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1 UVOD 
 

Namen meril EU za zelena javna naročila je javnim organom olajšati nakup blaga, storitev in gradenj z manjšimi vplivi na okolje. Uporaba meril je 

prostovoljna. Merila so oblikovana tako, da jih lahko posamezen organ, če se mu zdi to primerno, delno ali v celoti vključi v svojo razpisno 

dokumentacijo s kar najmanj urejanja. Javnim organom se svetuje, da pred objavo javnega razpisa preverijo razpoložljive ponudbe blaga, storitev in 

gradenj, ki jih nameravajo kupiti na trgu, na katerem delujejo. Kadar namerava javni naročnik uporabiti merila, predlagana v tem dokumentu, to stori 

tako, da zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje EU o javnem naročanju (glej na primer člene 42, 43, 67(2) ali 68 Direktive 2014/24/EU1 in 

podobne določbe v drugih zakonodajnih aktih EU o javnem naročanju). Praktični razmisleki o tem so vključeni tudi v priročnik o zelenih javnih 

naročilih iz leta 2016, ki je na voljo na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_sl.pdf. 

Naročniki bi se morali tudi zavedati, da morajo javni naročniki za osrednje državne institucije na podlagi člena 6 direktive o energetski učinkovitosti2 

kupovati samo izdelke, ki izpolnjujejo merila energijske učinkovitosti, določena v izvedbenih ukrepih, če je izdelek zajet s takim izvedbenim ukrepom 

na podlagi direktive o okoljsko primerni zasnovi3. Za cestno razsvetljavo trenutno velja Uredba (ES) št. 245/20094, ki bo razveljavljena in 

nadomeščena z novo uredbo Komisije. V sedanjem osnutku predloga5 so dejansko določene zahteve glede svetlobnega izkoristka za razsvetljavo LED 

(120 lm/W), ki niso strožje od zahtev iz meril EU za zelena javna naročila. 

V tem dokumentu so določena merila EU za zelena javna naročila za skupino izdelkov „cestna razsvetljava in prometna signalizacija“.  

                                                           
1 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 
2 Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi 

direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1). 
3 Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z 

energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10). 
4 Uredba (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo 

fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (UL L 76, 24.3.2009, str. 17). 
5 Osnutek uredbe Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav na podlagi Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 244/2009, (ES) št. 245/2009 in (EU) št. 1194/2012. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_sl.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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Okoljski vidiki, zajeti v merilih EU za zelena javna naročila za cestno razsvetljavo, so razdeljeni na tri splošne kategorije: porabo energije, svetlobno 

onesnaževanje in življenjsko dobo. Priloženo tehnično poročilo in dokument s smernicami vsebujeta dodatne obrazložitve za izbiro teh meril in 

napotila na dodatne informacije. Javno naročanje prometne signalizacije je obravnavano ločeno na podlagi meril, ki so osredotočena predvsem na 

stroške v življenjski dobi.  

Merila vključujejo merila za izbor, tehnične specifikacije, merila za oddajo naročila in klavzule o izvedbi naročila. Razdeljena so lahko na dve ravni: 

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

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

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

pri podpiranju ciljev na področju okolja in inovacij. 

Besedilo „enako za osnovna in celovita merila“ je navedeno, če so merila enaka za obe kategoriji. 

Oprema za cestno razsvetljavo v okviru skupine izdelkov se lahko glede na vrsto opreme precej razlikuje in se hitro razvija. Zato številna merila 

spremljajo pogojne določbe, v katerih je navedeno, kdaj bi se morala ta merila obravnavati kot dovolj pomembna za vključitev v povabilo k predložitvi 

ponudb. 

Merila, vključena v ta dokument, so lahko zanimiva za kateri koli javni organ, ki ima v lasti ali upravlja cestno razsvetljavo in/ali mora naročiti novo 

opremo za cestno razsvetljavo. Navsezadnje je z nacionalno ali regionalno zakonodajo o prostorskem načrtovanju določeno, ali in kako močno morajo 

biti ceste razsvetljene (glej sliko 15 v tehničnem poročilu). Preden se javni organ odloči za objavo javnega razpisa, je zelo priporočljivo, da oceni vso 

sedanjo opremo za razsvetljavo, ki se uporablja v njegovi infrastrukturi, ter primerja obstoječo tehnično zmogljivost in stroškovne dejavnike z izdelki, 

ki so na voljo na trgu. Če je iz predhodne ocene stroškov v življenjski dobi razvidno, da so mogoči veliki prihranki pri stroških energije/vzdrževanja, je 

vključitev meril EU za zelena javna naročila še posebej pomembna. Različna merila so lahko različno pomembna, odvisno od okoliščin (npr. nova 

razsvetljava, naknadno opremljanje in nova zasnova razsvetljave, samo naknadno opremljanje razsvetljave, samo naknadno opremljanje s krmilniki ali 

samo zamenjava sijalk z enakimi) (glej sliko 4 v tehničnem poročilu).  
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1.1 Opredelitev pojmov in področje uporabe 
 

Cestna razsvetljava: ta merila zajemajo javno naročanje opreme za razsvetljavo za:  

- novo namestitev cestne razsvetljave;  

- naknadno opremljanje obstoječe razsvetljave z drugačnimi svetilkami;  

- naknadno opremljanje obstoječih svetilk z drugačnimi svetlobnimi viri ali krmilniki ali  

- preprosto zamenjavo svetlobnih virov, sijalk ali svetilk pri obstoječi razsvetljavi z enakimi.  

V skladu s standardom EN 13201-1 se izraz „cestna razsvetljava“ nanaša na fiksno razsvetljavo, namenjeno zagotavljanju dobre vidljivosti 

uporabnikom zunanjih javnih prometnih površin ponoči za vzdrževanje prometne varnosti, prometnega toka in javne varnosti.  

Iz tega so izrecno izključene razsvetljave predorov, cestninskih postaj, kanalov in zapornic, parkirišč, poslovnih ali industrijskih območij, športnih 

objektov, spomenikov in pročelij zgradb. 

Naslednja tehnična opredelitev je navedena za lažjo uporabo meril (za podrobnosti in dodatne tehnične opredelitve glej tehnično poročilo): 

„svetlobni izkoristek“: razmerje med svetlobnim tokom iz svetilke (v lumnih) in porabo energije (v vatih). 

 

Prometna signalizacija: vključene so rdeče, rumene in zelene signalne luči za cestni promet z 200-milimetrskimi in 300-milimetrskimi lečami v 

skladu s standardom EN 12368. Prenosne signalne luči so izrecno izključene. 

 

1.2 Splošna opomba o preverjanju 
 

Pri nekaterih merilih predlagano sredstvo preverjanja vključuje uporabo podatkov ali poročil o preizkusu. Za vsako od teh meril so, kjer je to mogoče, 

navedene ustrezne preizkusne metode. Javni organ mora odločiti, ali je treba rezultate preizkusov predložiti pred oddajo naročila ali po njej. Na splošno 

se ne zdi potrebno od vseh ponudnikov zahtevati, naj že na začetku predložijo vse rezultate preizkusov. Za zmanjšanje bremena za ponudnike in javne 
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organe bi ob predložitvi ponudb lahko zadostovala lastna izjava. Nato bi bilo pri različnih možnostih, navedenih v nadaljevanju, mogoče določiti, če in 

kdaj bi bili potrebni preizkusi. 

 

(a) V fazi oddaje ponudbe: 

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 največjim številom točk, ki bi 

se nato proučil za oddajo naročila; 

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 za nekatere zahteve preskušen vzorec izdelka in ne izdelek, ki se dejansko dobavi v okviru naročila. Pri 

okvirnih sporazumih so lahko okoliščine drugačne. Ta scenarij je nadalje obravnavan v naslednji točki o izvajanju naročila in v dodatnih 

pojasnilih v nadaljevanju. 

 

(b) Med izvajanjem naročila: 

Rezultati preizkusov bi se lahko zahtevali za en ali več izdelkov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na splošno bodisi v primeru pomislekov 

o napačnih izjavah. To je zlasti pomembno pri okvirnih sporazumih, v katerih ni določeno začetno naročilo. 

Priporočljivo je, da se izrecno določijo klavzule o izvedbi naročila. V njih bi moralo biti določeno, da lahko javni naročnik kadar koli med 

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

meril, lahko javni naročnik naloži kazni in odpove javno naročilo. Nekateri javni organi vključijo pogoj, da mora stroške preskušanja kriti javni 

organ, če se po preizkusih ugotovi, da izdelek izpolnjuje njihove zahteve, v nasprotnem primeru pa mora stroške kriti dobavitelj. 
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Pri okvirnih sporazumih je vprašanje, kdaj je treba predložiti dokaz, odvisno od konkretne sestave naročila: 

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

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

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

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

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

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

Upoštevati je treba, da morajo v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU javni naročniki sprejeti tudi druga ustrezna dokazila. Med njimi 

je lahko tehnična dokumentacija proizvajalca, če zadevni gospodarski subjekt nima dostopa do poročil o preizkusih ali jih ne more pridobiti v 

ustreznih rokih. V takem primeru mora gospodarski subjekt dokazati, da ni odgovoren za to, da nima dostopa, in da gradnje, blago ali storitve, 

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

sklicevanja na potrdilo/poročilo o preizkusu, ki ga je pripravil posebni organ za ugotavljanje skladnosti za izvedbo preizkusov, morajo javni 

naročniki sprejeti tudi potrdila/poročila o preizkusih drugih enakovrednih ocenjevalnih organov. 
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KLJUČNI VPLIVI NA OKOLJE 

 

V preglednici spodaj so na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov povzeti glavni vplivi cestne razsvetljave in prometne signalizacije na okolje z 

vidika življenjske dobe (za več podrobnosti glej tehnično poročilo). V isti preglednici je predstavljen tudi pristop EU na podlagi zelenih javnih naročil 

k blažitvi ali zmanjšanju teh vplivov. 

         Ključni vplivi na okolje v življenjski dobi cestne 

razsvetljave 

              Predlagani pristop EU k zelenim javnim naročilom za cestno 

razsvetljavo 

 Emisije CO2 in emisije drugih toplogrednih plinov zaradi 

porabe električne energije pri uporabi cestne razsvetljave. 

 Emisije plinov, ki povzročajo zakisovanje, zaradi porabe 

električne energije pri uporabi cestne razsvetljave. 

 Manjša vidnost zvezd zaradi svetlobnega toka, ki seva 

navzgor iz nezastrtih svetilk, in odsevanja s tal. 

 Motnje v vedenju nočnih živali z morebitnimi škodljivimi 

učinki na biotsko raznovrstnost, zlasti zaradi modre 

svetlobe. 

 Slaba raba virov v primerih, ko je treba izdelke ali sestavne 

dele zamenjati pred koncem njihove navedene življenjske 

dobe zaradi na primer uporabe manj kakovostnih (in 

cenejših) čipov LED ter težav s popravilom ali slabe 

namestitve. 

 

  Nabaviti svetilke, sijalke ali svetlobne vire, ki presegajo minimalni 

svetlobni izkoristek. 

 Spodbujati uporabo zatemnjevanja in merjenja s števci za zagotovitev, da se 

lahko poraba energije posamezne razsvetljave optimizira in spremlja v 

realnem času. 

 Zahtevati, da je pri vseh svetilkah delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, 

enak 0,0 %, na skupni ravni pa zagotoviti, da 97 % vse svetlobe pada 

navzdol pod kotom 75,5° na navpičnico za zmanjšanje odvečne svetlobe in 

bleščanja. 

 Spodbujati obvezno zatemnjevanje na območjih, ki vzbujajo skrb, in 

omejiti delež modre svetlobe (indeks G) v svetlobnem toku sijalke/svetilke. 

 Nabaviti trajno in za uporabo primerno opremo za cestno razsvetljavo, ki jo 

je mogoče popraviti in je zajeta z garancijo ali podaljšano garancijo. 

 Določiti minimalne zahteve za osebo, odgovorno za odobritev razsvetljave. 

Vplivi niso nujno razvrščeni po obsegu. 

Nadaljnje informacije o vplivih cestne razsvetljave in prometne signalizacije so na voljo v tehničnem poročilu. 
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2 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAROČILO STORITEV NAČRTOVANJA, NAKUP OPREME 

ZA RAZSVETLJAVO IN/ALI NAROČILO NAMESTITVENIH DEL ZA CESTNO RAZSVETLJAVO 
 

2.1 Predhodna ocena obstoječe infrastrukture za razsvetljavo in namestitev namenskih števcev 
 

PREDMET 

Merilo v oddelku 3.1 se nanaša posebej na oceno in presojo obstoječe infrastrukture cestne razsvetljave, sijalk, pomožne opreme ter evidenc 

vzdrževanja in porabe električne energije. 

 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 

CPC1. Predhodna ocena obstoječe infrastrukture za razsvetljavo in namestitev namenskih števcev  

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

(To naročilo bi bilo treba obravnavati kot samostojni predhodni postopek. Ni neposredno povezano z nobenimi poznejšimi javnimi naročili za 

nakup opreme za cestno razsvetljavo ali merili EU za zelena javna naročila, določenimi v nadaljevanju tega dokumenta. Ta predhodna ocena bi 

se morala uporabiti le, kadar javni naročnik prepozna potrebo po izboljšanju znanja o svoji obstoječi nameščeni opremi za cestno razsvetljavo, 

kadar obstaja potreba po namestitvi števcev za merjenje porabe električne energije, specifičnih za cestno razsvetljavo, ali kadar se javni naročnik 

odloči, da za izvedbo te ocene ne bo uporabil svojih zaposlenih.) 

Pri trenutno nameščeni cestni razsvetljavi, ki jo javni naročnik opredeli na določenem območju, je treba oceniti naslednje vidike: 

 kartiranje svetilk in dodelitev enkratnih identifikacijskih številk svetilkam (če to ni bilo že storjeno); 

 model svetilke, svetlobni izkoristek, delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, in leto namestitve (kjer so informacije na voljo); 
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 tehnologija sijalke, nazivna moč, najbližja barvna temperatura (CCT) in leto namestitve; 

 prisotnost/odsotnost krmilnikov za zatemnjevanje.  

Celotno omrežje razsvetljave se razdeli na podobmočja (če to ni že predhodno storil javni naročnik) in vsako podobmočje se oceni, da se ugotovi, ali 

so nameščeni posebni števci za merjenje porabe električne energije pri cestni razsvetljavi. 

Če posebni števci niso nameščeni, se namestijo novi števci in po potrebi razdelilne omarice. 

Ko so ustrezni števci nameščeni, se vodijo evidence porabe električne energije pri delovanju cestne razsvetljave na vsakem opredeljenem 

podobmočju. Javni naročnik nato te informacije uporabi kot podlago za kakršne koli prihodnje analize stroškov in koristi, ko razmišlja o javnem 

naročilu nove opreme za razsvetljavo. 
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2.2 Merila za izbor (SC) in ustrezne klavzule o izvedbi naročila (CPC) 
 

PREDMET 

Merila v oddelku 3.2 se nanašajo posebej na usposobljenost in izkušnje ekipe za načrtovanje in/ali namestitev za storitve in/ali dela, ki jih je treba 

zagotoviti. Ta merila za izbor se lahko v celoti ali delno uporabljajo za katera koli naročila, povezana s predmetom, opredeljenim pozneje v 

oddelku 3.3 (nakup energijsko učinkovite opreme za cestno razsvetljavo), oddelku 3.4 (nakup opreme za cestno razsvetljavo z majhnim svetlobnim 

onesnaževanjem) in oddelku 3.5 (nakup kakovostne in trajne opreme za cestno razsvetljavo). 

 

Osnovna merila Celovita merila 

MERILA ZA IZBOR 

SC1. Usposobljenost ekipe za načrtovanje 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

(Uporablja se, kadar se v javnem naročilu zahteva načrtovanje razsvetljave.) 

 

Ponudnik dokaže, da bo načrt preverilo in odobrilo osebje z naslednjimi minimalnimi izkušnjami in kvalifikacijami: 

 najmanj tri leta izkušenj pri načrtovanju razsvetljave, dimenzioniranju električnih tokokrogov in omrežij za distribucijo električne energije;  

 sodelovanje pri načrtovanju vsaj treh različnih zunanjih razsvetljav;  

 certificirana raven usposobljenosti za uporabo programske opreme za načrtovanje razsvetljave za izračune kazalnika gostote moči (PDI) in 

kazalnika letne porabe energije (AECI) (npr. certifikat European Lighting Expert);  
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 izkušnje z uporabo validirane programske opreme za izračun razsvetljave (npr. v skladu s CIE 171, preglednicami odsevnosti cestnih površin 

ali drugimi ustreznimi standardi); 

 ustrezna strokovna usposobljenost za svetlobno tehniko ali članstvo v strokovnem organu s področja načrtovanja razsvetljave.  

Preverjanje: ponudnik predloži seznam oseb, ki bodo odgovorne za projekt, če bo ponudnik izbran, v katerem navede njihovo izobrazbo in 

strokovno usposobljenost, ustrezne izkušnje z načrtovanjem v dejanskih projektih ter po potrebi izkušnje s kakršno koli programsko opremo za 

načrtovanje razsvetljave, ki se uporablja, in ime te opreme. Če bo načrtovanje oddano v izvajanje podizvajalcem, bi moral ta seznam vključevati 

osebe, zaposlene pri podizvajalcih. 

Javni naročnik lahko po svoji presoji sprejme izkušnje z načrtovanjem manj kot treh razsvetljav, če je bila velikost projekta ali projektov načrtovanja 

dovolj velika (tj. najmanj 70 % velikosti projekta načrtovanja, ki je predmet povabila k predložitvi ponudb) in je projekt trajal dovolj dolgo 

(tj. najmanj tri leta). 

SC2. Usposobljenost ekipe za namestitev 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

(Uporablja se, kadar odgovornosti za namestitev ne prevzame vzdrževalno osebje javnega naročnika.) 

 

Ponudnik dokaže, da bo namestitvena dela načrtovalo, preverilo in odobrilo osebje z naslednjimi minimalnimi izkušnjami in kvalifikacijami:  

 vsaj tri leta ustreznih izkušenj z nameščanjem zunanjih sistemov razsvetljave; 

 sodelovanje pri vsaj treh različnih projektih namestitve razsvetljave; 

 ustrezna strokovna usposobljenost s področja elektrotehnike in članstvo v strokovnem organu, pomembnem za delo, ki se izvaja (npr. 

certificirani svetlobni tehnik). Predložiti je treba seznam zadevnih nameščenih sistemov razsvetljave v okviru ustrezno „velikega projekta“. 
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Preverjanje: 

Ponudnik predloži seznam oseb, ki bodo odgovorne za namestitvena dela, če bo ponudnik izbran, v katerem navede njihovo izobrazbo in strokovno 

usposobljenost, usposabljanja in ustrezne izkušnje z namestitvami v dejanskih projektih. Če bo namestitev oddana v izvajanje podizvajalcem, ta 

seznam vključuje osebe, zaposlene pri podizvajalcih.  

Javni naročnik lahko po svoji presoji sprejme izkušnje z namestitvami manj kot treh razsvetljav, če so bila dela dovolj obsežna (tj. najmanj 70 % 

velikosti projekta načrtovanja, ki je predmet povabila k predložitvi ponudb) in je projekt trajal dovolj dolgo (tj. najmanj tri leta). 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 

CPC2. Zagotovitev ustrezno usposobljenega osebja za izvedbo naročenih nalog 

(Uporablja se za SC1 in SC2.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Izbrani ponudnik (izvajalec) zagotovi, da je osebje, navedeno v dokumentaciji, predloženi za dokaz skladnosti s SC1 in/ali SC2, dejansko vključeno 

v dela, zajeta z naročilom. 

Če osebje, ki je bilo prvotno dodeljeno projektu, ni na voljo, mora izvajalec to sporočiti javnemu naročniku ter zagotoviti zamenjavo tega osebja z 

osebjem z enakimi ali večjimi izkušnjami in usposobljenostjo. 

Dokazila o usposobljenosti morebitnega nadomestnega osebja se predložijo enako, kot je opisano pri merilih SC1 in/ali SC2, kot je ustrezno. 
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2.3 Energijsko učinkovita oprema za razsvetljavo: tehnične specifikacije (TS), merila za oddajo naročila (AC) in 

povezane klavzule o izvedbi naročila (CPC) 
 

 

PREDMET 

Merila v oddelku 3.3 se nanašajo posebej na nakup energijsko učinkovite opreme za cestno razsvetljavo za: nove razsvetljave, obnovo obstoječih 

razsvetljav, naknadno opremljanje obstoječih razsvetljav z novimi svetilkami ali naknadno opremljanje obstoječih svetilk z novimi svetlobnimi viri 

ali krmilniki. Merilo AECI (TS4) vključuje tudi naročilo storitev načrtovanja. 

 

 

 

 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS1. Svetlobni izkoristek 

(Uporablja se, kadar je treba pri obstoječi razsvetljavi zamenjati 

svetlobne vire ali svetilke, zasnova pa se ne spreminja. Te želene ravni 

se ne smejo uporabiti, kadar se za svetlobne vire zahteva tudi, da je 

njihova nazivna CCT ≤ 2 700 K.) 

 

TS1. Svetlobni izkoristek 

(Uporablja se, kadar je treba pri obstoječi razsvetljavi zamenjati 

svetlobne vire ali svetilke, zasnova pa se ne spreminja. Te želene ravni 

se ne smejo uporabiti, kadar se za svetlobne vire zahteva tudi, da je 

njihova nazivna CCT ≤ 2 700 K.) 
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Svetlobni izkoristek opreme za razsvetljavo, ki bo nameščena, mora biti 

višji od ustrezne referenčne vrednosti, navedene spodaj. 

 

Leto povabila 

k predložitvi 

ponudb* 

Izkoristek (lm/W) 

2018–2019 120 

2020–2021 137 

2022–2023 155 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži standardno fotometrično dokumentacijo, ki je 

združljiva z običajno programsko opremo za načrtovanje razsvetljave ter 

vsebuje tehnične specifikacije o svetlobnem toku in porabi energije 

svetilke, ki se merita z uporabo zanesljivih, natančnih, ponovljivih in 

najsodobnejših merilnih metod. Pri metodah se upoštevajo ustrezni 

mednarodni standardi, kadar so na voljo. 

 

* Zaradi hitrega tehnološkega razvoja na področju svetlobnega izkoristka 

razsvetljave, temelječe na tehnologiji LED, se predlaga, da se tukaj 

navedene referenčne vrednosti za povabila k predložitvi ponudb v 

naslednjih šestih letih zvišujejo, da ne bi postale zastarele, preden bo 

treba merila EU za zelena javna naročila znova pregledati in spremeniti. 

Svetlobni izkoristek opreme za razsvetljavo, ki bo nameščena, mora biti 

višji od ustrezne referenčne vrednosti, navedene spodaj. 

 

Leto povabila 

k predložitvi 

ponudb* 

Izkoristek (lm/W) 

2018–2019 130 

2020–2021 147 

2022–2023 165 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži standardno fotometrično dokumentacijo, ki je 

združljiva z običajno programsko opremo za načrtovanje razsvetljave 

ter vsebuje tehnične specifikacije o svetlobnem toku in porabi energije 

svetilke, ki se merita z uporabo zanesljivih, natančnih, ponovljivih in 

najsodobnejših merilnih metod. Pri metodah se upoštevajo ustrezni 

mednarodni standardi, kadar so na voljo. 

 

* Zaradi hitrega tehnološkega razvoja na področju svetlobnega 

izkoristka razsvetljave, temelječe na tehnologiji LED, se predlaga, da se 

tukaj navedene referenčne vrednosti za povabila k predložitvi ponudb v 

naslednjih šestih letih zvišujejo, da ne bi postale zastarele, preden bo 

treba merila EU za zelena javna naročila znova pregledati in 

spremeniti. 
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TS2. Združljivost s krmilniki za zatemnjevanje 

(Uporablja se za vse javne razpise.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Nameščena razsvetljava je združljiva s krmilniki za zatemnjevanje in omogoča programiran izklop v obdobjih majhne intenzivnosti uporabe cest v 

nočnem času. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik pojasni, kako je predlagana razsvetljava združljiva s programiranim zatemnjevanjem in izklopom. To pojasnilo bi moralo vključevati vso 

ustrezno dokumentacijo proizvajalcev svetlobnih virov in svetilk, katerih uporabo predlaga ponudnik.  

Če krmilniki niso integrirani v svetilko, bi moralo biti v dokumentaciji navedeno, kateri krmilni vmesniki se lahko uporabijo za zatemnjevanje.  

V dokumentaciji je navedeno tudi, kateri načini zatemnjevanja so združljivi, na primer: 

 zatemnitev na podlagi prednastavljenega obdobja pričakovane majhne intenzivnosti uporabe cest v nočnem času; 

 začetna zatemnitev predimenzionirane razsvetljave za izravnavo postopnega zmanjševanja svetlobnega toka; 

 spremenljivo zatemnjevanje za ohranjanje ciljne osvetljenosti v spremenljivih vremenskih razmerah. 

TS3. Minimalna zmogljivost zatemnjevanja 

(Uporablja se za vse javne razpise, razen če je jasno, da bi krmilniki za 

zatemnjevanje povzročili višje skupne stroške lastništva. Javni 

naročniki bi morali želeno zmogljivost zatemnjevanja jasno opredeliti v 

povabilu k predložitvi ponudb.) 

 

Vsi svetlobni viri in svetilke se namestijo z brezhibno delujočimi 

krmilniki za zatemnjevanje, ki jih je mogoče programirati tako, da vsaj 

TS3. Minimalna zmogljivost zatemnjevanja 

(Uporablja se za vse javne razpise, razen če je jasno, da bi krmilniki 

za zatemnjevanje povzročili višje skupne stroške lastništva. Javni 

naročniki bi morali želeno zmogljivost zatemnjevanja jasno opredeliti 

v povabilu k predložitvi ponudb.) 

 

Vsi svetlobni viri in svetilke se namestijo z brezhibno delujočimi 

krmilniki za zatemnjevanje, ki jih je mogoče programirati tako, da vsaj 
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ena prednastavljena stopnja omogoča zatemnitev na najmanj 50 % 

največjega svetlobnega toka. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži dokumentacijo proizvajalcev svetlobnih virov in 

svetilk, katerih uporabo predlaga, iz katere je razvidno, da so združljivi s 

krmilniki za zatemnjevanje.  

V dokumentaciji je navedeno tudi, kateri krmilniki za zatemnjevanje so 

vključeni, na primer: 

 prednastavljeno zatemnjevanje ali 

 spremenljivo zatemnjevanje glede na vremenske razmere ali 

količino prometa.  

V dokumentaciji je tudi jasno prikazana krivulja moči svetlobnega toka 

glede na porabo energije, navedena je največja mogoča zatemnitev ter 

zagotovljena so navodila za nastavitev programov in spremembo 

nastavitev programov krmilnikov. 

dve prednastavljeni stopnji omogočata zatemnitev na najmanj 10 % 

največjega svetlobnega toka. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži dokumentacijo proizvajalcev svetlobnih virov in 

svetilk, katerih uporabo predlaga, iz katere je razvidno, da so združljivi 

s krmilniki za zatemnjevanje.  

V dokumentaciji je navedeno tudi, kateri krmilniki za zatemnjevanje so 

vključeni, na primer: 

 prednastavljeno zatemnjevanje ali 

 spremenljivo zatemnjevanje glede na vremenske razmere ali 

količino prometa.  

V dokumentaciji je tudi jasno prikazana krivulja moči svetlobnega toka 

glede na porabo energije, navedena je največja mogoča zatemnitev ter 

zagotovljena so navodila za nastavitev programov in spremembo 

nastavitev programov krmilnikov.  

TS4. Kazalnik letne porabe energije (AECI) 

(Uporablja se, kadar se načrtuje nova razsvetljava ali kadar je potrebna sprememba zasnove zaradi obnove obstoječe razsvetljave ali 

naknadnega opremljanja z novimi svetilkami. Javni naročniki bi morali biti zlasti pozorni na številke, ki jih projektant/ponudnik predloži za 

faktor vzdrževanja in izkoriščenost razsvetljave, ter se prepričati, da so realne in da jih je mogoče utemeljiti.) 

(Enako za osnovna in celovita merila, čeprav so referenčne vrednosti PDI višje za pristop na celoviti ravni – glej Tehnično prilogo I.) 

 

Javni naročnik zagotovi tehnične risbe trase ceste z območji, ki jih je treba osvetliti, ter zahteve glede osvetljenosti/svetlosti.  

Za ceste razreda M javni naročnik opredeli koeficient odsevnosti cestne površine, ki bi ga morali ponudniki uporabiti v svojih izračunih svetlosti. 



 

  17   

 

Za pomoč ponudnikom pri njihovih predpostavkah za faktorje vzdrževanja bi moral javni naročnik opredeliti, kako pogosto se bodo svetilke čistile. 

Pri povprečno vzdrževani osvetljenosti/svetlosti, ki jo je opredelil javni naročnik, je kazalnik AECI zasnove v skladu s spodnjo enačbo: 

 

AECInačrt ≤ PDIref x Em x FD x T x 0,001, 

 

pri čemer je:  

PDI kazalnik gostote moči v enotah W.lx–1.m–2, 

Em največja vzdrževana osvetljenost (lx),  

FD faktor zatemnitve za katero koli programirano zatemnitev, 

T čas delovanja (h.leto–1), 

0,001 število kW v 1 W. 

 

Uporabljena vrednost PDIref je odvisna od širine ceste in leta, kot sta navedena v Tehnični prilogi I. Vrednosti PDIref, ki so nižje od vrednosti iz 

Tehnične priloge I, so upravičene v primerih, kjer so navedeni tudi svetlobni viri s CCT ≤ 2 700 K. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik navede, katera programska oprema za razsvetljavo je bila uporabljena za izračun vrednosti kazalnika PDI, in predloži jasen izračun, iz 

katerega so razvidni vrednosti za svetlobni izkoristek, faktor vzdrževanja in faktor izkoriščenosti razsvetljave iz predlagane zasnove. Rezultati 

izračuna morajo vključevati merilno mrežo in izračunane vrednosti osvetljenosti/svetlosti. 

TS5. Meritve s števcem  

(Uporablja se za vse ponudnike, če še ni nameščen namenski števec za 

razsvetljavo.) 

 

Javni naročnik navede vse posebne tehnične zahteve za sistem meritev s 

TS5. Meritve s števcem  

(Uporablja se za vse ponudnike, če še ni nameščen namenski števec za 

razsvetljavo.) 

 

Javni naročnik navede vse posebne tehnične zahteve za sistem meritev s 
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števci v povabilu k predložitvi ponudb. 

Ponudnik navede podrobnosti o predlagani merilni opremi in kakršni koli 

pomožni opremi, potrebni za spremljanje porabe električne energije na 

ravni razsvetljave, za isto razsvetljavo, ki je predmet povabila k 

predložitvi ponudb. 

 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži tehnične specifikacije za števce in merilni sistem ter 

jasna navodila za upravljanje in vzdrževanje tega sistema. Za vsako 

kontrolno območje se predloži potrdilo o umerjanju v skladu z 

Direktivo 2004/22/ES o merilnih instrumentih. 

števci v povabilu k predložitvi ponudb. 

Ponudnik navede podrobnosti o predlagani merilni opremi in kakršni 

koli pomožni opremi, potrebni za spremljanje porabe električne energije 

na ravni razsvetljave, za isto razsvetljavo, ki je predmet povabila k 

predložitvi ponudb. 

Merilna naprava mora omogočati 24-urno beleženje podatkov, ki jih je 

mogoče pozneje ročno ali na daljavo prenesti z naprave. 

 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži tehnične specifikacije za števce in merilni sistem ter 

jasna navodila za upravljanje in vzdrževanje tega sistema. Za vsako 

kontrolno območje se predloži potrdilo o umerjanju v skladu z 

Direktivo 2004/22/ES o merilnih instrumentih. 

TS6. Faktor moči 

(Uporablja se, kadar so predmet naročila svetilke LED.) 

 

Faktor moči za svetilko, ki bo nameščena, je ≥ 0,90. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti z merilom za opremo za 

razsvetljavo, ki jo namerava dobaviti, podprto z izjavo proizvajalca in 

rezultati preizkusov, opravljenih v skladu z IEC 61000-3-2. 

TS6. Faktor moči 

(Uporablja se, kadar so predmet naročila svetilke LED.) 

 

Faktor moči za svetilko, ki bo nameščena, je ≥ 0,95. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti z merilom za opremo za 

razsvetljavo, ki jo namerava dobaviti, podprto z izjavo proizvajalca in 

rezultati preizkusov, opravljenih v skladu z IEC 61000-3-2. 
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MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

AC1. Izboljšan svetlobni izkoristek 

(Uporablja se za TS1.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Ponudnikom, ki lahko zagotovijo svetlobne vire ali svetilke, ki presegajo minimalni svetlobni izkoristek, opredeljen v TS1, se dodeli ocena do 

X točk. 

Ponudbi z najvišjo vrednostjo svetlobnega izkoristka bo dodeljeno največje število točk (X), točke pa bodo sorazmerno dodeljene vsem drugim 

ponudbam, katerih svetlobni viri ali svetilke presegajo minimalne zahteve iz TS1, vendar ne dosegajo vrednosti iz ponudbe z največjim izkoristkom. 

AC2. Izboljšani kazalnik AECI 

(Uporablja se za TS4.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Ponudnikom, ki lahko zagotovijo zasnove, ki privedejo do nižjega kazalnika AECI, kot je zgornja meja, opredeljena v TS4, se dodeli ocena do 

X točk. 

Ponudbi z najnižjo vrednostjo kazalnika AECI bo dodeljeno največje število točk (X), točke pa bodo sorazmerno dodeljene vsem drugim 

ponudbam, katerih zasnove zagotavljajo nižje vrednosti, kot je zgornja meja, opredeljena v TS4, vendar ne dosegajo vrednosti iz ponudbe z najnižjo 

porabo energije. 

 

 

 

 



 

  20   

 

KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA 

CPC3. Krmilnik za zatemnjevanje 

(Uporablja se za TS2 in TS3.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

Če izvajalec iz kakršnega koli razloga spremeni svetlobne vire in/ali svetilke v primerjavi s tistimi, ki so bili opredeljeni v izbrani ponudbi, za nove 

svetlobne vire in/ali svetilke velja vsaj, da:  

 so enako združljivi s krmilniki za zatemnjevanje kot prvotni;  

 omogočajo enako nastavljanje programov;  

 lahko dosežejo vsaj enako največjo zatemnitev in 

 imajo podobno krivuljo moči.  

Dogovor o tem se uredi s predložitvijo podobne dokumentacije proizvajalcev novih svetlobnih virov in/ali svetilk, s katero bo utemeljena izbira 

novih svetilk in/ali svetlobnih virov. 

CPC4. Zagon in pravilno delovanje krmilnikov razsvetljave 

(Uporablja se za TS2 in TS3.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

Izbrani ponudnik (izvajalec) zagotovi, da novi ali obnovljeni sistemi razsvetljave in krmilniki delujejo pravilno.  

 Vsi krmilniki, vezani na dnevno svetlobo, se umerijo za zagotovitev, da se razsvetljava ob zadostni dnevni svetlobi izklopi. 

 Vsi senzorji prometa se preizkusijo za potrditev, da zaznavajo vozila, kolesarje in pešce, kot je ustrezno. 

 Za vsa časovna stikala, gonilnike za vzdrževanje svetlobnega toka in krmilnike za zatemnjevanje se dokaže, da lahko izpolnjujejo vse 

ustrezne specifikacije, ki jih je javni naročnik opredelil v povabilu k predložitvi ponudb. 

Če se po zagonu sistema izkaže, da krmilniki razsvetljave ne izpolnjujejo zgoraj navedenih ustreznih zahtev, je izvajalec odgovoren za prilagoditev 

in/ali ponovno umerjanje krmilnikov brez dodatnih stroškov za javnega naročnika. 
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Izvajalec predloži poročilo, v katerem je podrobno navedeno, kako so bile izvedene ustrezne prilagoditve in umerjanja ter kako je mogoče 

uporabljati nastavitve. 

 

Opomba: pri velikih infrastrukturah bo nova ali obnovljena razsvetljava morda preprosto morala biti združljiva z obstoječimi sistemi krmiljenja, ki 

se uporabljajo za širše omrežje razsvetljave. V takem primeru bi se ta CPC sklicevala tudi na združljivost krmilnikov z obstoječim sistemom 

krmiljenja. 

CPC5. Zagotovitev prvotno opredeljene opreme za razsvetljavo 

(Uporablja se za TS1–6 in AC1–2.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Izvajalec zagotovi, da je oprema za razsvetljavo (vključno s svetlobnimi viri, svetilkami in krmilniki razsvetljave) nameščena, kot je navedeno v 

prvotni ponudbi.  

Če izvajalec spremeni opremo za razsvetljavo glede na tisto, ki je navedena v prvotni ponudbi, je treba to spremembo pojasniti pisno, vsa 

nadomestna oprema pa se mora ujemati s tehničnimi specifikacijami prvotne opreme za razsvetljavo ali jih presegati (npr. svetlobni izkoristek, 

možnosti zatemnjevanja, RULO itd.). 

V obeh primerih izvajalec predloži seznam dejansko nameščene opreme za razsvetljavo s priloženimi računi proizvajalcev ali dobavnicami.  

Če je nameščena druga oprema za razsvetljavo, se predložijo rezultati in poročila o svetlobnem izkoristku, ki so jih zagotovili proizvajalci novih 

svetlobnih virov in svetilk, ter ustrezna dokumentacija, v kateri je navedena zmogljivost vseh novih krmilnikov razsvetljave. 
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 CPC6. Skladnost dejanske energijske učinkovitosti in ravni 

osvetljenosti s trditvami iz načrta 

(Priporočeno samo za velike izvedbe z precejšnjo inštalirano močjo v 

nemestnih okoljih.) 

 

Kjer je to ustrezno, javni naročnik izbere primerno nemestno cestno 

podobmočje, na katerem je pozicioniranje svetilk v skladu s 

fotometrično študijo kazalnika PDI, za fotometrične meritve na kraju 

samem (v skladu s standardom EN 13032-2) in meritve porabe energije 

(v skladu s standardom EN 13201-5) v dogovorjenem enotedenskem 

obdobju.  

Na izbranem podobmočju ne sme prihajati do znatnih motenj 

razsvetljave zaradi dreves, avtobusnih postaj ali parkiranih vozil ter 

svetlobe iz ozadja, ki jo povzročajo oglasne table ali stavbe.  

Za ceste razreda M z zahtevami glede svetlosti je sprejemljivo, da se 

namesto tega predložijo podatki o osvetljenosti, če obstajajo utemeljeni 

pomisleki, da učinek dejanske odsevnosti cestne površine bistveno 

odstopa od projektnih predpostavk.  

Upoštevati bi bilo treba parametre, ki vplivajo na negotovost pri 

meritvah osvetljenosti, navedene v Prilogi F k standardu EN 13201-4. 

Priporočljivo je, da se uporabljajo avtomatizirani sistemi meritev 

osvetljenosti ter da se dogovor o odstopanjih osvetljenosti in 

podatkovnih točk sprejme pred projektom (predlaga se odstopanje 

±10 %).  

V istem enotedenskem obdobju se izmerita in/ali izračunata tudi 
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največja moč [W] in poraba energije [kWh] za ustrezne svetilke.  

Na kraju izmerjene vrednosti kazalnikov PDI in AECI so ±10 % 

načrtovane vrednosti kazalnika AECI in ±15 % načrtovane vrednosti 

kazalnika PDI. 

Opomba: posledice neskladnosti z načrtovanimi vrednostmi za kazalnik 

PDI in/ali kazalnik AECI bi morale biti opredeljene v povabilu k 

predložitvi ponudb. Možne posledice lahko vključujejo:  

 odpravo neskladnosti brez dodatnih stroškov za javnega naročnika; 

 finančne kazni glede na stopnjo neskladnosti (morda povezano s 

predvidenimi dodatnimi stroški električne energije v opredeljenem 

obdobju, ki bi nastali zaradi slabše delujoče razsvetljave).  

Če se neskladnost izpodbija, lahko izvajalec ponovi meritve na istem 

podobmočju ali izbere novo podobmočje, če je mogoče trditi, da 

podobmočje ni bilo primerno za meritve. Javni naročnik ni odgovoren 

za stroške dodatnih meritev. 

Če je delovanje boljše od napovedi v načrtu, se lahko uporabijo finančni 

bonusi, če jih je javni naročnik opredelil v povabilu k predložitvi 

ponudb. 

 

  



 

  24   

 

2.4 Oprema za razsvetljavo z majhnim svetlobnim onesnaževanjem: tehnične specifikacije (TS), merila za oddajo 

naročila (AC) in povezane klavzule o izvedbi naročila (CPC) 
 

PREDMET 

Merila v oddelku 3.4 se nanašajo posebej na nakup opreme za cestno razsvetljavo z majhnim svetlobnim onesnaževanjem za: nove razsvetljave, 

obnovo obstoječih razsvetljav, naknadno opremljanje obstoječih razsvetljav z novimi svetilkami ali naknadno opremljanje obstoječih svetilk z 

novimi svetlobnimi viri ali krmilniki. 
 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS7. Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor (RULO), in odvečna 

svetloba 

(Uporablja se za vsa naročila, pri katerih se kupijo nove svetilke.) 

 

Pri vseh kupljenih modelih svetilk je navedeni RULO enak 0,0 %. 

Če je treba uporabiti nagib svetilke bodisi zaradi optimizacije 

razporeditve drogov bodisi zaradi omejitev zemljišča pri pozicioniranju 

drogov, mora vrednost RULO biti 0,0 %, tudi ko je svetilka nagnjena 

pod zahtevanim kotom. 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži fotometrično dokumentacijo. Ta vključuje 

preglednico fotometrične intenzivnosti, iz katere se izračuna RULO v 

skladu s standardi EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, Prilogo D k 

standardu IEC 62722-1 ali drugimi ustreznimi mednarodnimi standardi.  

TS7. Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor (RULO), in odvečna 

svetloba 

(Uporablja se za vsa naročila, pri katerih se kupijo nove svetilke. Kjer 

bleščanje ali odvečna svetloba vzbujata skrb, bi morali javni naročniki 

razmisliti o določitvi zahteve za kode pretoka C3.) 

 

Pri vseh kupljenih modelih svetilk je navedeni RULO enak 0,0 %, koda 

pretoka C3 pa je ≥ 97 glede na fotometrične podatke. 

Če je treba uporabiti nagib svetilke bodisi zaradi optimizacije 

razporeditve drogov bodisi zaradi omejitev zemljišča pri pozicioniranju 

drogov, mora vrednost RULO biti 0,0 %, tudi ko je svetilka nagnjena 

pod zahtevanim kotom. 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži fotometrično dokumentacijo. Ta vključuje 



 

  25   

 

Kadar svetilke niso nameščene vodoravno, je iz fotometrične 

dokumentacije razvidno, da:  

– podatki, pri katerih se uporabi isti kot nagiba, kot se bo uporabil za 

svetilko, še vedno privedejo do RULO 0,0 %, ali 

– je na svetilko nameščena dodatna zaščita in je pri zaščiteni svetilki, 

nagnjeni pod načrtovanim kotom namestitve, RULO enak 0,0 %. 

 

preglednico fotometrične intenzivnosti, iz katere se izračuna RULO v 

skladu s standardi EN 13032-1, EN 13032-2, EN 13032-4, Prilogo D k 

standardu IEC 62722-1 ali drugimi ustreznimi mednarodnimi standardi.  

Kadar svetilke niso nameščene vodoravno, je iz fotometrične 

dokumentacije razvidno, da:  

– podatki, pri katerih se uporabi isti kot nagiba, kot se bo uporabil za 

svetilko, še vedno privedejo do RULO 0,0 % in kode pretoka C3 ≥ 97, 

ali 

– je na svetilko nameščena dodatna zaščita in je pri zaščiteni svetilki, 

nagnjeni pod načrtovanim kotom namestitve, RULO enak 0,0 %, koda 

pretoka C3 pa je ≥ 97. 

TS8. Motenje 

(Vrednost CCT je neposredno povezana s človekovim zaznavanjem in bi zato morala biti opredeljena, kadar motenje ljudi vzbuja skrb.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Na stanovanjskih območjih je za zmanjšanje tveganja motenja ljudi CCT svetlobnih virov ≤ 3 000 K in se izvaja program zatemnjevanja ali 

izklopa*. 

Preverjanje: 

Ponudnik na zahtevo navede svetlobni spekter vseh sijalk, ki bodo zagotovljene.  

Ponudnik predloži meritve CCT, navedene v skladu s standardom CIE 15.  

V zvezi z zatemnjevanjem ponudnik navede podrobnosti o predlaganih krmilnikih za zatemnjevanje in obsegu zmožnosti zatemnjevanja, ki 

omogočajo vsaj zatemnitev ali izklop na podlagi astronomske ure.  

* Glede na specifikacije javnega naročnika (po možnosti opredeljene v TS3, če je to vključeno v povabilo k predložitvi ponudb). 
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TS9. Ekološko svetlobno onesnaževanje in vidnost zvezd 

(Vrednost indeksa G je neposredno povezana z vsebnostjo modre 

svetlobe in bi zato morala biti opredeljena, kadar učniki svetlobnega 

onesnaževanja na prostoživeče živali ali na vidnost zvezd vzbujajo 

skrb.)  

 

V parkih, na vrtovih in območjih, ki jih javni naročnik šteje za ekološko 

občutljive, je indeks G ≥ 1,5*. 

Za parke in vrtove, ki so odprti v nočnem času, se izvaja program 

zatemnjevanja**.  

V času, ko so parki in vrtovi zaprti, se izvaja program izklopa. 

Program zatemnjevanja in/ali izklopa** se izvaja za katera koli druga 

ekološko občutljiva območja. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži meritve indeksa G***.  

 

* Če indeksa G ni mogoče izračunati, se lahko za orientacijo uporabi CCT, pri 

čemer je treba vedno upoštevati, da uporaba CCT kot merske enote za modro 

svetlobo ni najustreznejša. Indeks G ≥ 1,5 običajno (vendar ne vedno) ustreza 

CCT ≤ 3 000 K.  

** Glede na specifikacije javnega naročnika (po možnosti opredeljene v TS3, 

če je to vključeno v povabilo k predložitvi ponudb). 

*** Indeks G se lahko hitro in enostavno izračuna z uporabo istih 

fotometričnih podatkov, kot se uporabijo za izračun CCT na podlagi Excelove 

razpredelnice, ki je na voljo na tem spletišču: 

TS9. Ekološko svetlobno onesnaževanje in vidnost zvezd 

(Vrednost indeksa G je neposredno povezana z vsebnostjo modre 

svetlobe in bi zato morala biti opredeljena, kadar učniki svetlobnega 

onesnaževanja na prostoživeče živali ali na vidnost zvezd vzbujajo skrb. 

Javni naročniki bi se morali zavedati, da svetilke, ki so v skladu s to 

zahtevo, verjetno ne bodo izpolnjevale TS1 za svetlobni izkoristek.)  

 

V parkih, na vrtovih in območjih, ki jih javni naročnik šteje za ekološko 

občutljive, ali na katerem koli območju v radiju 30 km od mestnega 

observatorija za optično astronomijo ali v radiju 100 km od večjega 

observatorija za optično astronomijo je indeks G ≥ 2,0*. 

Za parke in vrtove, ki so odprti v nočnem času, se izvaja program 

zatemnjevanja**.  

V času, ko so parki in vrtovi zaprti, se izvaja program izklopa. 

Program zatemnjevanja in/ali izklopa** se izvaja za katera koli druga 

ekološko občutljiva območja ali območja v opredeljenem radiju od 

zadevnih optičnih observatorijev. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži meritve indeksa G***.  

 

* Če indeksa G ni mogoče izračunati, se lahko za orientacijo uporabi CCT, pri 

čemer je treba vedno upoštevati, da uporaba CCT kot merske enote za modro 

svetlobo ni najustreznejša. Indeks G ≥ 2,0 običajno (vendar ne vedno) ustreza 

CCT ≤ 2 700 K.  

** Glede na specifikacije javnega naročnika (po možnosti opredeljene v TS3, 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg. če je to vključeno v povabilo k predložitvi ponudb). 

*** Indeks G se lahko hitro in enostavno izračuna z uporabo istih 

fotometričnih podatkov, kot se uporabijo za izračun CCT na podlagi Excelove 

razpredelnice, ki je na voljo na tem spletišču: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg. 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Kakovostna in trajna oprema za razsvetljavo: tehnične specifikacije (TS), merila za oddajo naročila (AC) in 

povezane klavzule o izvedbi naročila (CPC) 
 

PREDMET 

Merila v oddelku 3.5 se nanašajo posebej na nakup kakovostne in trajne opreme za cestno razsvetljavo za: nove razsvetljave, obnovo obstoječih 

razsvetljav, naknadno opremljanje obstoječih razsvetljav z novimi svetilkami ali naknadno opremljanje obstoječih svetilk z novimi svetlobnimi viri 

ali krmilniki. 
 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS10. Predložitev navodil 

(Uporablja se, kadar se oprema in/ali krmilniki pri posamezni razsvetljavi, ki je predmet povabila k predložitvi ponudb, razlikujejo od običajne 

opreme, nameščene drugje v širšem omrežju razsvetljave, ki ga upravlja javni naročnik.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Ponudnik pri namestitvi novih ali obnovljenih sistemov razsvetljave predloži naslednje informacije: 

 navodila za razstavljanje svetilk; 

 navodila o tem, kako zamenjati svetlobne vire (kjer je to ustrezno) in katere sijalke se lahko uporabljajo v svetilkah brez zmanjšanja 

energijske učinkovitosti; 

 navodila za upravljanje in vzdrževanje krmilnikov razsvetljave; 

 navodila za ponovno umerjanje in prilagoditev krmilnikov, vezanih na dnevno svetlobo, ter 

 navodila za prilagoditev časa izklopa časovnih stikal ter nasvete o tem, kako to najbolje opraviti, da se zadovoljijo potrebe po vidnosti brez 

čezmernega povečanja porabe energije. 
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Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki jo podpre s primeri pisnih navodil, ki bodo zagotovljena javnemu naročniku, če bo ponudba 

izbrana. 
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TS11. Predelava odpadkov 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Ponudnik izvede ustrezne okoljske ukrepe za zmanjšanje in predelavo odpadkov, ki nastanejo med namestitvijo novega ali obnovljenega sistema 

razsvetljave.  

Vse odpadne sijalke in svetilke ter krmilniki razsvetljave se zberejo ločeno in pošljejo v predelavo v skladu z direktivo OEEO6. Vsi drugi odpadni 

materiali, za katere se pričakuje, da bodo nastali, in ki jih je mogoče reciklirati, se zberejo in dostavijo v ustrezne objekte. 

 

Preverjanje:  

Ponudnik navede podrobnosti o vzpostavljenih postopkih ravnanja z odpadki in opredeli primerna mesta, kamor se lahko prepeljejo odpadna 

električna in elektronska oprema ter drugi materiali, ki jih je mogoče reciklirati, za ločevanje, recikliranje in toplotno predelavo, kot je ustrezno.  

TS12. Življenjska doba izdelkov, nadomestni deli in garancija  

(Tukaj opredeljene mejne vrednosti veljajo za svetlobne vire, sijalke in 

svetilke, ki temeljijo na tehnologiji LED.) 

 

Nazivna življenjska doba vseh svetlobnih virov, ki temeljijo na 

tehnologiji LED, pri 25 °C je:  

 6 000 ur za L96; 

 50 000 ur za L70 (predvidena); 

 3 000 ur za C0 ali 6 000 ur za C10; 

TS12. Življenjska doba izdelkov, nadomestni deli in garancija  

(Tukaj opredeljene mejne vrednosti veljajo za svetlobne vire, sijalke in 

svetilke, ki temeljijo na tehnologiji LED.) 

 

Nazivna življenjska doba vseh svetlobnih virov, ki temeljijo na 

tehnologiji LED, pri 25 °C je:  

 6 000 ur za L96; 

 100 000 ur za L70 (predvidena); 

 3 000 ur za C0 ali 6 000 ur za C10; 

                                                           
6 Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (prenovitev), (UL L 197, 24.7.2012, str. 38). 
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 50 000 ur za C50 (predvidena). 

Popravilo ali zagotovitev ustreznih nadomestnih delov za module LED, 

pri katerih je prišlo do nepričakovane okvare, sta zajeta s petletno 

garancijo od datuma namestitve.  

 

Preverjanje: 

Podatke o preizkusih v zvezi z vzdrževanjem svetlobnega toka svetlobnih 

virov predloži laboratorij, ki ga je akreditirala organizacija International 

Laboratory Accreditation Cooperation ter izpolnjuje standard IES LM-

80* za dejanske podatke in standard IES TM-21* za predvidene podatke. 

Ponudnik predloži izvod najmanj petletne garancije, ki jo je treba 

podpisati, če je ponudnik izbran.  

Izvajalec predloži izvod garancije, ki se bo uporabljala, če bo ponudnik 

izbran, in navede ustrezne kontaktne podatke (vsaj telefonsko številko in 

e-naslov) za reševanje kakršnih koli s tem povezanih vprašanj ali 

morebitnih zahtevkov.  

Pojasniti je treba, da garancija krije vsaj stroške popravila ali zamenjave 

okvarjenih delov modula LED v razumnem času po prijavi okvare (ki ga 

javni naročnik opredeli v povabilu k predložitvi ponudb) bodisi 

neposredno bodisi prek drugih pooblaščenih oseb. Nadomestni deli 

morajo biti enaki kot originalni, če pa to ni mogoče, se lahko uporabijo 

enakovredni nadomestni deli z enako funkcijo in enako ali boljšo 

zmogljivostjo.  

Garancija ne zajema naslednjega: 

 100 000 ur za C50 (predvidena). 

Popravilo ali zagotovitev ustreznih nadomestnih delov za module LED, 

pri katerih je prišlo do nepričakovane okvare, sta zajeta s sedemletno 

garancijo od datuma namestitve.  

 

Preverjanje: 

Podatke o preizkusih v zvezi z vzdrževanjem svetlobnega toka 

svetlobnih virov predloži laboratorij, ki ga je akreditirala organizacija 

International Laboratory Accreditation Cooperation ter izpolnjuje 

standard IES LM-80* za dejanske podatke in standard IES TM-21* za 

predvidene podatke. 

Ponudnik predloži izvod najmanj sedemletne garancije, ki jo je treba 

podpisati, če je ponudnik izbran.  

Izvajalec predloži izvod garancije, ki se bo uporabljala, če bo ponudnik 

izbran, in navede ustrezne kontaktne podatke (vsaj telefonsko številko 

in e-naslov) za reševanje kakršnih koli s tem povezanih vprašanj ali 

morebitnih zahtevkov.  

Pojasniti je treba, da garancija krije vsaj stroške popravila ali zamenjave 

okvarjenih delov modula LED v razumnem času po prijavi okvare (ki 

ga javni naročnik opredeli v povabilu k predložitvi ponudb) bodisi 

neposredno bodisi prek drugih pooblaščenih oseb. Nadomestni deli 

morajo biti enaki kot originalni, če pa to ni mogoče, se lahko uporabijo 

enakovredni nadomestni deli z enako funkcijo in enako ali boljšo 

zmogljivostjo.  
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(a) okvare delovanja zaradi vandalizma, nesreč ali drugih skrajnih 

vremenskih pojavov; 

(b) sijalk ali svetilk, ki so dlje časa delovale v nepravilnih pogojih (npr. 

pri napačni omrežni napetosti), če lahko izvajalec to dokaže. 

* Se posodobi z LM-84 in TM 28, ko bosta ti različici objavljeni. 

 

Garancija ne zajema naslednjega: 

(a) okvare delovanja zaradi vandalizma, nesreč ali drugih skrajnih 

vremenskih pojavov; 

(b) sijalk ali svetilk, ki so dlje časa delovale v nepravilnih pogojih 

(npr. pri napačni omrežni napetosti), če lahko izvajalec to dokaže. 

* Se posodobi z LM-84 in TM 28, ko bosta ti različici objavljeni. 

 

TS13. Popravljivost 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Ponudnik zagotovi, da lahko strokovnjak dejansko dostopa do sestavnih delov (npr. svetlobnega vira, sijalke, modula LED, gonilnika), potem ko je 

bila svetilka dana v uporabo. 

Sestavne dele mora biti mogoče opredeliti, biti morajo dostopni in odstranljivi, ne da bi se sestavni del ali svetilka poškodovala.  

Sestavne dele mora biti mogoče zamenjati na kraju samem (tj. na višini montaže svetilke) brez orodja (tj. „plug and play“) ali z eno od naslednjih 

vrst izvijačev: 

– standardnim izvijačem, križnim izvijačem „Pozidriv“, križnim izvijačem „Phillips“, izvijačem „Torx“, ključem imbus ali kombiniranim ključem. 

 

Preverjanje:  

Ponudnik priloži tehnični priročnik, ki vključuje eksplozijsko risbo svetilke, na kateri so prikazani deli, do katerih je mogoče dostopati in ki jih je 

mogoče zamenjati. Navedeni morajo biti tudi deli, zajeti s pogodbami o vzdrževanju v okviru garancije. 
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TS14. Stopnja zaščite pred vdorom (IP) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Svetilke za ceste razredov M in C imajo optični sistem s stopnjo zaščite pred vdorom IP65 ali višjo, odvisno od lokalnih razmer.  

Stopnja zaščite pred vdorom za svetilke za ceste razreda P je IP55 ali višja, odvisno od lokalnih razmer. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži tehnične specifikacije, iz katerih je razvidno, da je bilo to merilo izpolnjeno v skladu z oddelkom 9 standarda IEC 60598-1.   

 

Opomba: preizkusi za vdor prahu, trdnih delcev in vlage, določeni v standardu IEC 60598-1, nikakor niso enaki preizkusom iz standarda IEC 60529 zaradi 

tehničnih značilnosti svetilk. Sistem dodeljevanja številk IP je pojasnjen v Prilogi J k navedenemu standardu. 

TS15. Stopnja odpovedi krmilne naprave 

Navedena stopnja odpovedi krmilne naprave je nižja od 0,2 % na 1 000 ur 

in je zajeta z osemletno garancijo za krmilno napravo. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti z zgoraj navedeno stopnjo 

odpovedi za katero koli krmilno napravo, ki jo namerava dobaviti. Izjava 

je podprta z ustreznimi postopki preskušanja v skladu s standardi v 

panogi.   

 

TS15. Stopnja odpovedi krmilne naprave 

Navedena stopnja odpovedi krmilne naprave je nižja od 0,1 % na 

1 000 ur in je zajeta z desetletno garancijo za krmilno napravo. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti z zgoraj navedeno stopnjo 

odpovedi za katero koli krmilno napravo, ki jo namerava dobaviti. 

Izjava je podprta z ustreznimi postopki preskušanja v skladu s standardi 

v panogi.   
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TS16. Označevanje svetilk LED 

(Uporablja se, kadar se namestijo nove svetilke LED.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Na svetilkah, katerih namestitev predlaga ponudnik, so navedene vsaj naslednje tehnične informacije: 

 proizvajalčevo ime, oznaka, serijska številka in datum proizvodnje; 

 vhodna moč; 

 svetlobni tok pri 25 °C; 

 delež svetlobnega toka, ki seva navzgor; 

 kode pretoka CIE; 

 najbližja barvna temperatura (CCT); 

 indeks G; 

 navedba tehnologije krmiljenja zatemnjevanja (če se uporablja). 

Informacije bi morale biti vključene v svetilko in po možnosti tudi v del svetlobnega droga, ki ga je mogoče doseči s tal. Ponudnik bi moral 

natančno opredeliti, kako bodo te informacije prikazane (npr. na nalepki s kodo QR, nalepki z zapisanimi informacijami ali kovinski ploščici z 

vgraviranimi informacijami). 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži vzorčni opis nalepke, ki jo bo zagotovil s svojo opremo za razsvetljavo, če bo njegova ponudba izbrana. 
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MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

AC3. Podaljšana garancija 

(Uporablja se za TS12.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Ponudnikom, ki so pripravljeni zagotoviti začetne garancije, ki presegajo minimalna obdobja garancije, navedena v TS12, in katerih stroški so že 

vključeni v ceno ponudbe, se dodeli največ X točk. Točke se dodelijo sorazmerno s tem, koliko garancija presega minimalne zahteve, in sicer: 

 minimalno obdobje + 1 leto: 0,2-kratnik X točk; 

 minimalno obdobje + 2 leti: 0,4-kratnik X točk; 

 minimalno obdobje + 3 leta: 0,6-kratnik X točk; 

 minimalno obdobje + 4 leta: 0,8-kratnik X točk; 

 minimalno obdobje + 5 ali več let: X točk. 

Ponudniki lahko po želji predložijo tudi predračune za podaljšane garancije, ki niso vključene v ceno ponudbe, vendar za to ne bodo prejeli točk. V 

takih primerih se do zadnjega leta prvotne garancije ne bo zahtevalo nobeno plačilo za podaljšano garancijo, po tem obdobju pa bo javni naročnik 

uspešnemu ponudniku na začetku vsakega leta podaljšane garancije nakazal letno plačilo.  

Poleg tega bo lahko javni naročnik vse do zadnjega leta prvotne garancije sprožil začetek veljavnosti ali zavrnil ponudbo podaljšane garancije; 

stroški podaljšane garancije bodo prvotno predlagani stroški plus stopnja inflacije. 
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KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 

CPC7. Zaveza za predelavo odpadkov in prevoz na primerna odlagališča 

(Uporablja se za TS11.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Izvajalec predloži seznam odpadkov, zbranih med projektom. Poleg tega navede podrobnosti glede kakršnega koli razvrščanja, ki je bilo izvedeno 

pred prevozom na ustrezna odlagališča, opredeljena v prvotni ponudbi, ali druga ustrezna odlagališča, kjer se lahko odpadki razvrščajo, predelajo, 

reciklirajo in, kjer je to ustrezno, uporabijo za toplotno predelavo. 

Kot dokazilo o dostavi se predložijo računi v zvezi z dostavo. 

 

 

CPC8. Označevanje svetilk LED 

(Uporablja se za TS16.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Izvajalec se zaveže, da bo zagotovil nalepke za dobavljene svetilke, ki bodo vsebovale vsaj minimalne informacije, določene v TS16. 
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3 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP PROMETNE SIGNALIZACIJE 
 

3.1 Tehnične specifikacije (TS) in merila za oddajo naročila (AC) 
 

PREDMET 

Merila v oddelku 4.1 se nanašajo posebej na nakup opreme za razsvetljavo za prometno signalizacijo ter stroške njenega delovanja in vzdrževanja v 

opredeljenem časovnem okviru.  

 

 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS1. Stroški v življenjski dobi 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Stroški v življenjski dobi se izračunajo na podlagi specifikacij, ki jih določi javni naročnik in ki morajo vključevati: 

 časovni okvir (npr. osem let); 

 popis potrebne prometne signalizacije (npr. rdeče luči, rumene luči, zelene luči, zelene puščice, rdeče luči za pešce in zelene luči za pešce); 

 povprečni delovni cikel vsake prometne signalizacije (npr. rdeča luč 55 %, rumena luč 2 %, zelena luč 43 %) ter 

 ceno električne energije (npr. 0,12 EUR/kWh). 

Ponudnik navede naslednje podrobnosti za dopolnitev ocene stroškov v življenjski dobi: 

 obdobje garancije za sijalke v primeru nepričakovane okvare; 
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 nazivno življenjsko dobo sijalke (tj. čas, ko se pričakuje, da bo svetlobni tok sijalke padel na 70 % prvotnega svetlobnega toka); 

 stroške nakupa sijalk (na začetku in za morebitno potrebno zamenjavo v opredeljenem časovnem okviru); 

 stroške nakupa morebitne pomožne opreme; 

 stroške nakupa morebitnih drogov, temeljev in novih električnih povezav ter 

 stroške namestitve (ure dela, pomnožene s ceno dela, ter stroški za dvižno opremo itd.).  

Preverjanje: 

Javni naročnik ponudnikom zagotovi običajni na razpredelnici temelječ kalkulator stroškov v življenjski dobi, v katerega so že vneseni podatki, ki 

se zahtevajo od javnega naročnika.  

Ponudnik predloži kopijo izpolnjene razpredelnice skupaj z izjavo, s katero potrjuje, da ti stroški veljajo vsaj za opredeljeno obdobje, ki zajema 

prvotno obdobje, načrtovano za izvedbo naročila po izbiri uspešnega ponudnika. 
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TS2. Življenjska doba izdelkov, nadomestni deli in garancija  

(Tukaj opredeljene mejne vrednosti veljajo za svetlobne vire, sijalke in 

svetilke, ki temeljijo na tehnologiji LED.) 

 

Nazivna življenjska doba vseh svetlobnih virov, ki temeljijo na 

tehnologiji LED, pri 25 °C je:  

 6 000 ur za L96; 

 50 000 ur za L70 (predvidena); 

 3 000 ur za L0C0 ali 6 000 ur za C10; 

 50 000 ur za C50 (predvidena). 

Popravilo ali zagotovitev ustreznih nadomestnih delov za module LED, 

pri katerih je prišlo do nepričakovane okvare, sta zajeta s petletno 

garancijo od datuma namestitve.  

 

Preverjanje: 

Preskušanje in preverjanje opravi laboratorij, ki ga je akreditirala 

organizacija International Laboratory Accreditation Cooperation ter 

izpolnjuje standard IES LM-80* za dejanske podatke in standard IES 

TM-21* za predvidene podatke. 

Ponudnik predloži izvod najmanj petletne garancije, ki jo je treba 

podpisati, če je ponudnik izbran.  

Izvajalec predloži izvod garancije, ki se bo uporabljala, če bo ponudnik 

TS2. Življenjska doba izdelkov, nadomestni deli in garancija  

(Tukaj opredeljene mejne vrednosti veljajo za svetlobne vire, sijalke in 

svetilke, ki temeljijo na tehnologiji LED.) 

 

Nazivna življenjska doba vseh svetlobnih virov, ki temeljijo na 

tehnologiji LED, pri 25 °C je:  

 6 000 ur za L96;  

 100 000 ur za L70 (predvidena); 

 3 000 ur za L0C0 ali 6 000 ur za C10; 

 100 000 ur za C50 (predvidena). 

Popravilo ali zagotovitev ustreznih nadomestnih delov za module LED, 

pri katerih je prišlo do nepričakovane okvare, sta zajeta s sedemletno 

garancijo od datuma namestitve. 

 

Preverjanje: 

Preskušanje in preverjanje opravi laboratorij, ki ga je akreditirala 

organizacija International Laboratory Accreditation Cooperation ter 

izpolnjuje standard IES LM-80* za dejanske podatke in standard IES 

TM-21* za predvidene podatke. 

Ponudnik predloži izvod najmanj sedemletne garancije, ki jo je treba 

podpisati, če je ponudnik izbran.  

Izvajalec predloži izvod garancije, ki se bo uporabljala, če bo ponudnik 
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izbran, in navede ustrezne kontaktne podatke (vsaj telefonsko številko in 

e-naslov) za reševanje kakršnih koli s tem povezanih vprašanj ali 

morebitnih zahtevkov.  

Pojasniti je treba, da garancija krije vsaj stroške popravila ali zamenjave 

okvarjenih delov modula LED v razumnem času po prijavi okvare (ki ga 

javni naročnik opredeli v povabilu k predložitvi ponudb) bodisi 

neposredno bodisi prek drugih pooblaščenih oseb. Nadomestni deli 

morajo biti enaki kot originalni, če pa to ni mogoče, se lahko uporabijo 

enakovredni nadomestni deli z enako funkcijo in enako ali boljšo 

zmogljivostjo.  

Garancija ne zajema naslednjega: 

(a) okvare delovanja zaradi vandalizma, nesreč ali drugih skrajnih 

vremenskih pojavov; 

(b) sijalk ali svetilk, ki so dlje časa delovale v nepravilnih pogojih (npr. 

pri napačni omrežni napetosti), če lahko izvajalec to dokaže. 

* Se posodobi z LM-84 in TM 28, ko bosta ti različici objavljeni. 

izbran, in navede ustrezne kontaktne podatke (vsaj telefonsko številko in 

e-naslov) za reševanje kakršnih koli s tem povezanih vprašanj ali 

morebitnih zahtevkov.  

Pojasniti je treba, da garancija krije vsaj stroške popravila ali zamenjave 

okvarjenih delov modula LED v razumnem času po prijavi okvare (ki ga 

javni naročnik opredeli v povabilu k predložitvi ponudb) bodisi 

neposredno bodisi prek drugih pooblaščenih oseb. Nadomestni deli 

morajo biti enaki kot originalni, če pa to ni mogoče, se lahko uporabijo 

enakovredni nadomestni deli z enako funkcijo in enako ali boljšo 

zmogljivostjo.  

Garancija ne zajema naslednjega: 

(a) okvare delovanja zaradi vandalizma, nesreč ali drugih skrajnih 

vremenskih pojavov; 

(b) sijalk ali svetilk, ki so dlje časa delovale v nepravilnih pogojih (npr. 

pri napačni omrežni napetosti), če lahko izvajalec to dokaže. 

* Se posodobi z LM-84 in TM 28, ko bosta ti različici objavljeni. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

AC1. Najnižji stroški v življenjski dobi 

(Uporablja se za TS1.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Največ X točk se dodeli ponudniku, katerega predlog izkazuje najnižje stroške v življenjski dobi.  

Drugim ponudnikom se točke dodelijo sorazmerno s tem, kako se njihovi stroški v življenjski dobi primerjajo z najnižjimi stroški, za kar se uporabi 
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naslednja enačba: 

 

𝑇𝑜č𝑘𝑒, 𝑑𝑜𝑑𝑒𝑙𝑗𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑏𝑖 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ž𝑗𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑣 ž𝑖𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖 𝑖𝑧𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑏

𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑣 ž𝑖𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑗𝑠𝑘𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑏𝑒 𝐴
 

 

Preverjanje: 

Po prejetju vseh ponudb bo lahko javni naročnik ugotovil, katera ponudba zagotavlja najnižje stroške v življenjski dobi, in na podlagi tega določil, 

koliko točk je treba dodeliti posamezni ponudbi. 

AC2. Podaljšana garancija 

(Uporablja se za TS2.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Ponudnikom, ki so pripravljeni zagotoviti začetne garancije, ki presegajo minimalna obdobja garancije, navedena v TS2, in katerih stroški so že 

vključeni v ceno ponudbe, se dodeli največ X točk. Točke se dodelijo sorazmerno s tem, koliko garancija presega minimalne zahteve, in sicer: 

 minimalno obdobje + 1 leto: 0,2-kratnik X točk; 

 minimalno obdobje + 2 leti: 0,4-kratnik X točk; 

 minimalno obdobje + 3 leta: 0,6-kratnik X točk; 

 minimalno obdobje + 4 leta: 0,8-kratnik X točk; 

 minimalno obdobje + 5 ali več let: X točk. 

Ponudniki lahko po želji predložijo tudi predračune za podaljšane garancije, ki niso vključene v ceno ponudbe, vendar za to ne bodo prejeli točk. V 

takih primerih se do zadnjega leta prvotne garancije ne bo zahtevalo nobeno plačilo za podaljšano garancijo, po tem obdobju pa bo javni naročnik 

uspešnemu ponudniku na začetku vsakega leta podaljšane garancije nakazal letno plačilo.  

Poleg tega bo lahko javni naročnik vse do zadnjega leta prvotne garancije sprožil začetek veljavnosti ali zavrnil ponudbo podaljšane garancije; 

stroški podaljšane garancije bodo prvotno predlagani stroški plus stopnja inflacije. 
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AC3. Krmilnik za zatemnjevanje 

(Uporablja se za vse javne razpise, razen če je jasno, da bi krmilniki za zatemnjevanje povzročili višje skupne stroške lastništva. Javni naročniki 

bi morali želeno zmogljivost zatemnjevanja jasno opredeliti v povabilu k predložitvi ponudb.) 

(Enako za osnovna in celovita merila.) 

 

Točke se dodelijo ponudnikom, ki navedejo svetlobne vire in svetilke z brezhibno delujočimi krmilniki za zatemnjevanje, ki jih je mogoče 

programirati tako, da se zatemnitev izvaja v obdobjih majhne intenzivnosti uporabe cest v nočnem času. 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži dokumentacijo proizvajalcev svetlobnih virov in svetilk, katerih uporabo predlaga, iz katere je razvidno, da so združljivi s 

krmilniki za zatemnjevanje.  

V dokumentaciji je prikazana tudi krivulja moči svetlobnega toka glede na porabo energije, navedena je največja mogoča zatemnitev ter 

zagotovljena so navodila za nastavitev in spremembo nastavitev programov krmilnikov. 
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4 IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI 
 

Izračun stroškov v življenjski dobi je izjemno pomembna tema za cestno razsvetljavo. Glavni strošek v življenjski dobi pri tradicionalni 

visokointenzivnostni (High Intensity Discharge (HID)) tehnologiji je vedno bila poraba električne energije v fazi uporabe. Tehnologije LED so 

učinkovitejše, vendar je njihov nakup dražji, čeprav se strošek njihovega nakupa v zadnjih petih letih hitro znižuje. Zato morajo imeti javni organi 

možnost, da sprejmejo najboljšo objektivno odločitev z ekonomskega vidika. Ta zadeva je še posebej občutljiva, saj je za prehod cestne razsvetljave s 

tehnologije HID na tehnologijo LED običajno potreben velik finančni vložek, ki lahko presega letni proračun javnega organa, namenjen cestni 

razsvetljavi. Zato je lahko izkazovanje nižjih stroškov v življenjski dobi dejansko osnovni pogoj za pridobitev sredstev za prehod na izvedbo s 

tehnologijo LED. 

Večja in manjša mesta v ZDA, ki so prva začela uporabljati tehnologijo LED za cestno razsvetljavo, so opravila več primerjav stroškov v življenjski 

dobi. Nekatere so na kratko opisane v nadaljevanju. 

 Mesto Portland je vložilo 18,5 milijona USD v zamenjavo 45 000 svetilk HPS (tj. z visokotlačnim natrijevim svetlobnim virom) s svetilkami 

LED s 50-odstotno manjšo porabo energije, kar je zaradi nižjih stroškov energije in vzdrževanja prineslo prihranke v višini 1,5 milijona USD 

na leto. To ustreza vračilni dobi osmih let, če se upoštevajo diskontne stopnje (Portland, 2015). 

 Mesto Los Angeles je vložilo 57 milijonov USD v zamenjavo 140 000 svetilk HPS s svetilkami LED s 3-odstotno manjšo porabo energije (Los 

Angeles, 2013). Pričakovani prihranki energije so bili sprva ocenjeni na 40 %, vendar so bili zaradi napredka v tehnologiji LED pred projektom 

doseženi večji prihranki. V študiji je bilo ugotovljeno tudi hitro zniževanje stroškov na enoto (npr. med marcem in septembrom 2012 so se 

stroški znižali s 495 USD na 309 USD). Samo pri stroških vzdrževanja se pričakujejo letni prihranki v višini 2,5 milijona USD, in sicer zaradi 

nižje stopnje okvar svetilk LED (0,2 % pri svetilkah LED v primerjavi z 10 % pri svetilkah HPS). Skupaj s prihranki v višini 7,5 milijona USD 

pri stroških električne energije, s čimer skupni letni prihranki znašajo 10 milijonov USD, bi morala biti vračilna doba naložbe od pet do šest let. 

Vendar je bilo v študiji pozvano k previdnosti pri nakupu tehnologije LED, ko je bilo ugotovljeno, da je samo 84 od 244 enot LED izpolnjevalo 

specifikacije kakovosti, določene na spletišču urada Bureau of Street Lighting (BSL, 2018). 

 V okrožju Charlotte County so leta 2016 proučili stroške prehoda z 2 145 svetilk HPS na razsvetljavo LED. Stroški vzdrževanja so bili ocenjeni 

med 28 USD in 55 USD na svetilko, odvisno od tipa. Stroški električne energije svetilke HPS so znašali približno 12 USD na mesec, pri 

svetilki LED pa so bili ocenjeni na 6 USD na mesec (kar pomeni 50-odstotno znižanje). Trenutni stroški energije in vzdrževanja (za HPS) 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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znašajo 310 000 USD oziroma 80 000 USD. Stroški, ki so jih izračunali za različne tipe svetilk, so bili naslednji: podolgovata glava (HPS 

345 USD, LED 780 USD) in okrasna glava (HPS 1 200 USD, LED 1 800 USD). Predvidevali so, da bo treba sijalko HPS zamenjati vsakih pet 

let, napajalni modul LED (150 USD) bo treba prav tako zamenjati vsakih pet let, optični modul LED (750 USD) pa bo treba zamenjati vsakih 

20 let. Ugotovili so, da so stroški svetilk HPS in LED v 20-letnem obdobju podobni, vendar da bo zaradi zniževanja stroškov tehnologije LED 

ta kmalu postala gospodarnejša možnost. 

 V mestu Chanhassen v Minnesoti je bilo leta 2012 ocenjeno, da bi se naložba v prehod z razsvetljave HID na razsvetljavo LED povrnila v 8 do 

12 letih (Swanson in Carlson, 2012). Ocenjena je bila življenjska doba sijalk HID (6 let oz. 21 000 ur) in sijalk LED (22 let oz. 78 000 ur) ob 

predpostavki, da delujejo 3 550 ur na leto. Avtorji so ugotovili, da se cena nakupa svetilk LED bistveno razlikuje glede na zahtevano 

učinkovitost, velikost naročila in dolžino dobavne verige. Za serije 500 svetilk so cene segale od 250 USD do 1 325 USD na svetilko LED. 

Cena nove sijalke HPS je bila ocenjena na 11 USD, novega droga pa na 800 USD. Strošek namestitve nove sijalke HPS ali nove svetilke LED 

je bil ocenjen na 110 USD, namestitve novega droga pa na 1 500 USD. Predvidevali so, da bo s svetilkami LED ustvarjen 60-odstotni prihranek 

pri porabi energije, skupni stroški vzdrževanja svetilk LED v 22 letih pa so bili ocenjeni na 220 USD. Uporabljene so bile različne diskontne 

stopnje v višini 2 %, 4 % in 8 %, predvidena cena električne energije je bila 0,046 USD/kWh in upoštevale so se tri različne cene zakupa. V 

skoraj vseh primerih je bila z vidika stroškov v življenjski dobi možnost s tehnologijo LED cenejša od možnosti s tehnologijo HID. Višja kot je 

diskontna stopnja, manj privlačna je možnost s tehnologijo LED. 

 V Phoenixu so leta 2013 proučili prehod s skoraj 95 000 svetilk HPS na svetilke LED (Silsby, 2013). V desetletnem obdobju so upoštevali 

svetilke HPS in LED z naslednjimi značilnostmi: stroški energije na svetilko na leto (HPS 72,36 USD, LED 32,88 USD), stroški svetilke (HPS 

250 USD, LED 475 USD), namestitev svetilke (HPS 29 USD, LED 29 USD) in življenjska doba sijalke (HPS 20 000 ur, LED 50 000 ur). Na 

koncu so ugotovili, da je tehnologija LED v desetletnem obdobju cenejša za približno 20 %. Za mesto Phoenix bi to pomenilo približno 

5 milijonov USD na leto po prehodu celotnega sistema na razsvetljavo LED. Izračunano je bilo, da bi se naložba v razsvetljavo LED v višini 

1 milijona USD povrnila v devetih letih.  

Primeri več različnih scenarijev javnih naročil so bili vključeni v Tehnično prilogo IV k tehničnemu poročilu, priloženemu tem merilom EU za zelena 

javna naročila; v scenarijih je uporabljen kalkulator stroškov v življenjski dobi, ki ga je pripravila švedska nacionalna agencija za javna naročila. Več 

primerov stroškov v življenjski dobi pri javnih naročilih cestne razsvetljave je bralcem na voljo v tehničnem poročilu.  

 

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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5 TEHNIČNA PRILOGA I: REFERENČNE VREDNOSTI KAZALNIKOV PDI IN AECI 

 
Leto 

Želena raven in širina ceste (za osvetlitev) 
Osnov. Celov. Osnov. Celov. Osnov. Celov. Osnov. Celov. Osnov. Celov. Osnov. Celov. 

≤ 5 m ≤ 5 m 5–6 m 5–6 m 6–7 m 6–7 m 7–8 m 7–8 m 8–9 m 8–9 m ≥ 9 m ≥ 9 m 
Referenčne vrednosti PDI 

W.lx–1.m–2 

= 1 / (svet. izk. x fakt. vzdrž. x izkor.) 

2018–19 0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020–21 0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022–23 0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

„Osnovne vrednosti“ AECI  
kWh.m–2.leto–1.lx–1  

(v bistvu PDI x 0,001 kW/W x 
4 015 ur/leto in x faktor zatemnitve 

1,00 (osnov.) ali 0,73 (celov.)) 

2018–19 0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020–21 0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022–23 0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Dejanske referenčne 
vrednosti AECI, ki so 

preprosto zgornje 
osnovne vrednosti 
AECI, pomnožene z 

osvetljenostjo (luks).  
 

* Ravni C0 ali C1 morata 
izpolnjevati zahteve 
kazalnika AECI na 

podlagi 20 luksov (npr. z 
izboljšanim 

zatemnjevanjem). 
 

Upoštevajte, da je treba 
za ceste razreda M 

opredeliti svetlost, na 
katero bo vplivala 
odsevnost cestne 

površine (svetlost = 
osvetljenost x 
odsevnost). 

C0*, C1*, C2  
(povp. 

20 luksov) 

2018–19 1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020–21 1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022–23 1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3/P1 
(povp. 

15 luksov) 

2018–19 1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020–21 1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022–23 1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4/P2 
(povp. 

10 luksov) 

2018–19 0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020–21 0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022–23 0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5/P3 
(povp. 

7,5 luksa) 

2018–19 0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020–21 0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022–23 0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(povp. 

5 luksov) 

2018–19 0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020–21 0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022–23 0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(povp. 

3 lukse) 

2018–19 0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020–21 0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022–23 0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
2018–19 0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020–21 0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 
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(povp. 
2 luksa) 

2022–23 0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 

Razlike v vrednostih kazalnika PDI za različna leta temeljijo na stopenjskem povečevanju svetlobnega izkoristka, ki se pričakuje pri tehnologiji LED, ali 17 lm/W vsaki dve leti med 
letoma 2018 in 2023. Začetna svetlobna izkoristka sta 120 lm/W (osnovna) in 130 lm/W (celovita) v letu 2018. Opravljen je bil poenostavljen izračun referenčnih vrednosti 
kazalnika PDI, pri čemer je PDI = 1 / (svetlobni izkoristek x faktor vzdrževanja x faktor izkoriščenosti razsvetljave). 

Za vse referenčne vrednosti kazalnika PDI se predpostavlja faktor vzdrževanja (MF) 0,85. Vrednosti izkoriščenosti razsvetljave so odvisne od širine ceste in želene ravni za merilo, 
in sicer: 

osnovna/celovita: širina ≤ 5 m (U = 0,42 / 0,5); širina 5–6 m (U = 0,49 / 0,55); širina 6–7 m (U = 0,56 / 0,6); širina 7–8 m (U = 0,63 / 0,7); širina 8–9 m (U = 0,7 / 0,75); širina 
≥ 9 m (U = 0,7 / 0,75).  

 


