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Merila EU za zelena javna naročila za barve, lake in cestne oznake 
 

1 UVOD 
 
Merila EU za zelena javna naročila so namenjena temu, da javnim organom olajšajo nakup blaga, storitev in del z zmanjšanimi vplivi na okolje. 
Uporaba meril je prostovoljna. Oblikovana so tako, da jih lahko posamezni organ, če se mu zdi to primerno, (delno ali v celoti) vključi v svojo 
razpisno dokumentacijo s čim manj urejanja. Javnim organom se svetuje, da pred objavo razpisa preverijo razpoložljive ponudbe blaga, storitev 
in del, ki jih nameravajo kupiti na trgu, na katerem delujejo.  V tem dokumentu so navedena merila EU za zelena javna naročila, oblikovana za 
skupino proizvodov „barve, laki in cestne oznake“. Priloženo tehnično poročilo vsebuje vse obrazložitve za izbiro teh meril in napotila na 
dodatne informacije. 
 
Merila so razdeljena na pogoje za sodelovanje, tehnične specifikacije, merila za oddajo javnega naročila in klavzule o izvedbi javnega naročila. 
Merila so dveh vrst: 
 

• Osnovna merila – zasnovana so tako, da omogočajo preprosto uporabo zelenih javnih naročil z osredotočanjem na ključna področja okoljske 
učinkovitosti proizvoda, namenjena pa so ohranjanju upravnih stroškov podjetij na najnižji možni ravni. 

• Celovita merila – pri teh se upošteva več vidikov ali višje stopnje okoljske učinkovitosti, tako da jih lahko uporabijo organi, ki želijo narediti korak 
dlje pri podpiranju ciljev na področju okolja in inovacij. 

Formulacija „(enako za osnovna in celovita merila)“ se vstavi, če so merila identična za obe ravni ambicioznosti. 
 
V nekaterih primerih je barva, ki ne izpolnjuje zahtev meril za zelena javna naročila, potrebna iz tehničnih razlogov, npr. za obnovo zgodovinske 
stavbe, da bi ohranili prvotni značaj barvane površine. V takih primerih mora javni naročnik na podlagi tehničnega svetovanja oceniti posebne 
potrebe in razpoložljivost nadomestnih rešitev, pri čemer se lahko po potrebi odloči, da razpise za barve ali pleskarske storitve izvzame iz zahtev 
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za zelena javna naročila. S tržnimi raziskavami se lahko ugotovi, ali so morda na voljo nadomestne možnosti z ustreznimi zahtevami glede 
učinkovitosti.  
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1.1 Opredelitev proizvodov in področje uporabe 
 
Skupina proizvodov obsega dva različna podsklopa proizvodov: „barve in laki“ ter „cestne oznake“. 
 
Podsklop „barve in laki“ (imenovan tudi „barve“) vključuje notranje in zunanje barve in lake, lesne lazure in s tem povezane proizvode, kot so 
opredeljeni spodaj in namenjeni za uporabo pri profesionalnih uporabnikih (ne industrijskih uporabnikih). 
 
Proizvodi „barve in laki“ med drugim vključujejo: 

• talne barve; 
• proizvode, ki so jih distributerji na zahtevo profesionalnih soboslikarjev niansirali; 
• sisteme za niansiranje; 
• dekorativne barve v obliki tekočine ali paste, ki so lahko vnaprej pripravljene, niansirane ali pripravljene s strani proizvajalcev, da bi 

izpolnjevale potrebe porabnikov, vključno z barvami za les, lesnimi lazurami in lazurami za obloge, zidnimi premazi, temeljnimi premazi 
za kovine in osnovnimi premazi takih sistemov proizvodov, kot so opredeljeni v točkah 1.1.d in 1.1.g Priloge I k Direktivi 2004/42/ES1. 

 
Podsklop „cestne oznake“ vključuje proizvode, kot so barve ali strukturni plastični sistemi, ki se uporabljajo na površinah cest, da se z njimi 
označijo prometni pasovi, posebna prometna območja in signali ter zagotovijo torne značilnosti in odsevanje ponoči v suhih, mokrih in dežnih 
razmerah. Na splošno so izdelani iz pigmentiranih materialov za cestne oznake in steklenih kroglic, ki skupaj lahko oblikujejo film čez podlago 
ali ne. Na področje uporabe so vključene tudi predoblikovane cestne oznake, opredeljene kot trak, predoblikovana cestna oznaka iz hladne 
plastike ali predoblikovana termoplastična cestna oznaka z materiali za posipanje ali brez njih, ter temeljni premazi in lepila, potrebni za 
nanašanje materiala za cestne oznake. 
 
Skupina proizvodov ne vključuje: 

• premazov proti preraščanju; 
• proizvodov za zaščito lesa; 

                                                      
1 Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v 

nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES. 
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• premazov za posebno industrijsko in profesionalno uporabo, vključno z visoko odpornimi premazi; 
• premazov v prahu; 
• barvnih sistemov za sušenje na UV-svetlobi; 
• barv, ki so prvotno namenjene za vozila; 
• proizvodov, katerih prvotna naloga ni oblikovanje filma čez podlago, npr. olj in voskov (razen nekaterih sistemov cestnih oznak); 
• prozornih kemičnih talnih premazov, ki uporabljajo reaktivne smole kot vezivo za debeloplastne obloge za industrijska tla; 
• mehanskih oznak, kot so svetlobni odsevniki. 

 
Za lažjo uporabo meril se uporabljajo naslednje opredelitve proizvodov: 
 
„Barva“ pomeni pigmentiran premazni material v obliki tekočine ali paste, ki ob nanosu na podlago tvori neprozoren film z zaščitnimi, 
dekorativnimi ali posebnimi tehničnimi lastnostmi. 
 
„Dekorativne barve in laki“ pomenijo barve in lake, ki se uporabljajo za barvanje in zaščito stavb, njihove opreme in napeljave.  Čeprav je 
njihova glavna funkcija dekorativna, imajo tudi zaščitno vlogo. 
 
„Zidni premazi“ pomenijo premaze, ki ustvarijo dekorativni in zaščitni film, za uporabo na betonu, opeki (ki jo je mogoče barvati), betonskih 
blokih, ometu, kalcijevem silikatu ali z vlakni ojačanem cementu. Namenjeni so predvsem za zunanjo uporabo, lahko pa tudi za notranjo, ali na 
obokih ali balkonskih stropih. 
 
„Lak“ pomeni prozoren premazni material, ki ob nanosu na podlago tvori trden prozoren film z zaščitnimi, dekorativnimi ali posebnimi 
tehničnimi lastnostmi. 
 
„Lesna barva“ (lazura) pomeni premaz, ki tvori prozoren ali polprozoren (z uporabo bistveno nebelega barvila) film za dekoracijo in zaščito lesa 
pred preperevanjem, kar omogoča lažje vzdrževanje. 
 
„Sistem za niansiranje“ pomeni način priprave barvnih premazov z mešanjem „osnove“ in barve. 
 
Dodatne podporne tehnične opredelitve so navedene v Prilogi 1. 
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1.2 Opredelitev naročila del in področje uporabe 
 
Merila obravnavajo tudi povezana naročila pleskarskih del in naročila označevanja cest. Ta lahko vključujejo enkratna naročila del; sprotna 
naročila iz okvirnega sporazuma ter ciklične in dolgoročne storitve barvanja. Vsa naročila temeljijo na uporabi barv, opredeljenih v področju 
uporabe te skupine proizvodov. V obsegu meril sta obravnavani naslednji opredelitvi naročil: 
 
„Pleskarska dela“ pomenijo dela, ki jih neposredno opravljajo izvajalci, ki se običajno imenujejo „pleskarji in soboslikarji“, in sicer barvanje 
notranjih ali zunanjih površin na enkratni, sprotni ali ciklični osnovi, vključno s tekočim vzdrževanjem in popravili. 
 
„Označevanje cest“ pomeni dela, ki jih neposredno opravljajo izvajalci, ki se običajno imenujejo „izvajalci označevanja cest“, in sicer nanašanje 
cestnih oznak na enkratni ali ciklični osnovi, vključno z vzdrževanjem in popravili. 
 

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

a) Ob objavi razpisa 

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

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

Poročilo o preizkusu potrjuje, da je bil v zvezi z nekaterimi zahtevami preizkušen vzorčni proizvod in ne proizvodi, dejansko dobavljeni 
v okviru naročila. Pri okvirnih sporazumih so okoliščine lahko drugačne. Ta scenarij je nadalje obravnavan v točki b). 

b) Med izvajanjem naročila 

Rezultati preizkusov bi se lahko zahtevali za en ali več proizvodov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na splošno bodisi če obstajajo 
pomisleki o napačnih izjavah. To je zlasti pomembno za okvirne sporazume, ki ne predvidevajo začetnega naročila. 
 
Priporoča se, naj se v naročilo vključijo izrecne klavzule o izvedbi naročila. V njih bi moralo biti določeno, da lahko javni naročnik kadar 
koli v času trajanja naročila izvede naključne preizkuse za preverjanje. Če rezultati takih preizkusov pokažejo, da dobavljeni proizvodi ne 
izpolnjujejo meril, lahko javni naročnik naloži kazni in ima možnost odpovedati javno naročilo. Nekateri javni organi vključujejo pogoj, 
ki določa, da mora stroške preizkusov kriti javni organ, če se po preizkusih ugotovi, da proizvod izpolnjuje njihove zahteve; če pa 
zahteve niso izpolnjene, mora stroške kriti dobavitelj. 
 
Pri okvirnih sporazumih je vprašanje, kdaj se zahteva predložitev dokaza, odvisno od posebne sestave naročila: 

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

ii) pri okvirnih sporazumih, pri katerih se predhodno izbere več potencialnih dobaviteljev, nato pa se objavijo razpisi zanje, morajo 
predhodno izbrani ponudniki v tej začetni fazi predizbora morda dokazati le, da lahko dobavijo proizvode, 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 uporabljajo enaki dejavniki kot v zgornjih točkah a) in b), če je treba v okviru 
razpisa dokazati izpolnjevanje dodatnih zahtev. Če se pri razpisu odloča le glede na ceno, bi bilo treba proučiti možnost 
preverjanja v fazi izvajanja naročila. 
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Prav tako je pomembno poudariti, da imajo ponudniki možnost zagotoviti preverjanje z znakom EU za okolje ali z drugim ustreznim 
znakom za okolje, ki izpolnjuje iste določene zahteve. Preverjanje bi se tako zahtevalo po enakem pristopu, kot je bil določen za rezultate 
preizkusa. 
 
Upoštevati je treba, da javni naročniki v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU sprejmejo tudi druga ustrezna dokazila. Med njimi 
je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca, če zadevni gospodarski subjekt nima dostopa do poročil o preizkusih ali jih ne more 
pridobiti v ustreznih rokih. To velja, če zadevni gospodarski subjekt ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter če s tem dokaže, da dela, 
blago ali storitve, ki jih zagotavlja, izpolnjujejo zahteve ali merila iz tehničnih specifikacij, merila za oddajo javnega naročila ali pogoje 
za izvedbo javnega naročila. V primeru sklicevanja na potrdilo/poročilo o preizkusu, ki ga je pripravil posebni organ za ugotavljanje 
skladnosti, javni naročniki za izvedbo preizkusov sprejmejo tudi potrdila/poročila o preizkusih drugih enakovrednih ocenjevalnih 
organov. 
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2 KLJUČNI VPLIVI NA OKOLJE 
 

Ključni vplivi barv in lakov na okolje so povezani z njihovo proizvodnjo. Zato je pomemben dejavnik količina porabljene barve, skupaj s 
količino odpadne in neporabljene barve ter obstojnostjo barve, preden je treba nanesti novo plast. 

V smislu sestavin barve ima proizvodnja topil, veziv in TiO2 (belo barvilo) pomemben vpliv na okolje med ekstrakcijo surovin in proizvodnjo 
barve. Barve na osnovi topila imajo večji skupni vpliv na okolje kot barve na osnovi vode. Nevarni funkcionalni dodatki barvam, kot so 
konzervansi, mehčala, pigmenti in polnila, imajo lahko zelo različne posledice za zdravje in okolje. 

V primeru cestnih oznak imajo steklene kroglice, dodane barvi, prav tako znatne vplive na okolje v zvezi z njihovo proizvodnjo, ki so predvsem 
povezani z energijo, uporabljeno za oblikovanje kroglic. Onesnaževala v steklu, kot je arzen, so tudi lahko problematična zaradi disperzije 
kroglic v okolje. Tudi trajnost cestnih oznak znatno prispeva k celotnemu vplivu teh proizvodov na okolje. 
 

Ključni okoljski vidiki  Pristop pri zelenih javnih naročilih 

• Proizvodnja topil, veziv in TiO2 
• Proizvodnja steklenih kroglic za cestne oznake 
• Nevarni funkcionalni dodatki 
• Trajnost proizvoda 
• Odpadki, nastali zaradi neporabljenega proizvoda 

 • Zmanjšati vpliv proizvodnje z obravnavanjem 
posebnih sestavin in odmerjanja 

• Zmanjšati nevarne lastnosti celotne sestave 
• Spodbujati trajne barve in cestne oznake 
• Spodbujati čim manjšo količino odpadnega 

proizvoda, vključno s ponovno uporabo in 
recikliranjem 

Vrstni red vplivov ne izraža nujno njihove pomembnosti. 

 

Podrobne informacije o barvah, cestnih oznakah in povezanih naročilih del, vključno z informacijami o zadevni zakonodaji, standardih in 
tehničnih virih, uporabljenih kot dokaz, so na voljo v tehničnem poročilu. 
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3 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA BARVE, LAKE IN CESTNE OZNAKE 
3.1 Barve in laki 

Osnovna merila Celovita merila 

PREDMET UREJANJA 

Nakup barv in lakov z zmanjšanim vplivom na okolje 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
1. Sestava barve 
2.  

1.1 Vsebnost belega barvila 
(Ta zahteva ne velja za prozorne in polprozorne premaze.) 
 
Vsebnost belega barvila (belo anorgansko barvilo z lomnim količnikom, 
višjim od 1,8) v barvah na m2 suhega filma je enaka ali manjša od: 
• 38 g/m2 za notranje barve, razen za notranje barve za stene, za katere se 

zahteva odpornost na mokro drgnjenje razreda 1 – zanje velja 40 g/m2; 
• 40 g/m2 za vse zunanje barve. 
 
Vsebnost belega barvila (belo anorgansko barvilo z lomnim količnikom, 
višjim od 1,8) v osnovnih in temeljnih premazih na m2 suhega filma je enaka 
ali manjša od 25 g/m2. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokumentacijo za sestavo barve, v kateri je navedena 
vsebnost belega barvila. Kadar se to zahteva, se dokaže odpornost na mokro 
drgnjenje razreda 1 na podlagi poročila o preizkusu, pripravljenega v skladu s 
standardom EN 13300 z uporabo metode EN ISO 11998 (preizkus 
sposobnosti čiščenja in odpornosti proti drgnjenju). 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 

1.1 Vsebnost belega barvila 
(Ta zahteva ne velja za prozorne in polprozorne premaze.) 
 
Vsebnost belega barvila (belo anorgansko barvilo z lomnim količnikom, 
višjim od 1,8) v barvah na m2 suhega filma je enaka ali manjša od: 
• 36 g/m2 za notranje proizvode, razen za notranje barve za stene, za katere 

se zahteva odpornost na mokro drgnjenje razreda 1 – zanje velja 40 g/m2; 
• 38 g/m2 za zunanje barve. 
 
Vsebnost belega barvila (belo anorgansko barvilo z lomnim količnikom, 
višjim od 1,8) v osnovnih in temeljnih premazih na m2 suhega filma je enaka 
ali manjša od 25 g/m2. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokumentacijo za sestavo barve, v kateri je navedena 
vsebnost belega barvila. Kadar se to zahteva, se dokaže odpornost na mokro 
drgnjenje razreda 1 na podlagi poročila o preizkusu, pripravljenega v skladu s 
standardom EN 13300 z uporabo metode EN ISO 11998 (preizkus 
sposobnosti čiščenja in odpornosti proti drgnjenju). 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
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zahteve. 
 

zahteve. 
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1.2 Vsebnost hlapnih organskih spojin  
 
Največja vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS) ne presega mejnih 
vrednosti iz tabele 1. 
Vsebnost HOS se določi za proizvod, ki je pripravljen za uporabo in pred 
uporabo vključuje vse priporočene dodatke, kot so barvila in/ali razredčila. 
 
Tabela 1 Mejne vrednosti vsebnosti HOS 

Opis proizvoda (z oznako podkategorije v 
skladu z Direktivo 2004/42/ES) 

Mejne 
vrednosti 

HOS  
(v g/l, 

vključno z 
vodo) 

a. Notranje matirane stene in stropi (sijaj  
< 25 pod kotom 60°)  

15 

b. Notranje sijajne stene in stropi (sijaj > 25 pod 
kotom 60°)  

60 

c. Zunanje stene mineralne podlage  30 
d. Notranje/zunanje barve za lesene ali kovinske 

okrase in obloge  
90 

e. Notranji zaključni laki in lesne barve, vključno 
z matiranimi lesnimi barvami  

75 

e. Zunanji zaključni laki in lesne barve, vključno 
z matiranimi lesnimi barvami 

90 

f. Notranje in zunanje tankoslojne lesne barve  75 
g. Temeljni premazi  15 
h. Vezivni temeljni premazi  15 
i. Enokomponentni premazi  100 
j. Dvokomponentni premazi z reaktivnim 100 

1.2 Vsebnost hlapnih organskih spojin  
 
Največja vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS) ne presega mejnih 
vrednosti iz tabele 2. 
Vsebnost HOS se določi za proizvod, ki je pripravljen za uporabo in pred 
uporabo vključuje vse priporočene dodatke, kot so barvila in/ali razredčila. 
 
Tabela 2 Mejne vrednosti vsebnosti HOS 

Opis proizvoda (z oznako podkategorije v 
skladu z Direktivo 2004/42/ES) 

Mejne 
vrednosti 

HOS  
(v g/l, 

vključno z 
vodo) 

a. Notranje matirane stene in stropi (sijaj < 25 
pod kotom 60°)  

10 

b. Notranje sijajne stene in stropi (sijaj > 25 pod 
kotom 60°)  

40 

c. Zunanje stene mineralne podlage  25 
d. Notranje/zunanje barve za lesene ali kovinske 

okrase in obloge  
80 

e. Notranji zaključni laki in lesne barve, vključno 
z matiranimi lesnimi barvami  

65 

e. Zunanji zaključni laki in lesne barve, vključno 
z matiranimi lesnimi barvami 

75 

f. Notranje in zunanje tankoslojne lesne barve  50 
g. Temeljni premazi  15 
h. Vezivni temeljni premazi  15 
i. Enokomponentni premazi  80 
j. Dvokomponentni premazi z reaktivnim 80 
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delovanjem za posebno končno uporabo, kot 
so podi  

Dekorativni premazi  90 
Antikorozijske barve 80 

 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži: 

a) izračun vsebnosti HOS, podprt z varnostnimi listi, če so na voljo, ali 
b) poročilo o preizkusu, pripravljeno v skladu s standardom ISO 11890-2. 
Proizvodi z vsebnostjo HOS, ki je manjša od 1,0 g/l, se preizkusijo v 
skladu s standardom ISO 17895. 

Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
 

delovanjem za posebno končno uporabo, kot 
so podi  

Dekorativni premazi  80 
Antikorozijske barve 80 

 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži: 

a) izračun vsebnosti HOS, podprt z varnostnimi listi, če so na voljo, ali 
b) poročilo o preizkusu, pripravljeno v skladu s standardom ISO 11890-2. 
Proizvodi z vsebnostjo HOS, ki je manjša od 1,0 g/l, se preizkusijo v 
skladu s standardom ISO 17895. 

Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
 

1.3 Označevanje nevarnosti proizvoda 
 
Končni proizvod ne sme biti razvrščen kot akutno strupen, specifično strupen 
za ciljne organe, rakotvoren, mutagen ali strupen za razmnoževanje ali 
nevaren za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta (uredba CLP), kot je navedeno v tabeli 3. 
 
Tabela 3 Razvrstitev končnih proizvodov 
 

Akutna strupenost Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – 
ponavljajoča se izpostavljenost  
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – 
enkratna izpostavljenost  

STOT RE 1 ali 2 
STOT SE 1, 2 ali 3 

1.3 Označevanje nevarnosti proizvoda 
 
Končni proizvod ne sme biti razvrščen kot akutno strupen, specifično strupen 
za ciljne organe, povzročitelj preobčutljivosti dihal ali kože, rakotvoren, 
mutagen ali strupen za razmnoževanje ali nevaren za okolje v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (uredba CLP), 
kot je navedeno v tabeli 4. 
 
Tabela 4 Razvrstitev končnih proizvodov 
 

Akutna strupenost Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – 
ponavljajoča se izpostavljenost  
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – 

STOT RE 1 ali 2 
STOT SE 1, 2 ali 3 
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Rakotvornost  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenost za zarodne celice  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Strupenost za razmnoževanje  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Nevarno za vodno okolje Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ali 2 

 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje, da proizvodi, ki se 
dobavijo, niso razvrščeni pod navedene nevarnosti. 
Dokumentacija o razvrstitvi zmesi se predloži v skladu s pravili iz 
Uredbe (ES) št. 1272/2008 (uredba CLP) in/ali varnostnimi listi. 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
 

enkratna izpostavljenost  
Rakotvornost  Carc. 1A 

Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenost za zarodne celice  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Strupenost za razmnoževanje  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Nevarno za vodno okolje  
 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ali 2 
Aquatic Chronic 3*  

Preobčutljivost dihal 
 

Resp. Sens. 1, 1A ali 
1B 

Preobčutljivost kože Skin Sens. 1, 1A ali 1B 
* Končni proizvod se sme razvrstiti pod oznako H412 le v primeru uporabe kombinacij 
konzervansov suhega filma, ki vsebujejo 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC), v zunanjih 
barvah in lakih v koncentracijah, enakih ali nižjih od 0,650 masnega %. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje, da proizvodi, ki se 
dobavijo, niso razvrščeni pod navedene nevarnosti. 
Dokumentacija o razvrstitvi zmesi se predloži v skladu s pravili iz 
Uredbe (ES) št. 1272/2008 (uredba CLP) in/ali varnostnimi listi. 
Za zunanje proizvode, ki so razvrščeni pod kronično strupenost 3 za vodno 
okolje in vsebujejo IPBC, ponudniki po potrebi predložijo dokumentacijo, ki 
določa, da je vsebnost kombinacije IPBC enaka ali nižja od 0,650 masnega %. 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
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1.4 Nevarne sestavine 
 
Barva je skladna z omejitvami iz tabele 5, ki omejujejo prisotnost ali 
koncentracijo navedenih nevarnih snovi v barvi.   
Tabela 5 Zahteve glede nevarnih sestavin barv 

Sestavina Omejitev ali zgornja 
mejna koncentracija 

Konzervansi: Konzervansi niso 
biološko akumulativni1. 

Konzervansi suhega filma: Konzervansi suhega 
filma se namenoma ne 
uporabljajo, razen: 

- notranjih barv, 
ki se posebej 
zahtevajo za zelo 
vlažna območja, z 
zgornjo mejno 
koncentracijo 
0,10 masnega %; 
- zunanjih barv z 
zgornjo mejno 
koncentracijo 
0,30 masnega %. 

Alkilfenoletoksilati: alkilfenoletoksilati 
(APEO) in njihovi derivati se ne 
uporabljajo v nobenem pripravku ali 
sestavi barve ali laka. 
 

Namenoma se ne 
uporabljajo. 

1.4 Nevarne sestavine 
 
Barva je skladna z omejitvami iz tabele 6, ki omejujejo prisotnost ali 
koncentracijo navedenih nevarnih snovi v barvi.    
 
Tabela 6 Zahteve glede nevarnih sestavin barv 

Sestavina Omejitev ali zgornja 
mejna koncentracija 

Konzervansi: Konzervansi niso 
biološko akumulativni1. 

Konzervansi suhega filma: Konzervansi suhega filma 
se namenoma ne 
uporabljajo, razen: 

- notranjih barv, ki 
se posebej zahtevajo 
za zelo vlažna 
območja, z zgornjo 
mejno koncentracijo 
0,10 masnega %; 
- zunanjih barv z 
zgornjo mejno 
koncentracijo 
0,30 masnega %. 

Alkilfenoletoksilati: alkilfenoletoksilati 
(APEO) in njihovi derivati se ne 
uporabljajo v nobenem pripravku ali 
sestavi barve ali laka. 
 

Namenoma se ne 
uporabljajo. 
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Ftalati: 
ftalati2, opredeljeni kot snovi, ki 
vzbujajo veliko zaskrbljenost, in 
navedeni na seznamu kandidatnih snovi 
iz uredbe REACH3, niso prisotni v 
nobenem pripravku barve ali laka ali 
njihovi sestavi. 
 

0,1 masnega % 

Formaldehid: 
prosti formaldehid v beli osnovi ali 
osnovi za niansiranje in barva za 
niansiranje2: 

 
 
0,010 masnega % 

Kovine: 
kadmij, svinec, krom VI, živo srebro, 
arzen, selen. 

0,010 masnega % 
na kovino ali kovinski 
kompleks/sol, kot je 
ustrezno 

1 Sestavina velja za biološko akumulativno, če je Log Kow ≤ 4,0 ali faktor biokoncentracije 
(BCF) ≤ 500. 
2 Če je treba uporabiti veliko različnih barv za niansiranje, ponudnik navede, katera barva za 
niansiranje ima največji potencial za sproščanje formaldehida. Poročilo o preizkusu je nato 
potrebno le za to barvo za niansiranje. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži ustrezno dokumentacijo, s katero potrjuje izpolnjevanje 
merila, in sicer: 

• za konzervanse in APEO: varnostne liste za zmes proizvoda; 
• za ftalate: varnostne liste za zmes proizvoda;  

Ftalati: 
ftalati3, opredeljeni kot snovi, ki vzbujajo 
veliko zaskrbljenost, in navedeni na 
seznamu kandidatnih snovi iz uredbe 
REACH, niso prisotni v nobenem 
pripravku barve ali laka ali njihovi 
sestavi. 
 

0,1 masnega % 

Formaldehid: 
prosti formaldehid v beli osnovi ali 
osnovi za niansiranje in barva za 
niansiranje2; 
razen kadar se zahtevajo donorji 
formaldehida ali so ti prisotni v 
polimernih disperzijah, potem velja 
naslednja vrednost: 

 
 
0,0010 masnega % 
 
 
 
0,010 masnega % 

Kovine: 
kadmij, svinec, krom VI, živo srebro, 
arzen, selen. 

0,010 masnega % 
na kovino ali kovinski 
kompleks/sol, kot je 
ustrezno 

Izotiazolinoni: 
izotiazolinoni 
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Skupna vsota: 
0,050 masnega % 
0,020 masnega % 
0,0015 masnega % 

1 Sestavina velja za biološko akumulativno, če je Log Kow ≤ 3,2 ali faktor biokoncentracije 

                                                      
2 Za izpolnjevanje te zahteve bodo morali ponudniki in/ali njihovi dobavitelji preveriti seznam kandidatnih snovi iz uredbe REACH za ftalate. Čeprav je ftalate morda 
enostavno opredeliti kot sestavino, ker imajo na splošno funkcijo mehčala, vseh ftalatov, ki so navedeni na seznamu kandidatnih snovi, ni mogoče enostavno prepoznati po 
njihovem kemijskem imenu. Zato bi bilo morda koristno, da se ponudnikom zagotovi kemijska opredelitev. V ta namen so opredeljeni kot „skupina spojin, katerih strukturna 
osnova je ester ftalna kislina (1,2-benzendikarboksilna kislina)“.  
3 ECHA, Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo, https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
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• dodatno za konzervanse: poročilo o preizkusu na podlagi smernic 
OECD za preizkušanje 305 se lahko uporabi kot nadomestna 
možnost za varnostni list izključno za namen potrditve, da 
uporabljeni konzervansi niso biološko akumulativni; 

• za formaldehide: poročilo o preizkusu na podlagi Merckoquantove 
metode ali tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (HPLC) (glej 
Prilogo 2); 

• za kovine: poročilo o preizkusu na podlagi serije standardov ISO 
3856 ali drugih enakovrednih standardov. 

Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
 

(BCF) ≤ 100. 
2 Če je treba uporabiti veliko različnih barv za niansiranje, ponudnik navede, katera barva za 
niansiranje ima največji potencial za sproščanje formaldehida. Poročilo o preizkusu je nato 
potrebno le za to barvo za niansiranje. 
3 Metilizotiazolinon. 
4 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on (CIT)/2-metil-4-izotiazolin-3-on (MIT) v razmerju 3 : 1. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži ustrezno dokumentacijo, s katero potrjuje izpolnjevanje 
merila, in sicer: 

• za konzervanse in APEO: varnostne liste za zmes proizvoda; 
• za ftalate: varnostne liste za zmes proizvoda;  
• dodatno za konzervanse: poročilo o preizkusu na podlagi smernic 

OECD za preizkušanje 305 se lahko uporabi kot nadomestna možnost 
za varnostni list izključno za namen potrditve, da uporabljeni 
konzervansi niso biološko akumulativni; 

• za formaldehide: poročilo o preizkusu na podlagi Merckoquantove 
metode ali tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (HPLC) (glej 
Prilogo 2); 

• za kovine: poročilo o preizkusu na podlagi serije standardov ISO 
3856 ali drugih enakovrednih standardov; 

• za izotiazolinone: varnostne liste za zmes proizvoda. 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
 

2. Učinkovitost uporabe in trajnost 
 
2.1 Razlivnost 
(enako za osnovna in celovita merila) 
(Ta specifikacija ne velja za lake, lesne barve, prozorne temeljne premaze za povečanje oprijemljivosti ali katere koli druge prozorne in polprozorne 
premaze.) 
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Barva doseže učinkovito razlivnost v skladu z veljavno zahtevo glede učinkovitosti iz tabele 7. 
 
Tabela 7 Razlivnost za posebne barve 

Vrsta barve Razlivnost1 (m2/l) 
Bele in svetle barve (vključno s 
končnimi in vmesnimi premazi) 

– notranje: 8 
– zunanje: 6  

– notranje in zunanje: 8 
Sistemi za niansiranje2 8 
Temeljni in osnovni premazi 

a. motni 
b. s specifičnimi lastnostmi 

zapiranja por, lastnostmi 
prodiranja in vezivnimi 
lastnostmi 

c. s posebnimi lastnostmi 
oprijemljivosti 

 
  8 

6 
 

6 

Debeli dekorativni premazi 1 m2 na kg proizvoda 
Elastomerne zunanje barve 4 

Opombi: 
1 Razlivnost velja pri prekrivnosti 98 %. 
2 Preizkusi se le osnova. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži poročilo o preizkusu z uporabo naslednjih metod ali drugih enakovrednih metod: 

• ISO 6504/1 (Barve in laki – ugotavljanje kritnosti – 1. del: Metoda po Kubelka-Munku za bele in pastelne nianse); 
• ISO 6504/3 (3. del: Ugotavljanje kontrastnega razmerja med pastelnimi niansami pri nespremenljivi razlivnosti); 
• NF T 30 073 za barve s tridimenzionalnim dekorativnim učinkom ali za barve, za katere je značilna zelo debela plast. 

Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
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 2.2 Odpornost na mokro drgnjenje (le notranje barve) 

(Za uporabe, pri katerih se zahtevata sposobnost čiščenja in odpornost proti 
drgnjenju.) 
(Ta zahteva ne velja za prozorne in polprozorne premaze.) 
 
Barve za stene, za katere se v razpisu zahteva odpornost na mokro drgnjenje, 
dosegajo razred 1 ali 2 odpornosti na mokro drgnjenje v skladu s standardoma 
EN 13300 in EN ISO 11998 ali drugim enakovrednim standardom. Matirane 
notranje barve za stene in strope z vsebnostjo belega barvila, ki je enaka ali 
manjša od 25 g/m2 suhega filma, so izvzete iz te zahteve. Ta zahteva velja le 
za osnove za niansiranje (osnovne barve). 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži poročilo o preizkusu v skladu s standardom EN 13300 z 
uporabo metode EN ISO 11998 (preizkus sposobnosti čiščenja in odpornosti 
proti drgnjenju). 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
 
Osnovno merilo ni predlagano, če pa bo naročena barva uporabljena na 
površinah, ki se bodo intenzivno čistile, se javnim naročnikom priporoča, da 
uporabijo celovito merilo. 
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2.3 Odpornost na preperevanje (le zunanje barve) 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Za zidne in lesne barve ter barve za kovine se dokaže odpornost na morebitne oblike kvarjenja zaradi preperevanja iz tabele 8. 
Zidne barve so umetnim preizkusnim pogojem izpostavljene 1 000 ur, lesne barve in barve za kovine pa 500 ur. 
To se dokaže v skladu s priporočenimi preizkusnimi metodami ali drugimi enakovrednimi metodami pod umetnimi pogoji preperevanja. Odpornost barv za 
kovino proti koroziji vključuje tudi mehurjenje. 
Preizkusi se opravijo na osnovi za niansiranje. 
 
Tabela 8 Preizkusi odpornosti na preperevanje 

Kvarjenje zaradi 
preperevanja 

Zahteva glede učinkovitosti Priporočeni 
preizkus 

Zmanjšanje sijaja1 
manj ali enako kot 30 % 
začetne vrednosti 

ISO 2813 

Kredanje 1,5 ali več (0,5 ali 1,0) EN ISO 4628-6 

Luščenje 
gostota lusk 2 ali manj, 
velikost 2 ali manj 

ISO 4628-5 

Pokanje 
gostota razpok 2 ali manj, 
velikost 3 ali manj 

ISO 4628-4 

Mehurjenje 
gostota mehurjev 3 ali manj, 
velikost 3 ali manj 

ISO 4628-2 

Korozija2 
rjavenje enako ali bolje kot 
Ri2 

ISO 4628-3  

1 Ne velja za polsvetleče in matirane končne premaze (za podrobnosti glej Prilogo 1). 
2 Za antikorozijske barve. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži rezultate preizkusa, s katerimi dokaže učinkovitost barve v skladu z zahtevami iz tabele 8. 
Razen korozije za barve za kovino umetni pogoji preperevanja izražajo pogoje, opisane v standardu ISO 11507 ali (za zunanje končne premaze za les) 
uporabljene v napravi za pospeševanje preperevanja s cikličnim izpostavljanjem z UV(A)-sevanjem in škropljenjem v skladu s standardom EN 927-6 ali 
drugim enakovrednim standardom. 
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Za korozijo se uporabijo ustrezne kategorije atmosferske korozije iz standarda EN ISO 12944-2 in z njimi povezani postopki iz standarda EN ISO 12944-6 ali 
drugega enakovrednega standarda. Protikorozijske barve za jeklene podlage se preizkušajo po 240-urni izpostavljenosti slanemu razpršilu v skladu s 
standardom ISO 9227 ali drugim enakovrednim standardom. 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zgornja merila. 
 
2.4 Odpornost filma proti plesni in algam (le za zunanje barve) 
(enako za osnovna in celovita merila) 
(Za uporabe, kjer je potrebna odpornost filma proti plesni in algam.) 
 
Osnovne barve, ki se uporabljajo za zunanje zidove in les ter morajo biti odporne proti plesni in/ali algam, morajo izpolnjevati zahteve iz tabele 9.  
 
Tabela 9 Zahteve glede odpornosti proti plesni in algam 

Uporaba Odpornost proti 
plesni 

Odpornost proti 
algam 

Zid  razred 1 ali nižji  rezultat 0 
Les razred 1 ali nižji rezultat 0 

 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži rezultate preizkusa, s katerimi dokaže skladnost glede na preizkusne metode iz standardov EN 15457 in/ali EN 15458 ali drugih 
enakovrednih standardov. Za premaze, ki vsebujejo inkapsulirane biocide suhega filma, se sprejmejo tudi spremenjeni protokoli pogojev. Proizvajalci 
predložijo informacije o vsaki spremembi pogojev skupaj z rezultati preizkusa v skladu s standardoma EN 15457 in/ali EN 15458. 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
 
2.5 Odpornost talnih barv proti obrabi 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Dokazana odpornost talnih premazov in talnih barv proti obrabi ni večja od 70 mg izgube teže po 1 000 preizkusnih ciklih z obremenitvijo 1 000 g in kolesom 
CS10 v skladu s standardom EN ISO 7784-2.  
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Preverjanje: 
Ponudnik predloži rezultate preizkusa, izvedenega v skladu s standardom EN ISO 7784-2 ali drugim enakovrednim standardom. 
Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
 
2.6 Embalaža 
(enako za osnovna in celovita merila) 
Barve se pakirajo v posodah po (najmanj) X litrov (določi javni organ zaradi zmanjšanja embalaže). 
 

MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 1. Vsebnost polhlapnih organskih spojin 

 
Točke se dodelijo, če je vsebnost polhlapnih organskih spojin (PHOS) v barvi 
enaka ali manjša od mejnih vrednosti iz tabele 10. 
 
Vsebnost PHOS se določi za proizvod, ki je pripravljen za uporabo in pred 
uporabo vključuje vse priporočene dodatke, kot so barvila in/ali razredčila. 
 
Tabela 10 Mejne vrednosti vsebnosti PHOS 

Opis proizvoda (podkategorije v skladu z 
Direktivo 2004/42/ES) 

Mejne 
vred
nosti 
PH
OS  

(v g/l, 
vključno z 

vodo) 
a. Notranje matirane stene in stropi (sijaj < 25 

pod kotom 60°)  
301/402 

b. Notranje sijajne stene in stropi (sijaj > 25 pod 301/402 
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kotom 60°)  
c. Zunanje stene mineralne podlage  40 
d. Notranje/zunanje barve za lesene ali kovinske 

okrase in obloge  
501/602 

e. Notranji zaključni laki in lesne barve, vključno 
z matiranimi lesnimi barvami  

30 

e. Zunanji zaključni laki in lesne barve, vključno 
z matiranimi lesnimi barvami 

60 

f. Notranje in zunanje tankoslojne lesne barve  301/402 
g. Temeljni premazi  301/402 
h. Vezivni temeljni premazi  301/402 
i. Enokomponentni premazi  501/602 
j. Dvokomponentni premazi z reaktivnim 

delovanjem za posebno končno uporabo, kot 
so podi  

501/602 

Dekorativni premazi  501/602 
Antikorozijske barve 60 

Opombi: 
1 Notranje bele barve in laki. 
2 Notranje barve za niansiranje/zunanje barve in laki. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži: 

a) izračun vsebnosti PHOS, podprt z varnostnimi listi, če so na voljo, ali 
b) poročilo o preizkusu, pripravljeno v skladu s standardom ISO 11890-2. 
Poleg tega se uporabijo preizkusne modifikacije iz Priloge 3. 

Za proizvode, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje za barve in lake, kot je 
določeno v Sklepu Komisije (EU) 2014/312/EU, se šteje, da izpolnjujejo 
zahteve. 
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2. Kakovost zraka v zaprtih prostorih: notranje barve 
 
Točke se dodelijo proizvodom, katerih emisije (skupnega hlapnega 
organskega ogljika (TVOC) in/ali formaldehida) so nižje od mejnih vrednosti 
iz tabele 11. 
 
Tabela 11 Mejne vrednosti emisij notranjih barv v zrak 

Vir emisije 
Mejne vrednosti emisij 
(μg/m³) 

3 dni 28 dni 
TVOC1 10 000 2 000 
Formaldehid – 120 

1 Skupni hlapni organski ogljik. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži poročila o preizkusu na podlagi analitičnega preizkušanja 
v skladu s standardom EN 16402 ali drugim enakovrednim standardom. 

2. Kakovost zraka v zaprtih prostorih: notranje barve 
 
Točke se dodelijo proizvodom, katerih emisije (skupnega hlapnega 
organskega ogljika (TVOC) in/ali formaldehida) so nižje od mejnih vrednosti 
iz tabele 12. 
 
Tabela 12 Mejne vrednosti emisij notranjih barv v zrak 

Vir emisije 
Mejne vrednosti emisij 

(μg/m³) 
3 dni 28 dni 

TVOC1 10 000 1 500 
Formaldehid – 60 

1 Skupni hlapni organski ogljik. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži poročila o preizkusu na podlagi analitičnega preizkušanja v 
skladu s standardom EN 16402 ali drugim enakovrednim standardom. 
 

 
KLAVZULE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 

1. Tehnično svetovanje in inšpekcijski pregledi na kraju samem 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Ponudnik javnemu naročniku ali njegovim izvajalcem zagotovi tehnično svetovanje in navodila za izvedbo del na kraju samem. To vključuje: 
 

• izjave o metodah in navodila za pripravo podlage; 
• izjave o metodah in navodila za pripravo barve, vključno z oceno nanosa na m2; 
• optimalne pogoje za skladiščenje in uporabo proizvoda; 
• ukrepe za zmanjšanje tveganja za onesnaževanje okolja; 
• svetovanje o ustreznem odstranjevanju neporabljene barve. 
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Tehnično svetovanje se na zahtevo zagotovi tudi izvajalcem javnega naročnika na kraju samem ali njihovim izvajalcem, in sicer z obiski na kraju samem 
(njihovo število in obseg določi javni naročnik ob objavi razpisa) ali posebno klicno številko za tehnična vprašanja (v jeziku, ki ga določi javni naročnik). 
 
Ponudnik predloži dokumentacijo, ki vsebuje navedene informacije. Izvajalci, ki nanašajo barvo, s pisnimi povratnimi informacijami potrdijo, da sta bila 
tehnično svetovanje in podpora na kraju samem ustrezno zagotovljena. 
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3.2 Javna naročila pleskarskih del 
Osnovna merila Celovita merila 

PREDMET UREJANJA 

Pleskarska dela, ki čim bolj podaljšujejo življenjsko dobo barve in hkrati zmanjšujejo s tem povezane vplive na okolje 

POGOJI ZA SODELOVANJE 
1. Usposobljenost ponudnika 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Ponudnik dokaže strokovno usposobljenost za naslednja področja, kot je ustrezno glede na naravo naročila, ki je predmet javnega razpisa (izberite, kot je 
ustrezno za naročilo): 
 

• izjave o metodah za učinkovito uporabo barve na kraju samem, vključno s pripravo ocen in uporabo posebne opreme; 
• izjave o metodah za pripravo podlage in sestave barv pred nanosom.  Te po potrebi vključujejo varnostne postopke za odstranitev obstoječih filmov 

in premazov ter ravnanje z novimi barvami in laki med njihovim nanašanjem; 
• uporabo okoljsko izboljšanih proizvodov, vključno s proizvodi z zmanjšano vsebnostjo HOS; 
• uporabo trajnih lakov in lakov s posebnimi specifikacijami, pri čemer se sklicuje na ustrezne standarde EN ali druge enakovredne standarde; 
• politike in podporni sistemi vodenja za zmanjšanje količine odpadne barve, povečanje obsega ponovne uporabe ali recikliranja neporabljene barve ter 

za zagotovitev njenega varnega odstranjevanja in varnega odstranjevanja drugih kemikalij, kot so sredstva za odstranjevanje barve. 
 

Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokaze v obliki informacij in sklicevanj, povezanih z ustreznimi naročili v predhodnih 5 letih, v katerih so bili izvedeni navedeni elementi. 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
1. Uporaba barv, ki izpolnjujejo merila EU za zelena javna naročila 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Javna naročila pleskarskih del se izvajajo z uporabo barv, ki izpolnjujejo zahteve EU za zelena javna naročila, kot so določene v tehničnih specifikacijah za 
osnovna merila EU za zelena javna naročila, oddelek 4.1 Barve in laki. 
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Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokazno dokumentacijo, da proizvodi, ki bodo uporabljeni, izpolnjujejo zgoraj navedena merila. 
 
2. Ravnanje z odpadno in neporabljeno barvo 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Ponudnik predloži načrt ravnanja z odpadki za ostanek barve od priprave podlage in nanosa. Načrt vključuje: 

• kadar je treba odstraniti barvo, oceno morebitne vsebnosti nevarnih snovi v barvi, ki je bila odstranjena s podlage, in, če je bilo ugotovljeno tveganje, 
izjavo o metodi za zmanjšanje tveganja z varnim ravnanjem in odstranjevanjem; 

• izjavo o metodi za prakse čiščenja pleskarske opreme na kraju samem ter skladiščenje odpadne in neporabljene barve za varno odstranjevanje kot 
nevarni odpadek; 

• ukrepe za zmanjševanje količine odpadne in neporabljene barve. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži z dokumenti podprt načrt ravnanja z odpadki, ki vključuje izjave o metodah za varno odstranjevanje barv, čiščenje opreme ter ravnanje z 
odpadno in neporabljeno barvo in njihovo odstranjevanje ter ukrepe, ki se uporabljajo za zmanjšanje količine odpadne in neporabljene barve. 
 
Spremljanje odpadka barv se nato obravnava v okviru klavzule o izvedbi javnega naročila. 
 

MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 1. Naročila pleskarskih del na podlagi rezultatov 

(Kadar so oddana dolgoročna naročila za pleskarska dela in vzdrževanje na 
podlagi rezultatov.) 
 
Točke se dodelijo glede na ocenjeno količino porabljene barve ob hkratnem 
ohranjanju kakovosti pobarvane površine v času trajanja naročila. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokument, v katerem oceni količino barve, potrebne v 
času programa naročila, vključno s predvidenim številom ponovnih barvanj v 
času trajanja naročila. 
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 2. Ponovna uporaba in/ali recikliranje odpadne in neporabljene barve 

 

Točke se dodelijo, če se ponudnik zaveže, da bo odpadno in neporabljeno 
barvo ponovno uporabil ali recikliral. Ponudnik predloži načrt upravljanja, v 
katerem opredeli ureditve, s katerimi za odpadno in neporabljeno barvo, ki 
ostane po izvedenih delih, zagotavlja naslednje: 

• izvajalec jo bo ponovno uporabil in/ali 

• ponovno jo bodo uporabili zunanji subjekti in/ali 

• bo reciklirana. 

Možnosti ponovne uporabe ali recikliranja bi lahko vključevale projekte 
ponovne uporabe ali izdelavo nove barve z uporabo odpadnega in 
neporabljenega proizvoda kot osnove. V zvezi z odpadno in neporabljeno 
barvo se bo uporabil ustrezen sistem spremljanja. 

 

Preverjanje: 
Ponudnik predloži z dokumenti podprt načrt upravljanja, v katerem so 
opisane tudi ureditve, s katerimi bo zagotovljeno, da bo izvajalec in/ali 
zunanji subjekt odpadno in neporabljeno barvo ponovno uporabil ali pa da bo 
ta reciklirana. 
 

KLAVZULE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 
1. Upravljanje ravnanja z barvo 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Izvajalec predloži evidence o (za naročila na podlagi rezultatov): 

• količini kupljene barve; 
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• dejanskih količinah porabljene barve za izpolnjevanje specifikacij naročila. 
 
Izvajalec predloži tudi evidence o tem, kako je nastala odpadna in neporabljena barva, vključno s tem, kje: 

• jo je ponovno uporabil izvajalec; 
• so jo ponovno uporabili zunanji subjekti; 
• bo reciklirana; 
• bo varno odstranjena. 

 
Če je treba s podlage odstraniti plast stare barve, izvajalec predloži tudi evidence o tem, da: 

• je bilo ravnanje s staro barvo varno; 
• je bila stara barva varno odstranjena za predelavo kot nevarni odpadek. 
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3.3 Cestne oznake 
Osnovna merila Celovita merila 

PREDMET UREJANJA 

Nakup cestnih oznak z zmanjšanim vplivom na okolje 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

1. Sestava cestnih oznak 

 
1.1 Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS) 
 
(i) Največja vsebnost HOS ne presega mejne vrednosti 150 g/l. Vsebnost 
HOS se določi za proizvod, ki je pripravljen za uporabo in pred uporabo 
vključuje vse priporočene dodatke. Topila, ki zanemarljivo prispevajo k 
nastajanju smoga (navedena v Prilogi 4), se lahko izključijo iz izračuna HOS. 
Kadar javni naročniki določijo, da je treba cestne oznake nanašati v 
vremenskih razmerah, ki preprečujejo uporabo cestnih oznak z nizko 
vsebnostjo HOS (relativna vlažnost zraka > 80 %, temperatura zraka < 5 ˚C 
ali  
> 40 ˚C), skupna vsebnost HOS izjemoma ne presega 395 g/l. 
 
(ii) Ne uporabijo se naslednje spojine: 

− klorirana topila, kot je metilen klorid ali kloroalkani;  
− aromatična topila, kot so benzen, etilbenzen, toluen ali ksilen;  
− glikoletri na osnovi etilena ali njihovi acetati. 

 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži rezultate izračuna na podlagi sestavin in surovin ali 
poročilo o preizkusu v skladu s standardom ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 

1.1 Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS) 
 
(i) Največja vsebnost HOS ne presega mejne vrednosti 100 g/l.  
 
(ii) Ne uporabijo se naslednje spojine: 

− klorirana topila, kot je metilen klorid ali kloroalkani; 
− aromatična topila, kot so benzen, etilbenzen, toulen ali ksilen; 
− glikoletri na osnovi etilena ali njihovi acetati. 

 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži rezultate izračuna na podlagi sestavin in surovin ali 
poročilo o preizkusu v skladu s standardom ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 
(kadar so prisotna reaktivna razredčila) ali drugim enakovrednim standardom, 
pri čemer priloži potrebne izračune. Poleg tega predloži izjavo, da posebej 
izvzeta topila niso uporabljena. 
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(kadar so prisotna reaktivna razredčila) ali drugim enakovrednim standardom, 
pri čemer priloži potrebne izračune. Poleg tega predloži izjavo, da posebej 
izvzeta topila niso uporabljena. 
 

1.2 Označevanje nevarnosti proizvoda 
 
Končni proizvod ne sme biti razvrščen kot akutno strupen, specifično strupen 
za ciljne organe, rakotvoren, mutagen ali strupen za razmnoževanje ali 
nevaren za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta (uredba CLP), kot je navedeno v tabeli 13. 
 
Tabela 13 Razvrstitev končnih proizvodov 

Akutna strupenost Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – 
ponavljajoča se izpostavljenost  
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – 
enkratna izpostavljenost  

STOT RE 1 ali 2 
STOT SE 1, 2 ali 3 

Rakotvornost  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenost za zarodne celice  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Strupenost za razmnoževanje  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Nevarno za vodno okolje Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ali 2 

 

1.2 Označevanje nevarnosti proizvoda 
 
Končni proizvod ne sme biti razvrščen kot akutno strupen, specifično strupen 
za ciljne organe, rakotvoren, mutagen ali strupen za razmnoževanje ali 
nevaren za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta (uredba CLP), kot je navedeno v tabeli 14. 
 
Tabela 14 Razvrstitev končnih proizvodov 

Akutna strupenost Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – 
ponavljajoča se izpostavljenost  
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – 
enkratna izpostavljenost  

STOT RE 1 ali 2 
STOT SE 1, 2 ali 3 

Rakotvornost  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenost za zarodne celice  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Strupenost za razmnoževanje  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Nevarno za vodno okolje Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 ali 2 
Aquatic Chronic 3 
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Preverjanje: 
Ponudnik predloži ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje, da proizvodi, ki se 
dobavijo, niso razvrščeni pod navedene nevarnosti. 
Dokumentacija o razvrstitvi zmesi se predloži v skladu s pravili iz 
Uredbe (ES) št. 1272/2008 (uredba CLP) in/ali varnostnimi listi. 
 

 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje, da proizvodi, ki se 
dobavijo, niso razvrščeni pod navedene nevarnosti. 
Dokumentacija o razvrstitvi zmesi se predloži v skladu s pravili iz 
Uredbe (ES) št. 1272/2008 (uredba CLP) in/ali varnostnimi listi. 
 

1.3 Nevarne sestavine 
 
Proizvod je skladen z omejitvami iz tabele 15, pri čemer se za snovi lahko 
zahteva, da imajo določene značilnosti, ali pa je lahko omejena njihova 
koncentracija. 
  
Tabela 15 Zahteve glede nevarnih sestavin cestnih oznak 

Sestavina 
Omejitev ali 
zgornja mejna 
koncentracija 

Konzervansi suhega filma: Konzervansi 
niso biološko 
akumulativni1.  

Ftalati: 
ftalati4, opredeljeni kot snovi, ki vzbujajo veliko 

0,1 masnega % 

1.3 Nevarne sestavine 
 
Proizvod je skladen z omejitvami iz tabele 16, pri čemer se za snovi lahko 
zahteva, da imajo določene značilnosti, ali pa je lahko omejena njihova 
koncentracija. 
 
Tabela 16 Zahteve glede nevarnih sestavin cestnih oznak 

Sestavina Omejitev ali zgornja 
mejna koncentracija 

Konzervansi suhega filma: Konzervansi niso biološko 
akumulativni1.  

Ftalati: 
ftalati6, opredeljeni kot snovi, ki vzbujajo 
veliko zaskrbljenost, in navedeni na 
seznamu kandidatnih snovi iz uredbe 

0,1 masnega % 

                                                      
4 Za izpolnjevanje te zahteve bodo morali ponudniki in/ali njihovi dobavitelji preveriti seznam kandidatnih snovi iz uredbe REACH za ftalate. Čeprav je ftalate morda 
enostavno opredeliti kot sestavino, ker imajo na splošno funkcijo mehčala, vseh ftalatov, ki so navedeni na seznamu kandidatnih snovi, ni mogoče enostavno opredeliti. Zato 
bi bilo morda koristno, da se ponudnikom zagotovi kemijska opredelitev. V ta namen so opredeljeni kot „skupina spojin, katerih strukturna osnova je ester ftalne kisline (1,2-
benzendikarboksilna kislina)“.  
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zaskrbljenost, in navedeni na seznamu kandidatnih 
snovi iz uredbe REACH5, niso prisotni v nobenem 
pripravku barve ali laka ali njihovi sestavi. 
 
Kovine: 
kadmij, svinec, krom VI, živo srebro, arzen, selen. 

0,01 masnega % 
na kovino ali 
kovinski 
kompleks/sol, 
kot je ustrezno 

1 Sestavina velja za biološko akumulativno, če je Log Kow ≤ 3,2 ali faktor biokoncentracije 
(BCF) ≤ 100. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži ustrezno dokumentacijo, s katero potrjuje izpolnjevanje 
merila, in sicer: 

• za konzervanse: varnostne liste za zmes proizvoda; 
• dodatno za konzervanse: poročilo o preizkusu na podlagi smernic 

OECD za preizkušanje 305 se lahko uporabi kot nadomestna 
možnost za varnostni list izključno za namen potrditve, da 
uporabljeni konzervansi niso biološko akumulativni; 

• za ftalate: varnostne liste za zmes proizvoda in/ali izjavo iz 
člena 33(1) uredbe REACH6, ki velja za proizvode, ki bodo 
dobavljeni.  

REACH7, niso prisotni v nobenem 
pripravku barve ali laka ali njihovi sestavi. 
 
Kovine: 
kadmij, svinec, krom VI, živo srebro, 
arzen, selen. 

0,01 masnega %   
na kovino ali kovinski 
kompleks/sol, kot je 
ustrezno 

1 Sestavina velja za biološko akumulativno, če je Log Kow ≤ 3,2 ali faktor biokoncentracije 
(BCF) ≤ 100. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži ustrezno dokumentacijo, s katero potrjuje izpolnjevanje 
merila, in sicer: 

• za konzervanse: varnostne liste za zmes proizvoda; 
• dodatno za konzervanse: poročilo o preizkusu na podlagi smernic 

OECD za preizkušanje 305 se lahko uporabi kot nadomestna 
možnost za varnostni list izključno za namen potrditve, da 
uporabljeni konzervansi niso biološko akumulativni; 

• za ftalate: varnostne liste za zmes proizvoda in/ali izjavo iz 
člena 33(1) uredbe REACH10, ki velja za proizvode, ki bodo 
dobavljeni;  

• za kovine: poročilo o preizkusu na podlagi serije standardov ISO 

                                                      
5 ECHA, Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo, https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
6 Pojasnjevalna opomba: člen 33(1) uredbe REACH ne velja za zmesi (kot so barve in večina sestav cestnih oznak), temveč le za izdelke. Izdelki, ki so običajno vsebovani v 
cestnih oznakah in niso zmesi, so strukturni plastični sistemi in predoblikovane cestne oznake, opredeljene kot trak, predoblikovana cestna oznaka iz hladne plastike ali 
predoblikovana termoplastična cestna oznaka. V tem primeru se uporabi člen 33(1) uredbe REACH: v skladu s tem členom morajo dobavitelji (to vključuje tudi 
specializirane prodajalne, v katerih je izdelek kupljen, in proizvajalce ali uvoznike izdelka) prejemnikom (v tem primeru javnim naročnikom) zagotoviti informacije o varni 
uporabi izdelka. Prejemniku (v tem primeru javnemu naročniku) se sporočijo vsaj imena snovi s seznama kandidatnih snovi, ki so v izdelku, če so prisotne v koncentraciji več 
kot 0,1 % teže izdelka.  
 



u na podlagi serije standardov ISO 
ndardov. 

3856 ali drugih enakovrednih standardov. 
 

ih kroglicah 

 antimona in svinca v posameznih 

 v katerem dokaže, da koncentracije 
glicah, ustrezajo standardu EN 1423 

2. Vsebnost nevarnih sestavin v steklenih kroglicah 
 
Steklene kroglice ne vsebujejo arzena, antimona in svinca v posameznih 
koncentracijah, ki presegajo 150 ppm. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži poročilo o preizkusu, v katerem dokaže, da koncentracije 
določenih snovi, prisotnih v steklenih kroglicah, ustrezajo standardu EN 1423 
ali drugemu enakovrednemu standardu. 

 oznak 

olnjujejo minimalne zahteve glede učinkovitosti, in sicer za vidnost ponoči, vidnost podnevi, torno sposobnost in 
oles1, kot to določi javni naročnik v razpisu za zbiranje ponudb. 

500 000 prehodov koles v skladu s standardoma EN 1824 in EN 13197. Če je zaželena višja raven učinkovitosti, je treba določiti večje število 

ali odobritev nacionalnega preizkuševalnega laboratorija, ki dokazuje skladnost sistema cestnih oznak pod pogoji, ki 
doma EN 1824 in EN 13197 ali drugim enakovrednim standardom. Da bi zagotovil primerljivost, javni naročnik v 
sno metodo, ki jo morajo uporabiti vsi ponudniki. 

MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
ega barvila (titanov dioksid) 1. Sestava cestnih oznak – vsebnost belega barvila (titanov dioksid) 
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kakovosti in trajnosti.) 
 
Točke se dodelijo ponudniku s proizvodom, ki ima vsebnost belega barvila 
manjšo od naslednjih mejnih vrednosti: 

− za sisteme z nanosom < 1 kg/m2: < 14 % TiO2; 
− za sisteme z nanosom > 1 kg/m2: < 10 % TiO2. 

 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokumentacijo v zvezi s sestavo proizvoda, ki je podprta z 
rezultati preizkusa ali izjavo homologacijskega organa2 o skladnosti, v kateri 
je navedena vsebnost belega barvila. 
 
2 Homologacijski organ je uradni organ, ki potrjuje in predhodno odobri proizvode v skladu s 
posebnimi merili glede učinkovitosti za uporabo na nacionalni, regionalni in/ali lokalni ravni. 
 

kakovosti in trajnosti.) 
 
Točke se dodelijo ponudniku s proizvodom, ki ima vsebnost belega barvila 
manjšo od naslednjih mejnih vrednosti: 

− za sisteme z nanosom < 1 kg/m2: < 10 % TiO2; 
− za sisteme z nanosom > 1 kg/m2: < 8 % TiO2. 

 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokumentacijo v zvezi s sestavo proizvoda, ki je podprta z 
rezultati preizkusa ali izjavo homologacijskega organa2 o skladnosti, v kateri 
je navedena vsebnost belega barvila. 
 
2 Homologacijski organ je uradni organ, ki potrjuje in predhodno odobri proizvode v skladu s 
posebnimi merili glede učinkovitosti za uporabo na nacionalni, regionalni in/ali lokalni ravni. 
 

 2. Steklene kroglice – vsebnost recikliranega stekla 
 
(Za nakup cestnih oznak, ki vsebujejo steklene kroglice, ki izpolnjujejo 
zahteve po določeni stopnji vidnosti in odsevanja ponoči, določene v razpisu 
za zbiranje ponudb. To merilo se ne uporablja, kadar posebne značilnosti, kot 
so zahteve po visoki stopnji odsevanja, določi javni naročnik.) 
 
X točk se dodeli v sorazmerju z vsebnostjo recikliranega materiala (glede na 
maso) v skupni količini steklenih kroglic, uporabljenih za izpolnitev zahtev 
naročila. Vsebnost recikliranega materiala se izračuna na podlagi povprečne 
masne bilance uporabljenih surovin (v skladu z metodologijo, določeno v 
standardu ISO 14021). 
 
Tabela 17 Točke, ki se dodelijo na podlagi vsebnosti recikliranega stekla 

Vsebnost recikliranega stekla Točke 
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75–100 % 100 % točk 

50–75 % 75 % točk 

25–50 % 50 % točk 

< 25 % 0 točk 

 
Izpolni se zahteva po določeni stopnji vidnosti ponoči in odsevanja v mokrih 
razmerah, navedeni v razpisu za zbiranje ponudb. 
 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokumentacijo proizvajalca steklenih kroglic, ki jo 
je odobrila tretja oseba in v kateri je navedena vsebnost recikliranega 
materiala (glede na maso) v skupni količini steklenih kroglic, 
uporabljenih za izpolnitev zahtev naročila. Ob oddaji javnega naročila 
ali na zahtevo javnega naročnika ponudnik predloži dokumentacijo, ki 
jo je potrdila tretja oseba in v kateri je opisan izračun (v skladu z 
metodologijo, določeno v standardu ISO 14021) navedene vsebnosti 
recikliranega materiala, ter evidence podatkov, ki jih je potrdila tretja 
oseba in podpirajo navedeni izračun, pri čemer to vključuje najmanj 
dokumentacijo v zvezi s serijo in sistemom tovarniške kontrole 
proizvodnje (ki deluje v skladu s standardom EN 1423 ali drugim 
enakovrednim standardom1). 

1 To lahko vključuje standard ISO 9001 ali nacionalni oziroma mednarodni sistem za 
preverjanje sledljivosti vsebnosti recikliranega materiala. 



 

37 

 

 
KLAVZULE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 

1. Tehnična podpora in inšpekcijski pregledi na kraju samem 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Izvajalec javnemu naročniku ali njegovim izvajalcem zagotovi tehnično svetovanje in navodila za izvedbo del na kraju samem, pri čemer to vključuje: 

• izjave o metodah in navodila za pripravo podlage; 
• izjave o metodah in navodila za pripravo proizvoda, vključno z oceno nanosa na m2; 
• optimalne pogoje za skladiščenje in nanos proizvoda, vključno s podporo pri izbiri in uporabi opreme za nanašanje; 
• ukrepe za zmanjšanje tveganja za onesnaževanje okolja; 
• svetovanje o ustreznem odstranjevanju neporabljenega proizvoda. 

 
Tehnično svetovanje se na zahtevo zagotovi tudi izvajalcem javnega naročnika na kraju samem ali njihovim izvajalcem, in sicer z obiski na kraju samem 
(njihovo število in obseg določi javni naročnik ob objavi razpisa) ali posebno klicno številko za tehnična vprašanja (v jeziku, ki ga določi javni naročnik). 
 
Ponudnik predloži dokumentacijo, ki vsebuje navedene informacije. Izvajalci, ki nanašajo cestne oznake, s pisnimi povratnimi informacijami potrdijo, da sta 
bila tehnično svetovanje in podpora na kraju samem ustrezno zagotovljena. 
 
 

3.4 Naročila označevanja cest 
Osnovna merila Celovita merila 

PREDMET UREJANJA 

Oddajanje naročil del, ki čim bolj povečujejo življenjsko dobo cestnih oznak 
in hkrati zmanjšujejo s tem povezane vplive na okolje 

POGOJI ZA SODELOVANJE 
1. Usposobljenost ponudnika 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 



 

38 

 

Ponudnik dokaže strokovno usposobljenost za naslednja področja, kot je ustrezno glede na naravo naročila, ki je predmet javnega razpisa: 
• izjave o metodah za učinkovito uporabo cestne oznake na kraju samem, vključno s pripravo ocen in uporabo posebne opreme; 
• izjave o metodah za pripravo podlage (po potrebi vključno z varnostnimi postopki za odstranitev cestnih oznak, ki so bile morda izdelane s 

svinčenim pigmentom in veljajo za nevarne, ali visokotlačnim odstranjevanjem cestnih oznak);  
• izjave o metodah za pripravo sestav cestnih oznak in ravnanje z njimi med njihovim nanašanjem; 
• uporabo okoljsko izboljšanih proizvodov, vključno s proizvodi z zmanjšano vsebnostjo HOS; 
• uporabo trajnih lakov in lakov s posebnimi specifikacijami, pri čemer se sklicuje na ustrezne standarde EN ali druge enakovredne standarde; 
• politike in podporne sisteme vodenja za zmanjšanje količine odpadnega materiala za cestne oznake, povečanje ponovne uporabe ali recikliranja 

odpadnega in neporabljenega materiala za cestne oznake ter za zagotovitev njihovega varnega odstranjevanja in varnega odstranjevanja drugih 
kemikalij, kot so sredstva za odstranjevanje cestnih oznak. 

 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokaze v obliki informacij in sklicevanj, povezanih z ustreznimi naročili v predhodnih 5 letih, v katerih so bili izvedeni navedeni elementi. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
1. Uporaba cestnih oznak, ki izpolnjujejo merila EU za zelena javna naročila 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Vsa naročila gradenj se izvajajo z uporabo cestnih oznak, ki izpolnjujejo zahteve EU za zelena javna naročila, kot so določene v tehničnih specifikacijah za 
osnovna merila EU za zelena javna naročila, oddelek 4.3 Cestne oznake. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokazno dokumentacijo, da uporabljeni proizvodi izpolnjujejo zgoraj navedena merila. 
2. Ravnanje z odpadnim in neporabljenim materialom za cestne oznake 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Ponudnik predloži načrt ravnanja z odpadki za ostanek materiala za cestne oznake od priprave podlage in nanosa. Načrt vključuje: 

• kadar je treba odstraniti oznako, oceno morebitne vsebnosti nevarnih snovi v materialu za cestno oznako, ki bo odstranjena s podlage, in, če je bilo 
ugotovljeno tveganje, izjavo o metodi za zmanjšanje tveganja z varnim ravnanjem in odstranjevanjem; 

• izjavo o metodi za prakse čiščenja opreme na kraju samem ter skladiščenje odpadnega in neporabljenega materiala za cestne oznake za varno 
odstranjevanje kot nevarni odpadek; 

• ukrepe za zmanjšanje količine odpadnega in neporabljenega materiala za cestne oznake. 
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Preverjanje: 
Ponudnik predloži z dokumenti podprt načrt ravnanja z odpadki, ki vključuje izjave o metodah za varno odstranjevanje oznak, čiščenje opreme ter ravnanje z 
odpadnim in neporabljenim materialom za cestne oznake in njihovo odstranjevanje ter ukrepe, ki se uporabljajo za zmanjšanje količine odpadnega in 
neporabljenega materiala za cestne oznake. 
Spremljanje nastanka odpadkov materiala za cestne oznake se obravnava v okviru klavzule o izvedbi javnega naročila. 

MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 1. Naročila na podlagi rezultatov 

(Kadar so oddana dolgoročna naročila za nanos cestnih oznak in vzdrževanje 
na podlagi rezultatov.) 
 
Točke se dodelijo glede na ocenjeno količino porabljenega materiala za 
cestne oznake ob hkratnem ohranjanju kakovosti cestne oznake v času 
trajanja naročila. 
 
Preverjanje: 
Ponudnik predloži dokument, v katerem oceni količino materiala za cestne 
oznake, potrebnega v času programa naročila, vključno s predvidenim 
številom ponovnih nanosov oznak v času trajanja naročila. 

KLAVZULE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 
1. Upravljanje ravnanja s cestnimi oznakami in njihove uporabe 
(enako za osnovna in celovita merila) 
 
Izvajalec predloži evidence o (za naročila na podlagi rezultatov): 

• količini kupljenega materiala za cestne oznake; 
• dejanskih količinah porabljenega materiala za cestne oznake za izpolnjevanje specifikacij naročila. 

 
Izvajalec predloži tudi evidence o tem, kako je nastal odpaden in neporabljen material za cestne oznake, vključno s tem, kje: 

• ga je ponovno uporabil izvajalec; 
• so ga ponovno uporabili zunanji subjekti; 
• bo recikliran; 
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• bo varno odstranjen. 
 
Če je treba s podlage odstraniti plast stare cestne oznake, izvajalec predloži tudi evidence o tem, da: 

• je bilo ravnanje s staro cestno oznako varno; 
• je bila stara cestna oznaka varno odstranjena za predelavo kot nevarni odpadek. 

 
4 IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI 
Pri oblikovanju meril za zelena javna naročila je eden izmed najpomembnejših vidikov, ki jih je treba upoštevati, analiza stroškov v življenjski 
dobi za okoljsko najbolj učinkovite proizvode glede na povprečne proizvode na trgu. Upoštevanje stroškov (z vidika življenjske dobe) je v 
javnem sektorju zelo pomembno, saj prispeva k upravičenosti javne porabe. Države članice bi bilo treba spodbujati k odločitvam, ki dolgoročno 
prinašajo dobro razmerje med kakovostjo in ceno. 

Da bi lahko javni naročniki izbrali proizvode, ki bodo stroškovno najbolj učinkoviti, je priporočljiva uporaba vidika življenjske dobe in pristopa 
stroškov v življenjski dobi. Pri stroških v življenjski dobi se upošteva celotna (fizična) življenjska doba proizvoda od proizvodnje do 
odstranjevanja. Odvisno od tega, kateri vidik je upoštevan pri oceni stroškov v življenjski dobi, se lahko stroški različnih faz izračunajo bolj ali 
manj natančno. Faza uporabe v življenjski dobi je za javne naročnike pomembna, saj bodo ti stroški nastali. Stroškov proizvodnje za proizvod, ki 
bo nabavljen, ni treba natančno izračunati, saj bo ustrezen element stroška za javnega naročnika vključen v končno ceno proizvoda. 

Številni naročeni artikli, kot so računalniki ali tiskalniki, za delovanje potrebujejo električno energijo in potrošni material, stroški zanju pa lahko 
pogosto presežejo začetni nakupni strošek artikla. Pri barvah in lakih stroški v življenjski dobi na splošno nastanejo šele ob njihovem nanosu. Pri 
izračunu stroškov v življenjski dobi je treba upoštevati predvsem: 

• stroške nakupa in dobave (npr. stroške na liter dobavljene barve ali laka); 

• izpolnjevanje meril glede učinkovitosti za razlivnost (npr. količina barve, potrebna za pokritje dane površine); 

• učinkovitost v življenjski dobi (čas med ponovnimi barvanji, da se ohranijo merila glede učinkovitosti); 

• stroške odstranjevanja (odstranjevanje neporabljene barve). 

 

Stroški, ki bi lahko teoretično nastali, vendar niso bili upoštevani, so: 
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• pri zunanjih barvah: sprememba toplotne učinkovitosti za stavbo: 

o izbira barve je prevladujoči dejavnik, ki vpliva na toplotno učinkovitost; 

• stroški dela in opreme za nanos barve: 

o na podlagi te spremenljivke bi bilo nemogoče smiselno določiti stroške in razlikovati proizvode; 

• dodatni stroški odstranjevanja ob koncu življenjske dobe za barvano površino: 

• barva, ki je bila nanesena, verjetno ne bo vplivala na stroške odstranjevanja z barvanih površin; 

• pri notranjih barvah: morebitni prihranki energije zaradi uporabe svetlejših barv v prostoru, zaradi česar se porabi manj umetne 
svetlobe. 

Navedeni stroški imajo tudi okoljske stroške, ki se običajno obravnavajo v okviru „zunanjih okoljskih vplivov“, vendar se ti niso šteli kot 
pomembni za poročilo, ki podpira oblikovanje meril za zelena javna naročila, in niso bili vključeni v analizo. Poudariti je treba, da je v zvezi s 
tem jasno, da pri oceni celotnih stroškov ni dovolj upoštevati le oglaševanih stroškov na liter barve. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so imeli 
vsi proučeni dejavniki (stroški javnega naročanja, razlivnost, življenjska doba končnega premaza in odpadna barva) velik vpliv na stroške v 
življenjski dobi, razen stroška odstranjevanja odpadne barve. Večina stroškov v zvezi z odpadno barvo je nastala zaradi dodatne barve, ki jo je 
bilo treba nabaviti. Analiza tudi kaže, da stroškov javnega naročanja ni mogoče obravnavati ločeno in da celo majhna izboljšanja učinkovitosti 
lahko odtehtajo dodatne stroške nakupa dražje barve. Več podrobnosti o modelih za izračun stroškov in sklepih je na voljo v priloženem 
tehničnem poročilu. 
 
Navesti je treba tudi, da medtem ko sta bila kakovost in strošek nabavljene barve ali laka prevladujoča dejavnika pri določanju stroškov v 
življenjski dobi, je nujno treba upoštevati tudi učinek faz nanosa in uporabe. S pravilnim čiščenjem in predhodno obdelavo površin lahko znatno 
podaljšamo življenjsko dobo barvane površine, zato sta to stroškovno učinkovita koraka, ki ju je treba izvesti. Usposobljeni soboslikarji bi 
morali na primernih površinah znati doseči oglaševano razlivnost in obstojen končni premaz, po drugi strani pa lahko manj usposobljeni 
soboslikarji porabijo več barve, kot je potrebno, njihov končni rezultat pa ni tako obstojen. Prihranek stroškov dela zato morda ne bo pomenil 
tudi prihranka stroškov v življenjski dobi. 
 
Čeprav se navedene splošne ugotovitve nanašajo na dekorativne barve, veljajo tudi za cestne oznake, pri čemer so trajnost in intervali med 
ponovnim barvanjem/osvežitvijo odločilni v celotnem izračunu stroškov v življenjski dobi. 
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Priloge 
 
Priloga 1. Tehnične opredelitve v zvezi s specifikacijami za barve in/ali cestne oznake 
 

(1) „Bele in svetle barve“ so barve, katerih tristimulus vrednost (vrednost Y) je večja od 70 %; 

(2) „sijajne barve“ so barve, pri katerih je pod vpadnim kotom 60o odsevnost večja ali enaka 60; 

(3) „polsvetleče barve“ (imenovane tudi polsijajne, satenaste ali polmatirane) so barve, pri katerih je pod vpadnim kotom 60o ali 85o odsevnost manjša 
od 60 in večja ali enaka 10; 

(4) „matirane barve“ so barve, pri katerih je odsevnost pod vpadnim kotom 85o manjša od 10; 

(5) „nesvetleče barve“ so barve, pri katerih je odsevnost pod vpadnim kotom 85o manjša od 5; 

(6) „prozorno“ in „polprozorno“ pomeni film s kontrastnim razmerjem, ki je manjše od 98 % pri debelini mokrega filma 120 μ; 

(7) „neprozorno“ pomeni film s kontrastnim razmerjem, ki je večje od 98 % pri debelini mokrega filma 120 μ;  

(8) „hlapne organske spojine“ (HOS) pomenijo katere koli organske spojine, ki imajo pri standardnem tlaku 101,3 kPa začetno vrelišče nižje ali enako 
250 °C, kot je določeno v Direktivi 2004/42/ES, in se v kapilarni koloni eluirajo do vključno n-tetradekana (C14H30); 

(9) „polhlapne organske spojine“ (PHOS) pomenijo katero koli organsko spojino, ki ima pri standardnem tlaku 101,3 kPa vrelišče višje od 250 °C in 
nižje od 370 °C, in se v kapilarni koloni eluira v vrsto retencije po n-tetradekanu (C14H30) do vključno n-dokozana (C22H46). 
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Priloga 2. Preizkušanje vsebnosti formaldehida 
 
Zahteva Metoda poročanja 

Za formaldehid se uporablja skupna 
mejna vrednost 0,0010 masnega %, razen 
če velja odstopanje (glej spodnjo vrstico).  

Uporabi se Merckoquantova metoda. Če rezultat ni dokončen, se za potrditev koncentracije v vsebniku uporabi 
tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC). 

Višja mejna vrednost za formaldehid, tj. 
0,010 masnega %, se uporabi: 
 

(i) kadar so konzervansi, ki so donorji 
formaldehida, potrebni kot 
konzervansi v vsebniku za zaščito 
posebne vrste barve ali laka in kadar je 
donor formaldehida uporabljen na 
mestu izotiazolinonovih 
konzervansov;  
 

(ii) kadar polimerne disperzije (veziva) 
prek ravni ostankov formaldehida 
zagotavljajo funkcijo donorjev 
formaldehida namesto konzervansov v 
vsebniku.  

Določanje koncentracije formaldehida v vsebniku z analizo z VdL-RL 03 ali tekočinsko kromatografijo visoke 
ločljivosti (HPLC). 

Notranje barve in laki: določanje z analizo1 v skladu s standardom ISO 16000-3. Emisije po prvem nanosu ne 
smejo preseči 0,25 ppm, 24 ur po prvem nanosu pa morajo biti manjše od 0,05 ppm.  

Začetni nanos se šteje, ko je doseženo stabilno mešanje zraka v preizkusni komori. Priporoča se, da se stabilno 
mešanje zraka doseže po eni uri mešanja zraka z uporabo ventilatorja. 

V vseh primerih se rezultati popravijo, tako da izražajo hitrost prezračevanja 1,0 izmenjave zraka/uro, in sicer 
tako, da se delijo z 2.  Tako se zagotovi, da rezultati izražajo pogoje v komori, kot so uporabljeni v standardu EN 
717-1 in ki so osnova za mejne vrednosti emisij. 

 

1 Na voljo so enakovredni standardi, ki se lahko uporabijo, zlasti standard CEN/TS 16516, ki naj bi nadomestil serijo ISO 16000.
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Priloga 3 Sledilne spojine in modifikacije preizkusne metode za PHOS  
 

Smernice za določitev polhlapnih organskih spojin (PHOS) z uporabo standarda ISO 11890-2 (2013) (razširitev njegovega področja uporabe) 

Področje uporabe: 

Te smernice razlagajo specifikacije standarda ISO 11890-2, da bi omogočili izvedbo preizkusa za količinsko opredelitev vsebnosti PHOS v barvah, bodisi 
samostojno ali v enem poteku skupaj s preizkusom HOS iz standarda ISO 11890-2, da bi ocenili skladnost z zahtevami znaka EU za okolje. Zato je treba te 
smernice brati skupaj s standardom ISO 11890-2, vendar je treba prednost dati spremenjeni metodi za pripravo vzorca ter določenim napravam in 
parametrom. 

Priprava vzorca: 

Uporabi se organsko topilo, primerno za razredčitev vzorca. Njegova čistost mora biti vsaj 99 % glede na maso. Priporočeno topilo za razredčitev je 100-
odstotni metanol. Po potrebi se lahko vzorec 30 minut meša z uporabo ultrazvoka, da bi dosegli homogeno tekočo fazo, ali dve uri mehansko meša, nato pa 
sledi centrifugacija ali filtracija z uporabo filtra PTFE za barve, ki vsebujejo velike, neraztopljene delce. Če homogene tekoče faze ni mogoče doseči s 100-
odstotnim metanolom, se uporabi drugo primerno topilo za razredčitev, kot je acetonitril ali tetrahidrofuran.   

Opomba: 

Sledilni spojini, ki se uporabita, sta n-tetradekan (n-C14) in n-dokozan (n-C22). Zaradi omejene topnosti n-dokozana in acetonitrila bo morda treba raztopino sledilne spojine, ki vsebuje 
navedeni sledilni spojini, pripraviti v acetonu. 

Naprave: 

Kapilarna kolona:  

– prednostna izbira kolone je kvarčna kolona, prevlečena s 5-odstotnim fenil-/95-odstotnim dimetilpolisiloksanom (nizkopolarni tip, DB5 ali enakovreden); 

– kolona, prevlečena s 100-odstotnim dimetilpolisiloksanom (polarni tip, DB1 ali enakovreden) se lahko uporabi, če se lahko dokaže, da je bolj učinkovita za 
pretežno nepolarne sestavine barve. 

Opomba: 

Izbere se primerna kombinacija dolžine kolone (30 ali 60 m), premera in temperaturnega programa, tako da se spojine v vzorcu in sledilne spojine eluirajo po zaporedju njihovih naraščajočih 
vrelišč. Skupna dolžina 60 m se lahko uporabi za izboljšanje zaporedja eluiranja za nizkopolarni tip kolone. 

Pečica: 
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– začetna temperatura v pečici:   med 40 in 100 °C 

– izotermični čas zadrževanja:   med 2 in 5 min 

– hitrost segrevanja:    med 3 in 20 °C/min 

– končna temperatura v pečici:   med 280 in 325 °C 

– izotermični čas zadrževanja:   > 2 min 

– pretok v koloni:   med 1 in 2 ml/min 

Detektor:  

– identifikacija z masnim spektrometrom 

– kvantifikacija s plamensko ionizacijskim detektorjem 

– temperatura plamenskega ionizacijskega detektorja:   končna temperatura v pečici ali višja 

Nosilni plin:  

– helij 

Sistem za vroče vbrizgavanje:  

– temperatura injektorja:  med 250 in 280 °C 

– vbrizgana količina:    med 1 in 2 µl 

Kalibracija: 

– prednostni mednarodni standard za kvantifikacijo največjih vrednosti PHOS je n-tetradekan (n-C14); 

– alternativni interni standard, 1,2-dietoksietan (imenovan tudi etilen glikol dietil eter), se lahko uporabi za doseganje boljših vrednosti sušenja pri analizi 
barv na vodni osnovi. 
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Opomba:  

Če so postopki kalibracije izvedeni ustrezno, izbira internega standarda ne bi smela vplivati na rezultat preizkusa. Pomembno pa je zagotoviti, da se interni standard ne prekriva z morebitnimi 
največjimi vrednostmi, ki izhajajo iz vzorca, ali jih ne prikrije. Zato mora biti prikaz povsem ločen od drugih največjih vrednosti na kromatogramu. Mogoča je torej velika izbira internih 
standardov, vendar je treba interne standarde z zelo nizkimi vrelišči (npr. aceton) ali zelo visokimi vrelišči (C22 in več) izključiti, da bi preprečili morebitno diskriminacijo v injektorju.  

– Vse PHOS se opredelijo, kolikor je to mogoče doseči, nato pa se izvede kvantifikacija z njihovimi ustreznimi kalibracijskimi standardi, kot je določeno za 
HOS v standardu ISO 11890-2, ali na podlagi njihovih relativnih faktorjev odzivnosti. 

– Preostale neznane največje vrednosti PHOS se količinsko opredelijo na podlagi faktorja odzivnosti za dietil adipat, izraženo v ekvivalentih dietil adipata. 

 

V času veljavnosti meril je verjetno, da bo standard ISO 11890-2 revidiran in njegovo področje uporabe razširjeno tako, da bo zagotavljal tudi preizkusno 
metodo za PHOS. Te smernice se zato uporabljajo v vmesnem obdobju, dokler standard ne bo revidiran. 
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Priloga 4. Izvzete spojine 
 

− metan; 
− etan;  
− metilen klorid (diklorometan); 
− 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform);  
− 1,1,2-trikloro-1,2,2-trifluoroetan (CFC-113);  
− triklorofluorometan (CFC-11);  
− diklorodifluorometan (CFC-12);  
− klorodifluormetan (HCFC-22);  
− trifluorometan (HFC-23);  
− 1,2-dikloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan (CFC-114);  
− kloropentafluoroetan (CFC-115);  
− 1,1,1-trifluoro-2,2-dikloroetan (HCFC-123);  
− 1,1,1,2-tetrafluoroetan (HFC-134a);  
− 1,1-dikloro-1-fluoroetan (HCFC-141b);  
− 1-kloro-1,1-difluoroetan (HCFC-142b);  
− 2-kloro-1,1,1,2-tetrafluoroetan (HCFC-124);  
− pentafluoroetan (HFC-125);  
− 1,1,2,2-tetrafluoroetan (HFC-134);  
− 1,1,1-trifluoroetan (HFC-143a);  
− 1,1-difluoroetan (HFC-152a);  
− paraklorobenzotrifluorid (PCBTF);  
− ciklični,  
− razvejani ali linearno popolnoma metilirani siloksani;  
− aceton;  
− perkloroetilen (tetrakloroetilen);  
− 3,3-dikloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropan (HCFC-225ca);  
− 1,3-dikloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropan (HCFC-225cb);  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-dekafluoropentan (HFC 43-10mee);  

− difluorometan (HFC-32);  
− etilfluorid (HFC-161);  
− 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropan (HFC-236fa);  
− 1,1,2,2,3-pentafluoropropan (HFC-245ca);  
− 1,1,2,3,3-pentafluoropropan (HFC-245ea);  
− 1,1,1,2,3-pentafluoropropan (HFC-245eb);  
− 1,1,1,3,3-pentafluoropropan (HFC-245fa);  
− 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropan (HFC-236ea);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorobutan (HFC-365mfc);  
− klorofluorometan (HCFC-31);  
− 1-kloro-1-fluoroetan (HCFC-151a);  
− 1,2-dikloro-1,1,2-trifluoroetan (HCFC-123a);  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-metoksi-butan (C4F9OCH3 ali HFE-

7100); 
− 2-(difluorometoksimetil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan 

((CF3)2CFCF2OCH3);  
− 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutan (C4F9OC2H5 ali HFE-

7200);  
− 2-(etoksidifluorometil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan 

((CF3)2CFCF2OC2H5);  
− metil acetat; 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-metoksipropan (n-

C3F7OCH3, HFE-7000);  
− 3-etoksi- 1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluoro-2-(trifluorometil) 

heksan (HFE-7500);  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan (HFC 227ea);  
− metil format (HCOOCH3);  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoro-3-metoksi-4-trifluorometil-pentan 

(HFE-7300);  
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− propilen karbonat;  
− dimetil karbonat;  
− trans-1,3,3,3-tetrafluoropropen;  
− HCF2OCF2H (HFE-134);  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x ali H-Galden ZT 

130 (ali 150 ali 180));  
− trans 1-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en;  
− 2,3,3,3-tetrafluoropropen;  
− 2-amino-2-metil-1-propanol;  
− etil acetat; 
− butil acetat 
− in perfluorirani ogljikovodiki, ki spadajo v naslednje razrede: 

 ciklični, razvejani ali linearni, popolnoma fluorirani 
alkani; 

 ciklični, razvejani ali linearni, popolnoma fluorirani etri 
brez nenasičenosti; 

 ciklični, razvejani ali linearni, popolnoma fluorirani 
terciarni amini brez nenasičenosti; 

 žveplo, ki vsebuje perfluorirane ogljikovodike brez 
nenasičenosti in z žveplovimi vezmi le z ogljikom in 
fluorom. 

 


