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Okna 
– Okna, zastekljena vrata in strešna okna 

 

Seznam proizvodov za zelena javna naročila 
 
 

Zeleno javno naročanje je prostovoljno. Na tem seznamu proizvodov so povzeta merila za 
zelena javna naročila, oblikovana za skupino proizvodov „okna“, ki vključuje zastekljena vrata, 
strešna in navadna okna. V izhodiščnem poročilu so navedeni vsi podatki o razlogih za izbor 
teh meril in napotila na dodatne informacije. 
 
Obrazec za priporočilo za nakup je sestavljen iz dveh sklopov meril: 
• osnovna merila lahko uporabljajo vsi naročniki v državah članicah in se nanašajo na 

ključne vplive zadevnega proizvoda na okolje. Zasnovana so tako, da je pri njihovi 
uporabi potrebno čim manj dodatnega preverjanja ali povečanja stroškov; 

• obsežna merila so namenjena naročnikom, ki želijo kupiti najboljše proizvode, ki so na 
voljo na trgu. To lahko zahteva dodatna preverjanja ali rahlo povečanje stroškov v 
primerjavi z drugimi proizvodi, ki imajo isto uporabnost. 

 
Na podlagi osnovnih in obsežnih meril so v navodilih obravnavane različne stopnje v 
postopku javnega naročanja, pri čemer je pojasnjeno, kako je mogoče na vsaki stopnji čim 
bolje upoštevati okoljska merila: 
 
• predmet: to je naslov razpisa, tj. kratek opis proizvoda, gradbenih del ali storitve, ki se 

naroča; 
• tehnične specifikacije: v njih sta jasno, točno in podrobno opisana zahteva in standard, ki 

ju morajo blago, gradbena dela ali storitve izpolnjevati. Prinašajo opis minimalnih 
tehničnih specifikacij, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe. Določena so posebna 
okoljska merila, vključno z omejitvami in stopnjami, ki jih je treba upoštevati pri 
posameznih proizvodih; 

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

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

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

 
Treba je opozoriti, da izvajalca zavezuje veljavni pravni okvir. 
 
Kadar se pri preverjanju izpolnjevanja meril ugotovi, da je mogoče uporabiti druga ustrezna 
dokazila, lahko to vključuje tehnično dokumentacijo proizvajalca, poročilo o preskusu 
priznanega organa ali druga primerna dokazila. Naročnik bo moral v vsakem primeru posebej 
s tehničnega/pravnega vidika preveriti, ali je mogoče predloženo dokazilo šteti za ustrezno. 
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1. Opredelitev in področje uporabe 
 
V teh merilih za zelena javna naročila so okna opredeljena kot odprtina v steni ali strehi, na 
katero je v fiksnem okviru nameščeno steklo, ki prepušča dnevno svetlobo. Pogosto jih je 
mogoče odpirati z drsnim mehanizmom ali tečajem na okvirju, da se omogoči prehajanje 
zraka v stavbo. V tej opredelitvi so namerno zajeta zunanja zastekljena vrata in strešna okna. 
Izraz „okna“ tako zajema vse tri proizvode. 
 
Merila se uporabljajo za okna, zunanja zastekljena vrata in strešna okna, ki se bodo uporabila 
v ovoju stavbe, in sicer tako v stanovanjskih in poslovnih nepremičninah kot tudi v javnih 
nepremičninah (npr. šolah in bolnišnicah). 
 
Tehnologije, ki so upoštevane v tem dokumentu, vključujejo zasteklitev (enojno in z več 
stekli), določitev razmika med šipami, nizkoemisivne premaze, polnitev zraka ali inertnega 
plina med šipe in obliko okvira. 
 
Trenutno nobeden od veljavnih standardov in znakov za okolje ne zajema vseh podnebnih 
območij v Evropi, zato se obstoječi enotni znak za okolje ne more uporabiti kot podlaga za 
opredelitev meril za zelena javna naročila, ki bi lahko veljala po celotni EU. 
 
 
 
2. Ključni vplivi na okolje 
 
Ključni vplivi oken na okolje so povezani s toplotno učinkovitostjo v smislu izmenjave energije 
med temperaturno nadzorovano notranjostjo stavbe in zunanjo okolico, katere obseg je po 
ocenah (desetkrat) večji od energije, potrebne za proizvodnjo okna.1 To nazadnje vodi k večji 
porabi goriva, večjim emisijam ogljikovega dioksida in emisijam drugih onesnaževal, npr. 
ogljikovemu monoksidu pri gorenju fosilnih goriv. 
 
Na to pomembno vplivajo tudi materiali, uporabljeni za proizvodnjo oken, predelava, ki je 
potrebna za take materiale, kemična obdelava, potrebna za zaščito materialov na začetku 
življenjske dobe in med uporabo, odpadki, nastali pri proizvodnji in vgradnja, ter odpadki, 
nastali ob koncu življenjske dobe, ko se okna zamenjajo. 
 

• Osnovna merila naj bi zagotovila večjo toplotno učinkovitost, ki presega učinkovitost, 
predpisano v nacionalnih predpisih, in izpolnjevanje nekaterih osnovnih zahtev glede 
vpliva materiala. 

• Obsežna merila naj bi zagotovila dodatne prihranke v smislu energetske učinkovitosti, 
pri čemer zajemajo širši sklop vplivov materiala, povezanih s proizvodnjo, vgradnjo in 
odstranjevanjem oken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 EMPA, Raziskave materialov in tehnologija, http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2. 
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Ključni vplivi na okolje  Pristop pri zelenih javnih naročilih 
 
 

• Vpliv energije, porabljene za 
segrevanje/ohlajanje stavbe, ki 
se IZGUBI prek okna med 
njegovo življenjsko dobo. 

 
• Vpliv materialov, uporabljenih 

za proizvodnjo okna, na okolje. 
• Vpliv odpadkov, vključno z 

embalažo in odpadki ob koncu 
življenjske dobe proizvoda.  

 
 

  
• Spodbujanje nakupa toplotno 

učinkovite zasteklitve. 
• Spodbujanje uporabe okvirov z 

večjo toplotno učinkovitostjo in 
manjšimi vplivi (na podlagi ocene 
življenjskega cikla). 

• Spodbujanje uporabe ustrezne 
zasteklitve – upoštevanje 
podnebnih razmer v postopku 
odločanja. 

 
• Spodbujanje učinkovitega 

vzdrževanja oken za podaljšanje 
njihove življenjske dobe. 

• Spodbujanje uporabe proizvodov 
po koncu življenjske dobe, npr. 
sistemov za prevzem rabljenih 
proizvodov/ponovno 
uporabo/recikliranje. 

• Spodbujanje proizvodov, 
oblikovanih za preprosto 
razstavljanje in recikliranje. 

• Spodbujanje uporabe recikliranih 
materialov. 

• Spodbujanje okolju prijaznih 
materialov. 
 
 

 
Upoštevajte, da vrstni red, v katerem so navedeni vplivi, ne pomeni nujno vrstnega reda 
pomembnosti. 
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3. Merila za zelena javna naročila za okna 
 
 

3.1. Osnovna merila za zelena javna naročila za okna 
 

PREDMET 
 
Nakup toplotno učinkovitih in okolju prijaznih oken 
 
 
 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

1. Zagotoviti je treba, da vsa okna, vgrajena v nove stavbe, in vsa nadomestna okna v 
že obstoječih stavbah, dosegajo višjo toplotno učinkovitost, kot je predpisana v 
nacionalnih predpisih. Za doseganje tega se z naslednjimi kazalniki dokaže 
izboljšanje vrednosti, določene v [navedite ustrezno nacionalno zakonodajo] v [X] %: 
a. vrednost U 
b. vrednost G 
c. vrednost L50 
d. prepustnost dnevne svetlobe. 
 
Kazalniki se uporabijo za celotno sestavo okna, stekla in okvira. Odstotna stopnja 
(ciljna stopnja), ki jo je treba navesti, je zelo odvisna od ciljne stopnje, določene v 
nacionalni zakonodaji.  
 
Priporoča se, da se kot cilj določi vsaj 20-odstotno izboljšanje glede na veljavne 
zahteve nacionalnih standardov za toplotno učinkovitost, medtem ko je treba 
izboljšave za druge tri dejavnike opredeliti glede na lokalne zahteve in jih glede na 
nacionalne zahteve znatno izboljšati. 

 
Kadar ni ustreznih nacionalnih predpisov, mora strokovnjak s področja naročil 
upoštevati nacionalne predpise drugih ustreznih evropskih držav. 

 
Preverjanje: Kadar so navedena merila za proizvod vključena v ustreznem 
usklajenem evropskem standardu za znak CE, uvedenem na podlagi direktive o 
gradbenih proizvodih (89/106/EGS), mora dobavitelj predložiti informacije, priložene  
zahtevanem znaku CE, s čimer za dokaže skladnosti z navedenimi merili. 

  
Kadar navedena merila za proizvod niso vključena v informacije, priložene znaku CE, 
uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS), se bo štelo, da 
so proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila, 
skladni. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila ali podpisana izjava. 
  
 

2. Uporabljeni gradbeni les izvira iz zakonitih virov.  
 

Preverjanje: zakonit izvor gradbenega lesa se lahko dokaže z veljavnim sistemom 
sledenja v proizvodni verigi. Te prostovoljne sisteme lahko certificira tretja oseba, in 
sicer pogosto kot del standarda ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema upravljanja 
EMAS. 
Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi gradbenega lesa, certificiranega po standardu 
FSC[2] ali PEFC[3], ali kateri koli drug način dokazovanja se prav tako sprejmejo kot 
dokazilo o skladnosti. Če gradbeni les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni 

                                                 
[ 2]  FSC (Svet za nadzor gozdov – Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en. 
[ 3]  PEFC (Program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove – Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): http://www.pefc.org/internet/html. 



Seznam proizvodov – okna 

5 od 15 

sporazum o partnerstvu z EU, se lahko kot dokazilo o zakonitosti uporabi dovoljenje 
FLEGT[4]. Druga dokazila, ki se bodo sprejela, vključujejo ustrezno in veljavno 
spričevalo CITES ali druga enakovredna in preverljiva sredstva, kot je uporaba 
sistema „skrbnega pregleda“. Pri necertificiranem neobdelanem materialu ponudniki 
navedejo tip (vrsto), količino in izvor gradbenega lesa skupaj z izjavo o njihovi 
zakonitosti. Tako se lahko gradbeni les sledi po celotni proizvodni verigi od gozda do 
proizvoda. 
 

3. Plastične dele, katerih masa presega 50 g, je treba označiti v skladu s standardom 
ISO 11469 ali enakovrednim standardom. 

 
Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
 

4. Polnilni plini, ki prispevajo k učinku tople grede in katerih potencial segrevanja ozračja 
(GWP) je večji od 5 v obdobju 100 let, se v izolacijskih elementih ne smejo uporabljati.  
 
GWP inertnih plinov (kot sta argon in kripton) je večji od 5. 
 
Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
 

5. Ponudnik dokaže, da je proizvodnja PVC skladna z najboljšo prakso v skladu s 
standardom Vinyl 2010 ali enakovrednim standardom. 

 
Preverjanje: Sodelovanje v programu Vinyl2010 bo sprejeto, sicer pa mora ponudnik 
predložiti pisna dokazila, da upošteva priporočila Vinyl2010 ali enakovredni 
standardi.2 

 
 

 
MERILA ZA DODELITEV 
Dodatne točke se bodo dodelile za: 

1. končni proizvod iz lesa, lesnih vlaken ali lesnih odrezkov, ki izvirajo iz gozdov, za 
katere je potrjeno, da se z njimi trajnostno gospodari, pri čemer se izvajajo načela in 
ukrepi, namenjeni zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, če ta merila 
proizvod določajo in so zanj ustrezna. 
 
V Evropi morajo ta načela in ukrepi ustrezati vsaj načelom in ukrepom, navedenim v 
vseevropskih smernicah na operativni ravni za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 
kot jih je potrdila Lizbonska ministrska konferenca o varovanju gozdov v Evropi (od 2. 
do 4. junija 1998). Zunaj Evrope morajo načela in ukrepi ustrezati vsaj načelom za 
varovanje gozdov UNCED (Rio de Janeiro, junija 1992) in, če je to potrebno, merilom 
ali smernicam za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, sprejetimi v okviru ustreznih 
mednarodnih in regionalnih pobud v navedenem vrstnem redu (ITTO, montrealski 
proces, proces Tarapoto, pobuda za suho cono Afrike UNEP/FAO). 
 

Preverjanje: na podlagi veljavnega sistema sledenja se lahko predloži sprejemljivo 
dokazilo o trajnostni sečnji lesa. Te prostovoljne sisteme lahko certificira tretja oseba, 
in sicer pogosto kot del standarda ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema upravljanja 
EMAS. Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi lesnih vlaken, certificiranih po standardu 

                                                                                                                                         
[4]Akcijski načrt za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje v gozdarstvu (FLEGT) je EU sprejela leta 2003. Akcijski načrt 
določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju. Načrt opredeljuje sistem dovoljenj za gradbeni les za 
zagotavljanje zakonitosti uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU 
podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi 
prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje; več informacij je na voljo na naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
2 http://www.vinyl2010.org/. 
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FSC ali PEFC, ali kateri koli drug način dokazovanja se prav tako sprejmejo kot 
dokazilo o skladnosti. 

2. Svinec (R23, R25 in H301, H331) in njegove spojine se ne smejo namerno dodati 
plastičnim materialom in premazom, ki se uporabljajo za okna. 
 
Iz končnega proizvoda iz skupine oken se v običajnih pogojih uporabe ne bodo 
sproščale ali lužile snovi ali pripravki, ki so v skladu z direktivama 1999/45/ES in 
67/548/EGS razvrščeni v spodaj navedena standardna opozorila: 
 

• rakotvorni (R40, R45, R49); 
• škodljivi za reprodukcijski sistem (R60, R61, R62, R63); 
• mutageni, povzročajo dedne genetske okvare in možno nevarnost trajnih 

okvar zdravja (R46, R68); 
• strupeni (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51); 
• alergeni pri vdihavanju (R42); 
• škodljivi za okolje (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53); 
• povzročajo resno nevarnost za zdravje pri dolgotrajni izpostavljenosti (R48), 

 
V Uredbi (ES) št. 1272/2008, s katero se spreminjata in razveljavljata 
direktivi 67/548/EGS in 1999/45/ES ter s katero se spreminja Uredba (ES) 
št. 1907/2006, so navedeni naslednji stavki o nevarnosti, ki so povezani z zgornjimi 
standardnimi opozorili. Iz končnega proizvoda iz skupine oken se v običajnih pogojih 
uporabe ne bodo sproščale ali lužile snovi ali pripravki, ki so razvrščeni v navedene 
stavke o nevarnosti: 

• rakotvorno (rakotvorno 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351); 
• škodljivo za reprodukcijski sistem (reprodukcijsko 1A, 1B in 2: H360F, H360D, 

H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); 
• mutageno in povzroča dedne genetske okvare (mutageno 1B in 2: H340 in 

H341); 
• strupeno (akutna strupenost 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

kronična strupenost za vodne organizme 2: H412); 
• alergeno pri vdihavanju (respiratorna občutljivost 1: H334); 
• škodljivo za okolje (akutna škodljivost za vodne organizme 1 ter kronična 

škodljivost za vodne organizme 1, 2, 3 in 4: H400, H410, H411, H412, H413); 
• povzroča resno nevarnost za zdravje pri dolgotrajni izpostavljenosti 

(nevarnost za zdravje: H372 in H373). 
 

Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 

 
3. Dodatne točke se bodo dodelile glede na reciklirano vsebino uporabljenih materialov. 

To ne vključuje odpadkov iz predelave. 
 
Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot 
je ustrezno potrdilo proizvajalca. 
 

 
DOLOČBA O IZVEDBI NAROČILA 
 

1. Ponudnik mora zagotoviti, da se proizvodu priložijo priporočila za vzdrževanje. 
Predložiti mora tudi dokumentacijo o postopkih ter navodila za zagotavljanje kakovosti 
in okoljska jamstva. 

 
Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
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3.2. Obsežna merila za zelena javna naročila za okna 
 

PREDMET 
 
Nakup toplotno učinkovitih in okolju prijaznih oken 
 

 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

1. Zagotoviti je treba, da vsa okna, vgrajena v nove stavbe, in vsa nadomestna okna v 
že obstoječih stavbah, dosegajo višjo toplotno učinkovitost, kot je predpisana v 
nacionalnih predpisih. Za doseganje tega se z naslednjimi kazalniki dokaže 
izboljšanje vrednosti, določene v [navedite ustrezno nacionalno zakonodajo] v [X] %: 
a. vrednost U 
b. vrednost G 
c. vrednost L50 
d. prepustnost dnevne svetlobe. 
 
Kazalniki se uporabijo za celotno sestavo okna, stekla in okvira. Odstotna stopnja 
(ciljna stopnja), ki jo je treba navesti, je zelo odvisna od ciljne stopnje, določene v 
nacionalni zakonodaji. 
 
Priporoča se, da se kot cilj določi vsaj 30-odstotno izboljšanje glede na veljavne 
zahteve nacionalnih standardov za toplotno učinkovitost, medtem ko je treba 
izboljšave za druge tri dejavnike opredeliti glede na lokalne zahteve in jih glede na 
nacionalne zahteve zelo izboljšati. 
 
Kadar ni ustreznih nacionalnih predpisov, mora strokovnjak s področja naročil 
upoštevati nacionalne predpise drugih ustreznih evropskih držav. 

 
Preverjanje: kadar so navedena merila za proizvod vključena v ustreznem 
usklajenem evropskem standardu za znak CE, uvedenem na podlagi direktive o 
gradbenih proizvodih (89/106/EGS), mora dobavitelj predložiti informacije, priložene 
zahtevanemu znaku CE, s čimer dokaže skladnosti z navedenimi merili. 

  
Kadar navedena merila za proizvod niso vključena v informacije, priložene znaku CE, 
uvedenem na podlagi direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS), se bo štelo, da 
so proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena merila, 
skladni. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila ali podpisana izjava. 
 
 

2. Uporabljeni gradbeni les izvira iz zakonitih virov.  
 

Preverjanje: zakonit izvor gradbenega lesa se lahko dokaže z veljavnim sistemom 
sledenja v proizvodni verigi. Te prostovoljne sisteme lahko certificira tretja oseba, in 
sicer pogosto kot del standarda ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema upravljanja 
EMAS. 

Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi gradbenega lesa, certificiranega po standardu 
FSC[2] ali PEFC[3], ali kateri koli drug način dokazovanja se sprejmejo kot dokazilo o 

                                                 
[2]FSC (Svet za nadzor gozdov – Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en. 
[3]PEFC (Program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove – Programme for the Endorsement of Forest Certification): 
http://www.pefc.org/internet/html. 
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skladnosti. Če gradbeni les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o 
partnerstvu z EU, se lahko kot dokazilo o zakonitosti uporabi dovoljenje FLEGT[4]. 
Druga dokazila, ki se bodo sprejela, vključujejo ustrezno in veljavno spričevalo CITES 
ali druga enakovredna in preverljiva sredstva, kot je uporaba sistema „skrbnega 
pregleda“. Pri necertificiranem neobdelanem materialu ponudniki navedejo tip (vrsto), 
količino in izvor gradbenega lesa skupaj z izjavo o njegovi zakonitosti. Tako se lahko 
gradbeni les sledi po celotni proizvodni verigi od gozda do proizvoda. 

 
3. Plastične dele, katerih masa presega 50 g, je treba označiti v skladu s standardom 

ISO 11469 ali enakovrednim standardom. 
 

Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 

 
4. Polnilni plini, ki prispevajo k učinku tople grede in katerih potencial segrevanja ozračja 

(GWP) je večji od 5 v obdobju 100 let, se v izolacijskih elementih ne smejo uporabljati. 
 
GWP inertnih plinov (kot sta argon in kripton) je večji od 5. 
 
Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
 

5. Ponudnik dokaže, da je proizvodnja PVC skladna z najboljšo prakso v skladu s 
standardom Vinyl 2010 ali enakovrednim standardom. 

 
Preverjanje: sodelovanje v programu Vinyl2010 bo sprejeto, sicer pa mora ponudnik 
predložiti pisna dokazila, da upošteva priporočila Vinyl2010 ali enakovredni 
standardi.3 

 
 
 

MERILA ZA DODELITEV 
Dodatne točke se bodo dodelile za: 

1. končni proizvod iz lesa, lesnih vlaken ali lesnih odrezkov, ki izvirajo iz gozdov, za 
katere je potrjeno, da se z njimi trajnostno gospodari, pri čemer se izvajajo načela in 
ukrepi, namenjeni zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, če ta merila 
proizvod določajo in so zanj ustrezna. 
 
V Evropi morajo ta načela in ukrepi ustrezati vsaj načelom in ukrepom, navedenim v 
vseevropskih smernicah na operativni ravni za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 
kot jih je potrdila Lizbonska ministrska konferenca o varovanju gozdov v Evropi (od 2. 
do 4. junija 1998). Zunaj Evrope morajo načela in ukrepi ustrezati vsaj načelom za 
varovanje gozdov UNCED (Rio de Janeiro, junija 1992) in, če je to potrebno, merilom 
ali smernicam za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki so bili sprejeti v okviru 
ustreznih mednarodnih in regionalnih pobud v navedenem vrstnem redu (ITTO, 
montrealski proces, proces Tarapoto, pobuda za suho cono Afrike UNEP/FAO). 
 
Preverjanje: na podlagi veljavnega sistema sledenja se lahko predloži sprejemljivo 
dokazilo o trajnostni sečnji lesa. Te prostovoljne sisteme lahko certificira tretja oseba, 
in sicer pogosto kot del standarda ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema upravljanja 
EMAS. Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi lesnih vlaken, certificiranih po standardu 

                                                                                                                                         
[4]Akcijski načrt za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje v gozdarstvu (FLEGT) je EU sprejela leta 2003. Akcijski načrt 
določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju. Načrt opredeljuje sistem dovoljenj za gradbeni les za 
zagotavljanje zakonitosti uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU 
podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi 
prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje; več informacij je na voljo na naslovu: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 
3     http://www.vinyl2010.org/. 



Seznam proizvodov – okna 

9 od 15 

FSC ali PEFC, ali kateri koli drug način dokazovanja se prav tako sprejmejo kot 
dokazilo o skladnosti. 
 

2. Svinec (R23, R25 in H301, H331) in njegove spojine se ne smejo namerno dodati 
plastičnim materialom in premazom, ki se uporabljajo za okna. 
 
Iz končnega proizvoda iz skupine oken se v običajnih pogojih uporabe ne bodo 
sproščale ali lužile snovi ali pripravki, ki so v skladu z direktivama 1999/45/ES in 
67/548/EGS razvrščeni v spodaj navedena standardna opozorila: 
 

• rakotvorni (R40, R45, R49); 
• škodljivi za reprodukcijski sistem (R60, R61, R62, R63); 
• mutageni, povzročajo dedne genetske okvare in možno nevarnost trajnih 

okvar zdravja (R46, R68); 
• strupeni (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51); 
• alergeni pri vdihavanju (R42); 
• škodljivi za okolje (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53); 
• povzročajo resno nevarnost za zdravje pri dolgotrajni izpostavljenosti (R48). 

 
V Uredbi (ES) št. 1272/2008, s katero se spreminjata in razveljavljata 
direktivi 67/548/EGS in 1999/45/ES ter s katero se spreminja Uredba (ES) 
št. 1907/2006, so navedeni naslednji stavki o nevarnosti, ki so povezani z zgornjimi 
standardnimi opozorili. Iz končnega proizvoda iz skupine oken se v običajnih pogojih 
uporabe ne bodo sproščale ali lužile snovi ali pripravki, ki so razvrščeni v navedene 
stavke o nevarnosti: 

• rakotvorno (rakotvorno 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351); 
• škodljivo za reprodukcijski sistem (reprodukcijsko 1A, 1B in 2: H360F, H360D, 

H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); 
• mutageno in povzroča dedne genetske okvare (mutageno 1B in 2: H340 in 

H341); 
• strupeno (akutna strupenost 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

kronična strupenost za vodne organizme 2: H412); 
• alergeno pri vdihavanju (respiratorna občutljivost 1: H334); 
• škodljivo za okolje (akutna škodljivost za vodne organizme 1 ter kronična 

škodljivost za vodne organizme 1, 2, 3 in 4: H400, H410, H411, H412, H413); 
• povzroča resno nevarnost za zdravje pri dolgotrajni izpostavljenosti 

(nevarnost za zdravje: H372 in H373). 
 

Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
 

3. Dodatne točke se bodo dodelile glede na reciklirano vsebino uporabljenih materialov. 
To ne vključuje odpadkov iz predelave. 
 
Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot 
je ustrezno potrdilo proizvajalca. 
 

4. Kemični proizvodi (barva, lepilo, tesnilna masa, kit itd.) v končnem oknu morajo 
izpolnjevati eno od naslednjih dveh zahtev: 

a. proizvod ne sme biti razvrščen kot okolju nevaren v skladu z Direktivo EU 
1999/45/ES 

ALI 
b. proizvod lahko vsebuje največ 2 % mas. % snovi, ki so v skladu z Direktivo 

ES 67/548/EGS razvrščene kot okolju nevarne. 
 

Za sredstva za zaščito lesa se ta odstotek poviša na 3 %, kot je opredeljeno v 
Direktivi 67/548/EGS. 
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Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
Poleg tega je treba predložiti potrdilo, da je bila izpolnjena zahteva (a) ali (b), in 
varnostne liste za material, v katerih je opredeljeno, kako so proizvodi razvrščeni. 
Varnostni listi za material ne smejo biti starejši od treh let. Pisno potrdilo, da je 
kemične proizvode za njihovo nameravano uporabo odobril organ v državi proizvajalki 
oken, in potrdilo, da končni proizvod iz skupine oken ne vsebuje CCA (baker-krom-
arzen), CC (svinčev citrat), organskih kositrnih spojin ali kreozotnega olja. 
 

 
 

DOLOČBA O IZVEDBI NAROČILA 
 

1. Ponudnik mora dokazati, da je izvajalec, ki posodablja ali obnavlja vgrajeno okno, 
sprejel učinkovite ukrepe in postopke za zagotovitev, da se z odpadki, nastalimi po 
uporabi (kot so odstranjena okna), ustrezno in trajnostno ravna, kar vključuje 
recikliranje ali preusmeritev z odlagališč, kadar je to mogoče. 

 
Preverjanje: mogoča dokazila vključujejo certifikate EMAS in ISO 14001 ali 
enakovredne certifikate, ki jih izdajo organi na podlagi prava Skupnosti oziroma 
ustreznih evropskih ali mednarodnih standardov za potrjevanje na podlagi standardov 
okoljskega upravljanja. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
 
 

2. Ponudnik mora zagotoviti, da proizvodu priloži priporočila za vzdrževanje. Predložiti 
mora tudi dokumentacijo o postopkih ter navodila za zagotavljanje kakovosti in 
okoljska jamstva. 

 
Preverjanje: proizvodi z ustreznim znakom za okolje tipa 1, ki izpolnjujejo navedena 
merila, se bodo šteli za skladne. Upoštevala se bodo tudi druga ustrezna dokazila. 
 

 
 
3.3. Pojasnila: 

 
Naročnik upošteva lokalne razmere, in sicer:  
 

• lokalno podnebje – v katero smer je obrnjeno okno, zasenčenost območja itd.; 
 

• regionalno podnebje – obstoječe vremenske razmere in dejstvo, ali bo glavni način 
uravnavanja temperature v stavbi ogrevanje ali hlajenje; 

 
• stopnjo izpopolnjenosti okna – ali se bodo okoljske koristi dosegle med življenjsko 

dobo okna. 
 
Lokalno podnebje: zasnova pasivne solarne stavbe vključuje tako postavitev oken, sten, 
nadstreškov, verand in dreves, da so okna in strehe poleti v senci, pozimi pa se omogoči čim 
večji izkoristek sončne energije. Učinkovita postavitev oken zagotavlja več naravne svetlobe 
in zmanjša potrebo po električni razsvetljavi čez dan – zato mora naročnik razmisliti o 
postavitvi oken, kadar je to praktično in učinkovito. 
 
Regionalno podnebje: dejstvo, ali se v stavbi uporablja predvsem ogrevanje ali hlajenje, bo 
vplivalo na uporabo barvil v steklu, saj jih je mogoče uporabiti za zmanjšanje bleščanja in 
izkoristek sončne energije v vročih podnebjih. Vplivalo bo tudi na izbiro premazov, zlasti 
nizkoemisivnih, saj se za zmanjšanje izgube toplote, ki iz notranjosti stavbe prehaja navzven, 
ali preprečevanje prehajanja toplote iz zunanjosti v notranjost stavbe, uporabljajo različni 
sistemi in premazi. 
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Stopnja izpopolnjenosti okna: za trojno zasteklitev je potrebno več materialov, pri čemer to ne 
zagotovi nujno okoljskih koristi, ki bi presegle škodo za okolje, nastalo med proizvodnjo, če se 
vgradi v zmernem podnebju, kakršno je na primer na jugu Anglije ali v Franciji. Vendar bi bila 
namestitev oken s trojno zasteklitvijo ustrezna v skandinavskih državah, pri čemer je v 
nekaterih primerih obvezna, saj bi okoljske koristi, ki bi jih zagotovila, upravičile dodatni 
vložek materiala. Mogoči prihranki CO2 pri optimalni uporabi različnih vrst stekla so bili 
količinsko opredeljeni v študiji TNO.4 
 
Naročnik mora za zagotovitev čim večje trajnosti in čim daljše življenjske dobe lesenih ali 
lesenih/aluminijastih oken preučiti, ali je bil izpostavljeni les ustrezno obdelan. Odvisno od 
vrste lesa lahko to vključuje, vendar ne zgolj obdelavo s sredstvi za zaščito, ki spadajo v 
razred prodiranja P5 na podlagi standarda EN 351 1 ali 351 2, ali premazom s sredstvi za 
zaščito lesa s pomakanjem ali polivanjem. 

Merila za dodelitev 
Naročniki morajo v obvestilu o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji navesti, koliko 
dodatnih točk se dodeli pri vsakem merilu za dodelitev. Okoljska merila za dodelitev morajo 
skupaj obsegati vsaj 10 do 15 % skupnih razpoložljivih točk. 
 

 
Embalaža: 
 
V členu 3 Direktive 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži je 
embalaža opredeljena kot: 

 
• vsi proizvodi iz kakršnih koli materialov, ki se uporabljajo za 
shranjevanje in zaščito blaga, ravnanje z njim, njegovo dostavo in 
predstavitev, od surovin do obdelanega blaga, ki ga proizvajalec preda 
uporabniku ali potrošniku. V opredelitev embalaže se uvrščajo tudi „nevračljivi“ 
predmeti, ki se uporabljajo za enak namen. 

 
V kolikšnem obsegu je treba embalažo pri proizvodu šteti za pomemben okoljski dejavnik, je 
odvisno od več spremenljivk, vključno z življenjsko dobo proizvoda in embalažnim 
materialom. Pri proizvodu s kratko življenjsko dobo je embalaža na primer verjetno 
pomembnejša kot pri proizvodu z dolgo življenjsko dobo. Podobno je embalaža v smislu 
življenjske dobe verjetno manj pomembna pri proizvodih, ki rabijo energijo. 
 
Kadar naročnik embalažo obravnava za pomembno, lahko informacije pridobi pri morebitnih 
dobaviteljih in ugotovi, ali so upoštevali vpliv vrste embalaže na okolje in ali ravnajo v skladu s 
politikami naročnika. 
 
4. Stroškovni vidiki 
 
Okna so pomemben sestavni del večine stavb, zlasti v stanovanjih ali delovnih prostorih. 
Uporaba oken, zlasti v poslovnih nepremičninah, se povečuje zaradi večje trpežnosti in 
toplotnih lastnosti ter zaradi spreminjanja trendov. Cena oken je znaten del vsakega 
proračuna za gradnjo, zato morajo biti kot proizvod trajna in ekonomična. 
 
Ko je stavba dokončana in preide v fazo uporabe, postane glavna skrb njena energetska 
učinkovitost (glej oddelek 4.2.1 tehničnega izhodiščnega poročila). Če se izvaja prenova, je 
verjetno, da se bo izboljšala energetska učinkovitost oken, medtem ko večji del preostalega 
ovoja stavbe ali celo njegova celota ostaneta nespremenjena. 
 
Amortizacija oken bo odvisno od tega, ali se vgrajujejo v novo stavbo oziroma ali gre za 
prenovo. Ker veliko starejših nepremičnin ne izpolnjuje enako visokih gradbenih standardov 

                                                 
4 Sončno zaščitno steklo za večjo energetsko učinkovitost: kako lahko oblikovalci politik dosežejo prihranke energije in znatno 
zmanjšajo emisije CO2 za doseganje ciljev EU za leto 2020, 
http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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kot današnje nove stavbe, se bodo večji prihranki energije zagotovili z namestitvijo toplotno 
učinkovitih oken. To bo skrajšalo obdobje amortizacije, saj se bodo bolj znižali stroški za 
energijo. Tako bodo na stroškovno učinkovitost proizvoda iz skupine oken vplivale vse faze: 
začetni stroški, tekoči stroški in pričakovana življenjska doba proizvoda. 
 
V večini stavb bodo imela okna krajšo življenjsko dobo, kot se pričakuje za stavbo kot celoto. 
Zato je verjetno, da jih bo med življenjsko dobo stavbe treba večkrat zamenjati. Na okna 
vsakodnevno vplivajo in povzročajo poslabšanje njihovega stanja okoljske razmere – vreme. 
Kako zelo se bo poslabšalo njihovo stanje, bo odvisno od dejavnikov, kot so geografski 
položaj, posebnosti pri gradnji, sestava, poroznost in oprijem proizvodov za preprečevanje 
korozije, onesnaževanje okolja, vlaga, izpostavljenost soncu in temperaturna nihanja. Prav 
tako je treba upoštevati, da življenjske dobe oken ne določa le tehnična učinkovitost, ampak 
tudi estetske vidike in trende. 
 
Povprečno pričakovano življenjsko dobo oken je težko oceniti, saj je odvisna od več 
dejavnikov, vključno z lokalnimi podnebnimi razmerami, uporabo in vzdrževanjem. Zato se v 
zvezi z življenjskimi dobami oken pojavlja več nasprotujočih si ocen. V poročilu družbe BRE 
za britansko združenje za plastične materiale je navedena predvidena doba uporabnosti 
PVC, izračunani pa so bili tudi življenjski cikli za gradbeni les, jeklo in aluminij:5,6 

• vsaj 35 let za okna PVC-U, 
• 40 let za jeklo, v sušilniku sušeni gradbeni les in aluminij. 

 
V smernicah, ki jih je leto 2001 izdalo nemško ministrstvo za gradnjo, so določene naslednje 
pričakovane življenjske dobe za materiale oken:7 

1. okna iz mehkega lesa – 30–50 let, 
2. plastična okna – 40–60 let, 
3. okna iz trdega lesa-aluminija – 40–60 let, 
4. pocinkano jeklo – 40–60 let, 
5. zasteklitev – 20–30 let. 

 
Tudi poročilo na podlagi akcijskega programa Združenega kraljestva za odpadke in vire 
(WRAP)8 vsebuje pregled običajnih pričakovanih življenjskih dob in pogostosti zamenjave 
običajnih vrst zasteklitve in materialov za okvire (glej preglednico 1). Iz tega izhaja, da se 
okna običajno zamenjajo pred koncem njihove dejanske življenjske dobe, in sicer verjetno 
zaradi tehničnega napredka, finančnih spodbud za zamenjavo starih oken ali spremembe 
okusa. 

Preglednica 1: Običajni okvir hišnega okna, življenjska doba zasteklitve in pogostost 
zamenjave okna 

Vrsta okvira Povprečna 
življenjska 

doba (v letih) 

Običajna pogostost 
zamenjave (v letih) 

Okviri iz mehkega gradbenega lesa 8–10 7–8 
Okviri iz trdega gradbenega lesa 20–35 10–15 
Jekleni okviri 40–60 30–40 
Aluminijasti okviri 20–35 Zasteklitev (10–15) 
Aluminijasti okviri s premazom iz 
poliestrskega prahu 

20–40 Zasteklitev (10–15) 

PVC-U 20–25 10–20 
 
 

                                                 
5  Poročilo družbe BRE za britansko združenje za plastične materiale, 
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf. 
6  Informacije je med posvetovanjem zagotovil Svet za uporabo aluminija v stavbah. 
7

  Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, januar, 2001, Smernice za trajnostno 
gradnjo, Zvezni urad za gradnjo in regionalno načrtovanje, januar 2001. 
8  Sjogren Leong, M. (2004). Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste. 
Raziskovalno poročilo WRAP. Tabelirani podatki iz BNWS01: Domači okenski sistemi – pregled industrije, proizvoda in trga. 
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Treba je opozoriti, da je pogostost zamenjave zasteklitve v aluminijastih oknih v zgornji 
preglednici navedena samo zato, ker je bila ta vrednost navedena v referenčnem viru, in ne 
zaradi posebnega poudarka na aluminijastih oknih. V nekaterih standardih, npr. 
BS 7543: 2003, se zahteva življenjska doba 30 let, poleg tega pa je iz podatkov, ki so jih 
zagotovila evropska združenja v tem sektorju, razvidno, da bi lahko bila pričakovana 
življenjska doba izolacijskega steklenega elementa (IGU) 20 let ali več, medtem ko je lahko 
življenjska doba samega okna vsaj enkrat daljša. 
 
Bolj kot je okno tehnično izpopolnjeno, večja je nakupna cena. Tehnični napredek, zaradi 
katerega se bo povečala cena, predstavlja dvojna ali trojna zasteklitev, žlahtni plin (kot je 
argon) za polnitev praznega prostora med stekli namesto suhega zraka, nizkoemisivni 
premazi ali lamelirano steklo za znižanje hrupa ter okviri s čim manjšimi toplotnimi mostovi. 
Zaradi prihrankov pri stroških, ki jih je mogoče doseči z vgradnjo bolj toplotno učinkovitih oken 
v stavbo, je treba doseči ravnovesje med tehnološko izpopolnjenimi okni in nakupno ceno. 
 
Na splošno se svetuje, da je vgradnja elementov z dvojno zasteklitvijo stroškovno učinkovita 
in bo v primerjavi z enotno zasteklitvijo v zmernih podnebjih zagotovila znatne okoljske koristi 
– lahko se pričakuje, da se bo izgubljanje toplote skozi okno zmanjšalo za polovico.9 Zaradi 
vgradnje oken s trojno zasteklitvijo se bodo dosegli prihranki pri stroških in koristi za okolje, 
pri čemer je dodatni strošek za stekleni del oken običajno od 20 do 40 % višji kot pri dvojni 
zasteklitvi.10 Vgradnja takih oken na splošno morda ni ekonomsko smotrna, razen če se 
vsako leto pojavlja dolgo obdobje izjemno hladnega ali vročega vremena ali če je 
obremenitev s hrupom velika, pri čemer se lahko v tem primeru z uporabo teh oken znatno 
izboljša notranje okolje. Vendar so koristi, ki jih zagotavlja trojna zasteklitev, tudi v zmernem 
podnebju precejšnje, zato več evropskih držav predlaga njihovo splošno uporabo; na 
Švedskem na primer so taka okna že obvezna, Nemčija in Avstrija bosta kmalu sprejeli 
standarde, ki bodo spodbujali njihovo uporabo, taka okna pa so že standardna praksa v več 
razstavnih nizkoogljičnih hišah. Pri standardu PassivHaus z zelo nizko porabo energije se 
zahtevajo okna s trojno zasteklitvijo, katerih vrednost U ne presega 0,8 W/m²K. Da bi imelo 
okno tako nizko vrednost U, je treba uporabiti trojno zasteklitev in izolirati okvir ter uporabiti 
dražje proizvodne tehnike, na primer namesto plina argon uporablja kripton. 
 
Nove tehnologije, npr. vakuumsko zatesnjena okna, ki v tem dokumentu niso obravnavane, 
saj jih je za zdaj malo, lahko v prihodnosti zagotovijo več koristi. Vendar bodo glavna merila 
še naprej lokalno podnebje in vzorci uporabe, ki jih je treba upoštevati pri odločanju, katera 
stopnja in vrsta zasteklitve je najprimernejša za stavbo. 
 

                                                 
9  Nasvet Sklada za varčevanje z energijo, www.energysavingtrust.org.uk. 
10  Informacije so povzete s spletne strani http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php, pripombe je podal 
Eurowindow. 
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5. Ustrezna zakonodaja EU in viri informacij 
 
5.1. Zakonodaja EU 

 
• Direktiva Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in 

drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:SL:HTML 
 
• Direktiva 2010/30/EU o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na 

rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:SL:PDF 

 
• Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti zgradb 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:SL:PDF 

 
• Direktiva Sveta 94/62/ES za zmanjšanje embalaže in odpadne embalaže 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:SL:HTML 
 
• Odločba Komisije (97/192/ES) z dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema 

prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:SL:HTML 

 
• Direktiva 2004/12/ES o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Okvirna direktiva 2008/98/ES o odpadkih 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:SL:PDF 

 
• Direktiva 1999/31/ES o odlagališčih 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:SL:HTML 
 
• Direktiva Sveta 2006/32/ES, ki je usmerjena h končnim uporabnikom energije  

  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:SL:HTML 

 
• Uredba št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 

(REACH) 
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:SL:PDF 
 
• Uredba CLP (ES) št. 1272/2008. Uredba z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, 

označevanju in pakiranju snovi ter zmesi 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:sl:PDF 

 
• Direktiva Sveta 93/68/EGS o spremembi več direktiv, vključno z Direktivo 89/106/EGS 

(gradbeni proizvodi) 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:SL:HTML 
 
• Direktiva 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno 

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

 
5.2  Znaki za okolje in drugi viri meril 

• Sistem razvrščanja oken po razredih učinkovitosti (WERS), Združenje Nove Zelandije 
za okna 
www.wanz.org.nz  
 

• Sistem za razvrščanje oken po energijskih razredih (WERS), Avstralija 
www.wers.net  
 

• Znak Energy Star, Kanada, Urad za energetsko učinkovitost 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Korejski znak za okolje 
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Kitajski znak za okolje, kitajski Center za podeljevanje znaka za okolje 

Tehnične zahteve za ekološke proizvode, tehnične zahteve, ki jih je mogoče 
certificirati, za okoljsko označevanje proizvodov, energetsko varčna vrata in okna 
HBC 14-2002 

 
• Shema zelenega znaka (Green Label Scheme) v Hongkongu 

Okoljska merila za proizvode iz skupine oken GL-008-004 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Znak Energy Star, programske zahteve za stanovanjska okna, vrata in strešna okna 

– različica 4, 14. maj 2007 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• Znak BFRC za energetsko učinkovitost in izračuni razvrstitve po razredih 

http://www.bfrc.org/  
 

• Znak nordijski labod (Nordic Swan) 
Podeljevanje znakov za okolje oknom in zunanjim vratom, dokument z merili, ki 
zajema obdobje od 12. decembra 2004 do 30. junija 2009. 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Mednarodna organizacija za standardizacijo 

Sklic 1131 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300 

 
• Evropski odbor za standardizacijo 

www.cen.en/cenorm/homepage.htm  
 

• VMRG Keurmerk 
Nizozemsko združenje za kovinska okna in fasade (VMRG) 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
 

• VKG Keurmerk 
Nizozemsko združenje za industrijo fasadnih elementov iz PVC materialov 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 


