redko poseljenih 

območjih. Te emisije se zmešajo z velikimi količinami zraka, zato je njihov prispevek k težavam s kakovostjo zraka na mestnih območjih razmeroma 

majhen. Nasprotno pa se emisije iz prometa sproščajo na majhni višini, tj. v spodnji plasti zunanjega zraka, in so glavni vir onesnaževanja na mestnih 

območjih. Ker električna vozila ne proizvajajo emisij izpušnih plinov, lahko izboljšajo kakovost zraka v mestih. Poleg tega se bodo emisije 

toplogrednih plinov in onesnaževanje zraka, povezano s proizvodnjo električne energije, v prihodnjih desetletjih zaradi razogljičenja mešanice virov 

električne energije EU nadalje zmanjšali. 

Študija primera 2b: nakup avtobusov z alternativnimi tehnologijami namesto dizelskih avtobusov za določen del voznega parka – rezultati 

kažejo, da so stroški naložb za avtobuse na stisnjen zemeljski plin in biogoriva primerljivi s stroški za dizelske avtobuse, avtobusi s pogonom na vodik 

pa so veliko dražji, tudi zaradi stroškov infrastrukture. Poleg tega so stroški goriva za vodik veliko višji od stroškov ostalih goriv. Uporaba biometana v 

avtobusih na zemeljski plin bistveno zniža stroške zunanjih vplivov. 

Študija primera 3: usposabljanje voznikov, ki opravljajo poštne in kurirske storitve, o okolju prijazni vožnji – rezultati kažejo, da je 

usposabljanje zaradi plačila izvajalca usposabljanja in izgube delovnih ur razmeroma drago v primerjavi s prihranki pri stroških. Pri večjih prevoženih 

razdaljah je merilo ugodnejše, dodatna prednost pa je, da bodo vozniki način vožnje verjetno izboljšali tudi pri uporabi zasebnih avtomobilov. 
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12.1 Stroški nekaterih predlaganih meril 
 

Novopredlagana merila za zelena javna 

naročila 
Ocenjeni učinek na nabavne stroške 

Ocenjeni vpliv na stroške vozila ali storitve v 

življenjski dobi 

Osebni avtomobili in lahka gospodarska 

vozila s strogimi omejitvami emisij CO2 

Nakupni stroški so približno 5–15 % višji, odvisno 

od velikosti in goriva vozila. 

Stroški vozila v življenjski dobi so ob 

upoštevanju davkov približno 15–20 % nižji 

zaradi manjše porabe goriva in nižjih stroškov 

zunanjih vplivov. Če se davki ne upoštevajo, se 

prihranki pri stroških v življenjski dobi dosežejo 

le, če vozilo prevozi več kot 30 000 km na leto. 
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Električni avtobusi 

Glede na poročilo organizacije TNO in mreže 

Civitas z naslovom „Clean buses for your city“ 

(Čisti avtobusi za vaše mesto) (TNO in Civitas, 

2013)
1
 so stroški naložb za električni avtobus 

približno 80 % višji kot pri dizelskem avtobusu. To 

se nanaša samo na stroške vozila. Organizacija 

TNO in mreža Civitas sta stroške infrastrukture za 

priložnostno polnjenje, vključno s polnilnimi mesti 

v avtobusnih remizah in na avtobusnih postajah na 

progah, ocenili na 10 000 EUR na avtobus.  

Vendar bodo dejanski stroški odvisni od vrste 

dejavnikov, vključno z lokalnimi pogoji, vrsto 

infrastrukture in številom avtobusov, ki uporabljajo 

isto infrastrukturo. Poleg tega se bodo stroški 

akumulatorjev sčasoma znižali, nekatere analize pa 

ocenjujejo, da bodo stroški električnih avtobusov 

zelo kmalu dosegli raven stroškov dizelskih 

avtobusov (Bloomberg, 2018)
2
. 

Stroški vozila v življenjski dobi so ob 

upoštevanju davkov približno 2,5–6 % nižji 

zaradi nižjih stroškov energije in zunanjih 

vplivov. Če se davki ne upoštevajo, pri 

električnih avtobusih ni prihrankov pri stroških 

v življenjski dobi. 

Usposabljanje voznikov, ki opravljajo 

poštne in kurirske storitve, o okolju 

prijazni vožnji 

Ocenjeni stroški tečaja vožnje znašajo od 300 EUR 

do 1 000 EUR na voznika, kar vključuje plačilo 

izvajalca usposabljanja in izgubo delovnih ur. 

Stroški storitve v življenjski dobi so ob 

upoštevanju davkov približno 0,5 –2 % nižji 

zaradi manjše porabe goriva in nižjih stroškov 

zunanjih vplivov. 

(Za več podrobnosti glej tehnično poročilo.) 

                                                           
1 
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf. 

2 
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web.
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