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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 posamezen organ, če se mu zdi to primerno, (delno ali v celoti) vključi v svojo 
razpisno dokumentacijo s čim manj urejanja. Javnim organom se svetuje, naj pred objavo javnih razpisov na trgu, na katerem poslujejo, preverijo 
obstoječo ponudbo blaga, storitev in gradenj, ki jih nameravajo kupiti. Kadar javni naročnik namerava uporabiti merila, predlagana v tem dokumentu, 
mora to storiti tako, da zagotovi izpolnjevanje zahtev iz zakonodaje EU o javnem naročanju (glej na primer člena 42 in 43, člen 67(2) ali člen 68 
Direktive 2014/24/EU in podobne določbe v drugih zakonodajnih aktih EU o javnem naročanju). Praktične informacije o tem so navedene tudi v 
priročniku o zelenih javnih naročilih iz leta 2016, ki je na voljo na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_sl.pdf. 
V tem dokumentu so navedena merila EU za zelena javna naročila za vzdrževanje javnih površin. Priloženo tehnično poročilo vsebuje vse razloge za 
izbiro teh meril in napotila na dodatne informacije. Merila so razdeljena na merila za izbor, tehnične specifikacije, merila za oddajo in klavzule o 
izvedbi naročila. Obstajata dve vrsti meril: 

• 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 
naprej pri podpiranju ciljev na področju okolja in inovacij. 

Formulacija „enako za osnovna in celovita merila“ se vstavi, če so merila identična za obe vrsti. 
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1.1 Opredelitev pojmov in področje uporabe 
 
Skupina proizvodov „vzdrževanje javnih površin“ zajema naslednje javne površine: 

- ulice, ceste, avenije in bulvarje,  
- kolesarske steze,  
- območja za pešce, vključno s pločniki, podhodi, stopnicami, trgi itd., 
- umetne urejene vrtove in parke, 
- vodnjake, jezera in ribnike. 

 
V skupino proizvodov „vzdrževanje javnih površin“ niso vključeni: 

- naravni parki in gozdovi, 
- pristanišča, kanali, obalni pasovi itd. 

 
V skupino proizvodov „vzdrževanje javnih površin“ niso vključene naslednje dejavnosti: 

- zamenjava tlakovanih površin in urbanega pohištva, 
- popravilo ali zamenjava namakalnih sistemov, vodnjakov, uličnih znakov, urbanega pohištva in mehanske opreme (npr. vrat), 
- vzdrževanje kanalizacijskega sistema, 
- barvanje in prepleskanje. 

 
Skupina proizvodov „vzdrževanje javnih površin“ zajema naslednje kategorije in njihove ustrezne kode enotnega besednjaka javnih naročil (CPV). S 
kodami CPV je vzpostavljen enoten klasifikacijski sistem za javna naročila, katerega namen je poenotenje referenčnih sistemov, ki jih javni naročniki 
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in subjekti uporabljajo za opis javnih naročil. Kategorije, vključene v skupino proizvodov „vzdrževanje javnih površin“, in njihove ustrezne kode CPV 
so: 
 
kategorija 1: „nakup čistilnih sredstev za zunanje površine in storitev čiščenja zunanjih površin“: 

- „čistilna sredstva za zunanje površine“ vključujejo: 
o univerzalna čistila,   
o materiale za zimsko službo (odstranjevanje snega in ledu), koda CPV 44113910-7,  
o sol za posipanje cest, koda CPV 34927100-2, 
o potrebščine/pripomočke/mehanske dele, na primer ščetke, valje itd., 

-  „storitve čiščenja zunanjih površin“: te storitve so opredeljene kot spodaj navedene in kot tiste, ki jih zajemajo naslednje kode CPV: 
o storitve čiščenja in pometanja cest, ki ustrezajo kodi CPV 90610000:  

 mehansko in ročno pometanje pločnikov, kolesarskega pasu, cest (asfaltnih in drugih cestišč) in cestnih robov (bankin, robnikov, 
zelenih površin),  

o storitve čiščenja posod za odpadke, ki ustrezajo kodi CPV 90918000: 
 pobiranje odpadkov s tal, 
 zbiranje in razvrščanje odpadkov iz posod za odpadke, 

o mehansko in ročno čiščenje z vodnim curkom, ki ustreza kodama CPV 42924730 (aparati za čiščenje z vodo pod pritiskom) in 
42924740-8 (visokotlačni čistilni aparati): 
 čiščenje fasad/površin, 

o storitve odstranjevanja grafitov, ki ustrezajo kodi CPV 90690000: 
 odstranjevanje grafitov, 

o storitve odstranjevanja snega, ki ustrezajo kodi CPV 90620000, in storitve odstranjevanja ledu, ki ustrezajo kodi CPV 90630000: 
 odstranjevanje snega in ledu s pločnikov, kolesarskih pasov in cest, 

o čiščenje vodnjakov in vodometov, jezer in ribnikov, 
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o čiščenje po naravnih vremenskih pojavih (kot so nevihte ali močan dež/sneg). 
 

Kategorija 2: „nakup vrtnarskih sredstev in storitev“: 
- „vrtnarska sredstva“ vključujejo: 

o sredstva za izboljšanje tal, 
o okrasne rastline, 
o namakalne sisteme, 
o herbicide in pesticide. 

- „Vrtnarske storitve“: te storitve so opredeljene kot spodaj navedene in kot tiste, ki jih zajemajo naslednje kode CPV: 

o obrezovanje dreves, ki ustreza kodi CPV 77341000, 
o rezanje žive meje, ki ustreza kodi CPV 77342000,  
o sajenje in zamenjava rastlin in dreves: ki ustrezata kodi CPV 77330000, storitve na področju floristike; 03121100, sadike, čebulice, 

korenike, gomolji in cepiči; 03440000, gozdarski proizvodi; 03441000, okrasne rastline, trave, mahovi ali lišaji; 03451000, rastline; 
03451100, sadike; 03451200, cvetlične čebulice; 03451300, grmičevje; 03452000, drevje; 77314100, storitve zasajevanja s travo; 
77315000, storitve zasajevanja, 

o gnojenje, 
o zatiranje plevela in uporaba pesticidov: ki delno ustrezata kodi CPV 77312000, storitve pletja plevela, 
o zamenjava trate, 
o ročno in avtomatsko namakanje. 

 
Kategorija 3: „nakup mehanizacije in storitev, pri katerih se uporablja mehanizacija“: 

- „vrtnarska sredstva“, kot so opredeljena v Uredbi (EU) 2016/1628 o necestni mobilni mehanizaciji, Direktivi 2006/42/ES o strojih in Direktivi 
2000/14/ES o hrupu, ki ga povzroča oprema, ki se uporablja na prostem (Priloga I, točka 46). Mehanizacija vključuje: 

o vrtne kosilnice (vključno s stroji za košenje trave, za katerimi upravljavec hodi ali na katerih se vozi),  
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o brane – stroje za brazdanje,  
o verižne žage, 
o rezalnike grmičevja, 
o obrezovalnik trave / obrezovalnik travnatih robov, 
o obrezovalnike žive meje, 
o škarje za obrezovanje in podobne ročne stroje, 
o zbiralnike listja in puhalnike za listje, 
o motorne okopalnike – motokultivatorje, 
o ročno vodene motorne rotacijske okopalnike, 
o drobilnike/sekalnike (v skladu z opredelitvijo, ki se uporablja za vrtnarsko opremo, iz Direktive 2000/14/ES o hrupu), 
o stroje za pometanje z lastnim pogonom ali kompaktne stroje za pometanje, 
o trosilnike, 
o puhalnik za sneg z lastnim pogonom. 

 

- „Storitve, pri katerih se uporablja mehanizacija“: te storitve so opredeljene kot storitve, pri katerih je treba za vzdrževanje javnih površin 
uporabljati mehanizacijo (kot je opredeljena v merilih za zelena javna naročila). Dejavnost vzdrževanja zajema: 

o vrtnarske storitve, 
o storitve čiščenja zunanjih površin. 

 
Kategorija 4: „nakup vozil in voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve“: 

- „vozila“ so opredeljena tako, da zajemajo:  
o težka vozila, kar pomeni vozila kategorij N2 in N3, kot so opredeljena v Direktivi 2007/46/ES, 
o posebna vozila in druga vozila za posebne namene, kot so opredeljena v Direktivi 2007/46/ES, 
o vozila za čiščenje cest (naprave za pometanje, nameščene na tovornjake), 
o v skupino zajetih vozil niso vključeni kompaktni stroji za pometanje in trosilniki, ki se štejejo za necestno mobilno mehanizacijo. 
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- „Storitve, pri katerih se uporabljajo vozni park in vozila“: za oddajo storitev, ki vključujejo uporabo vozil, zunanjemu izvajalcu so priporočena 
merila za vozni park, ki se uporablja pri izvajanju teh storitev. 

 
Kategorija 5: „skupna merila za kategorije storitev“: 

- določajo merila za zagotovitev, da so ponudniki storitev in njihovi zaposleni usposobljeni in z izvajanjem ukrepov okoljskega ravnanja 
spodbujajo dobre operativne prakse.  

 (Za podrobnosti in dodatne tehnične opredelitve glej tehnično poročilo.) 
 

1.2 Splošna opomba o preverjanju 
 
Pri nekaj merilih je predlagani način preverjanja predložitev poročil o preskusih. Za vsako merilo so navedene ustrezne preskusne metode. Javni organ 
se odloči, v kateri fazi bi bilo treba predložiti te rezultate preskusov. Na splošno se ne zdi potrebno od vseh ponudnikov zahtevati, naj že na začetku 
predložijo rezultate preskusov. Za zmanjšanje bremena ponudnikov in javnih organov bi lahko ob predložitvi ponudb zadostovala lastna izjava. 
Obstajajo različne možnosti glede tega, ali in kdaj bi se lahko nato zahtevali ti preskusi: 
 

(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 za dokaz šteje, da ni zadosten ali skladen, bi se izvedli naslednji ukrepi: 

i) kadar način preverjanja zadeva tehnično specifikacijo, bi se dokaz zahteval od ponudnika z drugim največjim številom točk, ki bi se 
nato proučil za oddajo naročila; 
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ii) kadar način preverjanja zadeva merilo za oddajo, bi se dodeljene dodatne točke odštele, razvrstitev ponudbe pa bi se znova izračunala z 
vsemi zadevnimi posledicami. 

Poročilo o preskusu potrjuje, da je bil za nekatere zahteve preskušen vzorčni izdelek in ne izdelki, ki se dejansko dobavijo v okviru naročila. Pri 
okvirnih sporazumih so lahko okoliščine drugačne. Ta scenarij je dodatno obravnavan v naslednji točki o izvedbi naročila in dodatnih pojasnilih 
v nadaljevanju; 
 

(b) med izvajanjem naročila: 
rezultati preskusov bi se lahko zahtevali za enega ali več izdelkov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na splošno bodisi v primeru 
pomislekov o napačnih izjavah. To je zlasti pomembno pri okvirnih sporazumih, v katerih začetno naročilo ni določeno. 
Priporočljivo je, da se izrecno določijo klavzule o izvajanju naročila. V njih bi moralo biti določeno, da lahko javni naročnik kadar koli med 
izvajanjem naročila izvede naključne preskuse za preverjanje. Če rezultati takih preskusov pokažejo, da dobavljeni izdelki ne izpolnjujejo 
meril, lahko javni naročnik naloži kazni in odpove naročilo. Nekateri javni organi vključujejo pogoj, da mora stroške preskušanja kriti javni 
organ, če se po preskusih ugotovi, da izdelek izpolnjuje njegove zahteve, če pa zahteve niso izpolnjene, mora stroške kriti dobavitelj. 
Pri okvirnih sporazumih je od konkretne sestave naročila odvisno, kdaj je treba predložiti dokaz: 

i) pri okvirnih sporazumih z enim gospodarskim subjektom, pri katerih se posamezni izdelki, ki jih je treba dobaviti, opredelijo ob 
dodelitvi okvirnega sporazuma in je vprašanje le, koliko enot bo potrebnih, se uporabljajo enaki pomisleki kot pri zgoraj opisanih 
enkratnih naročilih blaga; 

ii) pri okvirnih sporazumih, pri katerih se predhodno izbere več potencialnih dobaviteljev, nato pa se objavijo razpisi zanje, bodo morali 
ponudniki v tej začetni fazi predizbora dokazati le, da lahko dobavijo izdelke, ki izpolnjujejo minimalne zahteve glede učinkovitosti iz 
okvirnega sporazuma. Pri naslednjih sprotnih pogodbah (ali naročilih), ki se oddajo po razpisu za predhodno izbrane dobavitelje, se 
načeloma uporabljajo enaki pomisleki kot v zgornjih točkah (a) in (b), če mora dobavitelj v okviru razpisa dokazati, da izpolnjuje 
dodatne zahteve. Če je rezultat razpisa odvisen le od cene, bi bilo treba proučiti možnost preverjanja v fazi izvajanja naročila. 
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Upoštevati je treba, da morajo javni naročniki v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU sprejeti druga ustrezna dokazila. Med njimi je 
lahko tehnična dokumentacija proizvajalca, če zadevni gospodarski subjekt nima dostopa do poročil o preskusih ali jih ne more pridobiti v 
ustreznih rokih. To velja, če zadevni gospodarski subjekt ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter če dokaže, da gradnje, blago ali storitve, ki 
jih zagotavlja, izpolnjujejo zahteve ali merila iz tehničnih specifikacij, merila za oddajo ali pogoje za izvedbo naročila. V primeru sklicevanja 
na potrdilo/poročilo o preskusu, ki ga je pripravil posebni organ za ugotavljanje skladnosti, odgovoren za izvedbo preskusov, morajo javni 
naročniki sprejeti tudi potrdila/poročila o preskusih, ki jih izdajo drugi enakovredni organi za ugotavljanje skladnosti. 
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2 KLJUČNI VPLIVI ČISTILNIH SREDSTEV IN STORITEV ZA ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN NA OKOLJE 
 
V spodnjih preglednicah so na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov povzeti glavni vplivi čistilnih sredstev in storitev za čiščenje zunanjih 
površin 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 navedenih vplivov. 

1. Čistilna sredstva in storitve za čiščenje zunanjih površin 

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

• Sestava čistilnega sredstva in uporaba surovine, 
proizvodnja in konec življenjske dobe čistilnih 
sredstev ter pripomočki za čiščenje za enkratno 
uporabo 

• Poraba energije in vode pri uporabi 

čistilnih sredstev in električne opreme 

• Odvajanje odpadne vode, povezano z uporabo 
čistilnih 
sredstev 

• Nastajanje odpadkov (trdnih in tekočih) 

• Korozija fizičnih struktur in vozil, povezana z 
uporabo čistil  
 

 • Od ponudnika storitev je treba zahtevati ključne kompetence ter 
uporabo 
ključnih ukrepov in praks okoljskega ravnanja 

• Od ponudnika storitev je treba zahtevati ustrezno in redno 
usposabljanje 
osebja 

• Zahtevati je treba uporabo čistilnih sredstev z zmanjšanim 
vplivom 
na okolje 

• Spodbujati je treba nakup koncentriranega čistilnega sredstva 
• Zahtevati je treba dobavo potrošnega blaga z zmanjšanim 

vplivom na okolje 

Vplivi niso nujno razvrščeni po obsegu. 
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Podrobne informacije o vzdrževanju javnih površin, vključno z informacijami o povezani zakonodaji, standardih in tehničnih virih, uporabljenih kot 
dokaz, so navedene v tehničnem poročilu. 
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2.1 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP ČISTILNIH SREDSTEV IN STORITEV 
ČIŠČENJA (KATEGORIJA 1) 

 

2.1.1 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP ČISTILNIH SREDSTEV  
 

2.1.1.1 Predmet urejanja 
PREDMET UREJANJA 

Nakup čistilnih sredstev in storitev za čiščenje zunanjih površin z zmanjšanim vplivom na okolje. 
 

2.1.1.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo za nakup čistilnih sredstev za zunanje površine 
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (TS) 

TS 1. Uporaba čistilnih sredstev za zunanje površine z majhnim 
vplivom na okolje 
1. Nobeno čistilno sredstvo, ki se uporablja, ne sme biti v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi 
ter zmesi (v nadaljnjem besedilu: uredba CLP) razvrščeno in označeno 
kot akutno strupena snov, strupena snov za ciljne organe, povzročitelj 
preobčutljivosti dihal ali kože, rakotvorna ali mutagena snov, snov, 
strupena za razmnoževanje, snov, nevarna za okolje, ali vnetljiva snov, 
kot je prikazano v spodnji Preglednici 1: 
Preglednica 1 

Akutna strupenost Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 

TS 1. Uporaba čistilnih sredstev za zunanje površine z majhnim 
vplivom na okolje 
1. Vsa čistilna sredstva v letu glede na količino ob nakupu morajo 
izpolnjevati merilo 4 znaka EU za okolje, ki se podeli čistilnim 
sredstvom za čiščenje trdih površinb, o izključenih in omejenih snoveh. 
2. Čistilna sredstva je treba zagotoviti skupaj s priporočenimi sistemi 
odmerjanja (npr. črpalko, merilnim valjem), če je to ustrezno. 
Informacije na listu s tehničnimi podatki o sistemu odmerjanja morajo 
vključevati odmerek in razdelilno napravo.  
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(Acute Tox.) Acute Tox. 3 
Specifična 
strupenost za ciljne 
organe – 
ponavljajoča se 
izpostavljenost 
(STOT RE)   
Specifična 
strupenost za ciljne 
organe – enkratna 
izpostavljenost 
(STOT SE)   

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

Rakotvornost 
(Carc.) 

Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenost za 
zarodne celice 
(Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Strupenost za 
razmnoževanje 
(Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Nevarno za vodno 
okolje (Aquatic) 

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 ali 2  

Preobčutljivost 
dihal (Resp. Sens.) 

Resp. Sens. 1, 1A ali 1B 

Preobčutljivost 
kože (Skin Sens.) 

Skin Sens. 1, 1A ali 1B 

 
Preverjanje: 
1. ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti s tem merilom in jo 
podpreti z varnostnimi listi materialov. Kot skladni se bodo šteli izdelki, 
ki imajo ustrezni znak za okolje ISO tipa I, ki zajema iste zahteve.  
2. Ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti s tem merilom in jo 
podpreti z listi s tehničnimi podatki. 
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2. Čistilna sredstva je treba zagotoviti skupaj s priporočenimi sistemi 
odmerjanja (npr. črpalko, merilnim valjem), če je to ustrezno. 
Informacije na listu s tehničnimi podatki o sistemu odmerjanja morajo 
vključevati odmerek in razdelilno napravo.  
 

Preverjanje: 
1. ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti s tem merilom in jo 
podpreti z varnostnimi listi materialov. Kot skladni se bodo šteli izdelki, 
ki imajo ustrezni znak za okolje ISO tipa I, ki zajema iste zahteve. 
2. Ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti s tem merilom in jo 
podpreti z listi s tehničnimi podatki.  

Pojasnjevalna opomba: TS 1. Uporaba čistilnih sredstev z majhnim vplivom na okolje 
(b) UL L 180, 12.7.2017, str. 45; Sklep Komisije (EU) 2017/1217 z dne 23. junija 2017 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje čistilom za 
čiščenje trdih površin. Na voljo na spletni strani:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=SL. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=SL
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TS 2. Sredstva za razledenitev in odstranjevanje snega (enako za osnovna in celovita merila) 
 
1. Sredstva za razledenitev in odstranjevanje snega morajo vsebovati manj kot 1 % kloridovega iona (Cl-).  
2. Sredstva za razledenitev in odstranjevanje snega ne smejo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju 
snovi ter zmesi (v nadaljnjem besedilu: uredba CLP) razvrščena in označena kot akutno strupene snovi, snovi, jedke za kovine, strupene snovi za 
ciljne organe, povzročitelji preobčutljivosti dihal ali kože, rakotvorne ali mutagene snovi, snovi, strupene za razmnoževanje, ali snovi, nevarne za 
okolje, kot je prikazano v Preglednici 2. 
 
Preglednica 2 

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

Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost  
Specifična strupenost za ciljne organe – 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 

Preobčutljivost dihal Resp. Sens. 1, 1A ali 1B 

Preobčutljivost kože Skin Sens. 1, 1A ali 1B 
 

Preverjanje: 
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ponudnik mora predložiti podatke (varnostni list materiala in količino) o sredstvih, ki bodo dobavljena med izvajanjem naročila. Kot skladna se 
štejejo sredstva, ki imajo znak za okolje ISO tipa I, ki zajema te posebne zahteve. 

Pojasnjevalna opomba: TS 2. Sredstva za razledenitev in odstranjevanje snega 
Javni naročnik mora zagotoviti, da so sredstva za razledenitev in odstranjevanje snega, ki jih je treba dobaviti, primerna za vzdrževanje javnih 
površin (npr. cest, pločnikov, dovoznih in drugih občinskih površin za dostop). Sredstva za razledenitev in odstranjevanje snega, posebej namenjena 
za druge uporabe, na primer na vzletno-pristajalnih stezah na letališčih, niso zajeta v TS 2. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA (AC) 

AC 1. Vrečke za smeti, ki jih je mogoče kompostirati  
Opomba: to merilo se uporablja, če se biološki odpadki ločeno zbirajo in predelajo v industrijskih obratih za kompostiranje, ki sprejemajo vrečke, ki 
jih je mogoče kompostirati. 
 
Točke bodo dodeljene vrečkam za smeti, ki se uporabljajo za zbiranje bioloških odpadkov in jih je mogoče kompostirati v skladu s standardoma EN 
14995:2007 in EN 13432:2000 ali enakovrednim standardom. 
 
Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti dokazilo o certificiranju, ki ga je izvedla tretja oseba v skladu s standardoma EN 14995:2007 in EN 13432:2000 ali 
enakovrednim standardom. 
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2.1.2 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP STORITEV ČIŠČENJA 
 

2.1.2.1 Tehnične specifikacije in merila za oddajo za nakup storitev čiščenja zunanjih površin 
Pomembno: za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije storitev (oddelek 6). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (TS) 

TS 3. Čistilna sredstva ter sredstva za razledenitev in odstranjevanje 
snega, ki se uporabljajo za izvajanje storitev čiščenja  
 
1. Čistilna sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje storitev čiščenja, 
morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih tehničnih specifikacij (TS 1) na 
ravni osnovnih meril. 
2. Sredstva za razledenitev in odstranjevanje snega, ki se uporabljajo za 
izvajanje storitev čiščenja, morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih 
tehničnih specifikacij (TS 2) na ravni osnovnih meril. 
 
Preverjanje: 
glej preverjanje izpolnjevanja ustreznih tehničnih specifikacij. 

TS 3. Čistilna sredstva ter sredstva za razledenitev in odstranjevanje 
snega, ki se uporabljajo za izvajanje storitev čiščenja  
 
1. Čistilna sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje storitev čiščenja, 
morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih tehničnih specifikacij (TS 1) na 
ravni celovitih meril. 
2. Sredstva za razledenitev in odstranjevanje snega, ki se uporabljajo za 
izvajanje storitev čiščenja, morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih 
tehničnih specifikacij (TS 2) na ravni celovitih meril. 
 
Preverjanje: 
glej preverjanje izpolnjevanja ustreznih tehničnih specifikacij. 
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TS 4. Razledenitev in odstranjevanje snega (enako za osnovna in celovita merila) 
Ponudniki morajo imeti pisne postopke za razledenitev in odstranjevanje snega, ki ju je treba izvajati s kombinacijo katerih koli naslednjih tehnik: 

− mehansko odstranjevanje snega (kombinacije kidanja, pometanja, pluženja in strganja), 
− preprečevanje zaledenitve,  
− postopek z vlažno soljo (na podlagi prilagoditve spremenljivi hitrosti posipanja).   

Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti pisne postopke ter načrt razledenitve in odstranjevanja snega (v skladu z elementi skupnih meril, ki se uporabljajo za 
kategorije storitev TS 1. „Ukrepi okoljskega ravnanja“), vključno z opremo in izdelki, ki jih je treba uporabiti pri izvajanju naročila. 

TS 5. Zmanjševanje količine cestnega prahu (delcev PM10) (enako za osnovna in celovita merila) 
− Ponudniki morajo imeti pisne postopke za ukrepe za zmanjševanje količine cestnega prahu (delcev PM10), ki jih je treba izvajati z 

naslednjimi dobrimi praksami (ali drugimi ustreznimi ukrepi): preprečevanjem zdrsa (za posipanje za preprečevanje zdrsa se uporablja 
moker presejan in odporen kamniti material); 

− izvajanjem praks za vezavo prahu (raztopine za vezavo prahu, disperzijske tehnike); 
− čiščenjem cest (mehanski in vakuumski stroji za pometanje cest, stroji za čiščenje cest, kombinacije). 

 
Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti pisne postopke in načrt storitev čiščenja za zmanjšanje količine cestnega prahu (PM10) (v skladu z veljavnimi elementi 
skupnih meril za kategorije storitev TS 1. „Ukrepi okoljskega ravnanja“), vključno z opremo in sredstvi, ki jih je treba uporabiti pri izvajanju 
naročila.  
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2.1.2.2 Klavzule o izvedbi naročila 
Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 

CPC 1. Zatiranje plevela  
Poleg zahtev iz lokalnih predpisov v zvezi z uporabo kemičnih 
herbicidov velja, da se ti herbicidi ne smejo uporabljati: 
 

− štiri dni pred pometanjem območja ali štiri dni po njem in 
− v primeru padavin ali rose (ali velike verjetnosti padavin ali 

rose), da se prepreči izpiranje herbicidov z rastlin. 

 
Poleg tega je treba herbicide uporabljati v skladu z najnovejšo 
veljavno različico metode trajnostnega zatiranja plevela na tlakovanih 
površinah1. 
 
Voditi je treba evidence o herbicidih, stopnjah uporabe in časovnih 
načrtih, javnemu naročniku pa omogočiti dostop do njih za namene 
preverjanja. Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi 
neizpolnjevanja zahtev. 
 

CPC 1. Zatiranje plevela  
Plevel je treba zatirati z nekemičnimi metodami tretiranja (razen z 
organskim kisom), kot so toplotno, mehansko ali biološko tretiranje.  
 
 
 
 
 
 
 
Voditi je treba evidence o nekemičnih metodah tretiranja in časovnih 
načrtih uporabe, javnemu naročniku pa omogočiti dostop do njih za 
namene preverjanja. Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi 
neizpolnjevanja zahtev.  

Pojasnjevalna opomba: CPC 1. Zatiranje plevela  
Opomba o trajnostnem zatiranju plevela na tlakovanih površinah 
Herbicide je treba uporabljati v skladu z najnovejšo veljavno različico metode trajnostnega zatiranja plevela na tlakovanih površinah, ki je 
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podrobno opisana na spletnem naslovu: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm. 

CPC 2. Odstranjevanje grafitov (enako za osnovna in celovita merila) 
Opomba: to merilo se uporablja le, če se grafiti odstranjujejo s površin, ki niso pročelja stavb, in če je treba pri tem uporabljati visokotlačni 
razpršilnik vode. 
Izvajalec lahko za odstranjevanje grafitov s površin, ki niso pročelja stavb, uporablja visokotlačni razpršilnik vode (in po potrebi čistilne raztopine), 
če je na voljo sistem za ločevanje, ki omogoča zbiranje in naknadno čiščenje umazane vode. To bi lahko bil na primer sistem za recikliranje vode, ki 
prestreza uporabljeno vodo, jo filtrira in znova uporabi. 
 
Izvajalec mora kot dokaz izpolnjevanja zgornjih zahtev dokumentirati informacije o količini odpadne vode in odpadkov, ki nastanejo pri 
odstranjevanju grafitov, ter načinih njihovega odstranjevanja. Voditi je treba evidence o odstranjevanju grafitov, vključno z operativnimi pogoji in 
uporabljenimi sredstvi, javnemu naročniku pa omogočiti dostop do njih za namene preverjanja.  
Pojasnjevalna opomba: CPC 2. Odstranjevanje grafitov   
Javni naročnik lahko izbere, kateri postopek odstranjevanja grafitov je najprimernejši za površino, ki jo je treba očistiti. Za naslednje vrste površin 
se na splošno priporočajo naslednje metode odstranjevanja grafitov:  
a. zidane podlage – odstranjevanje s sistemom za peskanje; 
b. lesene podloge – prebarvanje; 
c. neporozne podlage – kemična sredstva za odstranjevanje;  
d. grafiti ali gravure na steklu – kemična sredstva za odstranjevanje; 
e. prometni znaki – kemična sredstva za odstranjevanje grafitov z občutljivih površin (vendar je učinkovitost odvisna od grafitov). 
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3 KLJUČNI VPLIVI VRTNARSKIH SREDSTEV IN STORITEV NA OKOLJE 
 
V spodnjih preglednicah so na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov povzeti glavni vplivi vrtnarskih sredstev in storitev 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 navedenih vplivov. 

1. Vrtnarska sredstva in storitve 

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

• Onesnaževanje tal in vode, evtrofikacija, 
bioakumulacija in biomagnifikacija nevarnih snovi z 
negativnimi in celo strupenimi učinki na okolje 
zaradi neprimerne uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev 

• Prekomerna uporaba neobnovljivih virov, kot je šota 
v sredstvih za izboljšanje tal 

• Velika poraba pitne vode 

• Nastajanje velikih količin organskih odpadkov 

• Nastajanje velikih količin odpadne embalaže 
 

 • Kot sredstvo za izboljšanje tal in gnojilo je treba uporabljati 
kompost iz ločeno zbranih odpadkov ter pri tem preverjati visoko 
kakovost 

• Izogibati se je treba uporabi šote kot sredstva za izboljšanje tal 
• Omejiti je treba uporabo fitofarmacevtskih sredstev in uporabljati 

alternativne tehnike zatiranja škodljivih organizmova 
• Zahtevati je treba uporabo (kadar je mogoče) nepitne vode ter 

namestiti in uporabljati učinkovite namakalne sisteme 
• Uporabljati je treba različne ukrepe za zmanjšanje potrebe po 

vodi, kot so mulčenje, zasaditev rastlin glede na njihove potrebe 
po vodi ali izbira prilagojenih/avtohtonih okrasnih rastlin 

• Kadar so na voljo, je treba naročati ekološko pridelane in 
avtohtone okrasne rastline 

• Uporabljati je treba preventivni ukrep za nadzor šote in 
obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst 
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• Zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov in obdelavo 
organskih odpadkov za kompostiranje in mulčenje 

• Naročati je treba izdelke, ki se dobavijo v embalaži, ki jo je 
mogoče kompostirati ali ponovno uporabiti, ali v biološko 
razgradljivi embalaži 

• Osebje je treba ustrezno usposabljati 
 

Vplivi niso nujno razvrščeni po obsegu. 

a Alternativne tehnike, kot so opredeljene v referenčnem tehničnem poročilu, zajemajo različna nekemična sredstva in/ali metode, ki se uporabljajo za 
zatiranje škodljivih organizmov in manj vplivajo na okolje kot možnosti, ki temeljijo na kemikalijah. Te tehnike so lahko ekološka sredstva za zatiranje 
plevela ali mehanske (grabljenje, pometanje, košnja in ročno pletje) ali toplotne (plamen, vroča voda) metode zatiranja plevela.  

Podrobne informacije o vzdrževanju javnih površin, vključno z informacijami o povezani zakonodaji, standardih in tehničnih virih, uporabljenih kot 
dokaz, so navedene v tehničnem poročilu. 
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3.1 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP VRTNARSKIH SREDSTEV IN STORITEV 
(KATEGORIJA 2) 

 

3.1.1 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP VRTNARSKIH SREDSTEV  
 

3.1.1.1 Predmet urejanja 
PREDMET UREJANJA 

Nakup vrtnarskih sredstev in storitev z manjšo uporabo virov in minimalnim vplivom na okolje. 
 

3.1.1.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo za nakup vrtnarskih sredstev 
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (TS) 

TS 1. Okrasne rastline 
Opomba: zaradi zmanjšanja porabe vode in gnojil bi morale kupljene 
okrasne rastline pripadati rastlinskim vrstam, primernim za lokalne 
rastne razmere (npr. kislost tal, povprečna količina padavin, 
temperaturni razpon skozi leto itd.). Lokalni organ mora zagotoviti 
seznam rastlinskih vrst, ki so opredeljene kot primerne za lokalne rastne 
razmere. 
 
Za kupljene okrasne rastline veljajo naslednje zahteve: 

1. X %a jih mora biti ekološko pridelanih: gojenih v skladu z 

TS 1. Okrasne rastline 
Opomba: zaradi zmanjšanja porabe vode in gnojil bi morale kupljene 
okrasne rastline pripadati rastlinskim vrstam, primernim za lokalne 
rastne razmere (npr. kislost tal, povprečna količina padavin, 
temperaturni razpon skozi leto itd.). Lokalni organ mora zagotoviti 
seznam rastlinskih vrst, ki so opredeljene kot primerne za lokalne rastne 
razmere. 
 
 Za kupljene okrasne rastline veljajo naslednje zahteve: 

1. Z %a jih mora biti ekološko pridelanih: gojenih v skladu z 
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zahtevami iz Uredbe (ES) št. 834/2007 ali enakovrednimi 
zahtevami in/ali 

2. Y %a jih mora biti pridelanih ob integriranem varstvu rastlin pred 
škodljivimi organizmi: pridelanih v skladu z načeli integriranega 
varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, kot so opredeljena s 
programom integriranega varstva rastlin pred škodljivimi 
organizmi Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) ali 
Direktivo 2009/128/ES. 

  
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti informacije (ime in količino) o okrasnih 
rastlinah, ki bodo dobavljene med izvajanjem naročila, pri tem pa izrecno 
navesti tista sredstva, ki izpolnjujejo zahtevo glede integriranega varstva 
rastlin pred škodljivimi organizmi ali ekološke pridelave. 
Sprejeti je treba dokumentirane zapise o transakcijah, ki omogočajo 
preverjanje skladnosti posameznih rastlin ali serij rastlin ter sledljivost 
do točke certificiranja. To vključuje veljavno certificiranje ekološke 
pridelave ali pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi 
organizmib. 
 

zahtevami iz Uredbe (ES) št. 834/2007 ali enakovrednimi 
zahtevami in/ali 

2. W %a jih mora biti pridelanih ob integriranem varstvu rastlin 
pred škodljivimi organizmi: pridelanih v skladu z načeli 
integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, kot so 
opredeljena s programom integriranega varstva rastlin pred 
škodljivimi organizmi Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo 
(FAO) ali Direktivo 2009/128/ES. 

  
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti informacije (ime in količino) o okrasnih 
rastlinah, ki bodo dobavljene med izvajanjem naročila, pri tem pa 
izrecno navesti tista sredstva, ki izpolnjujejo zahtevo glede integriranega 
varstva rastlin pred škodljivimi organizmi ali ekološke pridelave. 
Sprejeti je treba dokumentirane zapise o transakcijah, ki omogočajo 
preverjanje skladnosti posameznih rastlin ali serij rastlin ter sledljivost 
do točke certificiranja. To vključuje veljavno certificiranje ekološke 
pridelave ali pridelave z integriranim varstvom rastlin pred škodljivimi 
organizmib. 

Pojasnjevalna opomba: TS 1. Okrasne rastline 
 
Javni naročnik bo moral določiti, kako se bo izračunal delež nakupljenih rastlin – glede na število ali glede na vrednost. Za določene rastline lahko 
tudi zahteva, da so vse ekološke, da se olajša preverjanje. Če na nacionalnem/regionalnem trgu ni ekoloških okrasnih rastlin, lahko javni naročnik 
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določi, da znaša delež ekoloških rastlin nič. 
(a) Pragove X % in Y %/W % in Y % določi javni naročnik. 
(b) V času priprave tega dokumenta so v shemi certificiranja MPS-GAP in shemi GLOBALG.A.P. za cvetje in rastline kot zahteve vključena načela 
integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, zato se lahko za navedeni shemi šteje, da zagotavljata zadostno zagotovilo glede pridelave 
ob integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi. 
 
MPS-GAP je osnovna shema certificiranja za dobre kmetijske prakse, katere cilj je zagotoviti varne delovne pogoje in večjo varnost okolja. 
Certifikat MPS-GAP je namenjen podjetjem, ki dobavljajo trgovcem na drobno, vsebuje pa sklop proizvodnih zahtev glede sledljivosti, trajnostnosti, 
varnosti in higiene. Ta shema certificiranja je primerljiva s shemo GLOBALG.A.P., zato izpolnjuje zahteve za pobudo za trajnostnost v 
cvetličarskem sektorju (Floriculture Sustainability Initiative). 
GLOBALG.A.P. je svetovni prostovoljni standard za certificiranje kmetijskih proizvodov po vsem svetu – pri čemer je G.A.P. kratica, ki pomeni 
dobra kmetijska praksa („good agricultural practice“). 
Nacionalni program ZDA za ekološko pridelavo (NOP) ali enakovredne pravne obveznosti, ki jih določijo trgovinski partnerji EU, so priznani kot 
enakovredni programu EU za ekološko pridelavo (glej Prilogo III k Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav). Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 je bila 
spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/39 z dne 10. januarja 2019. 

 TS 2. Posode in embalaža rastlin 
Rastline je treba dostaviti v posodah (ali zabojih ali škatlah, če so 
rastline manjše), ki jih je mogoče (po prednostnem vrstnem redu): 

− znova uporabiti (ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem vračila 
embalaže), 

− reciklirati (če obstajajo občinski objekti za zbiranje odpadkov za 
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recikliranje), 
− kompostirati v skladu s standardom EN 14995:2007 ali EN 

13432:2000, če obstajajo občinski objekti za kompostiranje, ki 
sprejemajo tako embalažo. 

 
Preverjanje: 
če je mogoče posode znova uporabiti, morajo ponudniki predložiti opis 
sistema vračila embalaže. Predložiti morajo tudi kopijo podpisanega 
sporazuma z drevesnico, če ponudnik ni drevesnica. 
Če je posode mogoče reciklirati, je treba predložiti izjavo o skladnosti s 
tem merilom. 
Če je posode mogoče kompostirati, morajo ponudniki predložiti poročila 
o preskusih, ki dokazujejo, da sestava materialov izpolnjuje zahteve v 
skladu s standardom EN 14995:2007 ali EN 13432:2000 ali 
enakovrednim standardom. 

TS 3. Invazivne tujerodne vrste (enako za osnovna in celovita merila) 
Opomba:  prednost bi bilo treba dati rastlinskim vrstam, ki so na zadevnem območju avtohtone. Če se posadijo tujerodne vrste, je treba zagotoviti, 
da ne bodo postale invazivne, ter upoštevati lokalne ali nacionalne politike za nadzor invazivnih tujerodnih vrst in evropske politike o invazivnih 
tujerodnih vrstah (Uredba (EU) št. 1143/2014). 
 
Kupljene okrasne rastline morajo biti avtohtone. Če se posadijo tujerodne vrste, je treba zagotoviti, da ne bodo postale invazivne. 
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Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti podatke o (imenu) okrasnih rastlin, ki se bodo dobavile. 

Pojasnjevalna opomba: TS 3. Invazivne tujerodne vrste 
Za opredelitev, ali so rastlinske vrste avtohtone, v primeru tujerodnih vrst pa za zagotovitev, da ne bodo postale invazivne, se je treba posvetovati s 
strokovnjaki, če so informacije o teh vrstah omejene. Poleg tega se je treba prepričati, da so rastlinske vrste primerne za lokalne razmere (tla, 
hidrologija, padavine, drenaža, osončenost itd.). Upoštevati je treba lokalne ali nacionalne sezname invazivnih rastlinskih vrst in seznam invazivnih 
tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, iz Uredbe (EU) št. 1143/2014. 

TS 4. Organske sestavine sredstev za izboljšanje tal in mulča  
 
Kot organske sestavine končnega proizvoda niso dovoljeni naslednji 
materiali: 

− šota, 
− materiali, v celoti ali delno pridobljeni iz organske frakcije 

mešanih gospodinjskih komunalnih odpadkov, ločenih z 
mehansko, fizikalno-kemijsko, biološko in/ali ročno obdelavo, 

− materiali, v celoti ali delno pridobljeni iz muljev iz naprav za 
čiščenje komunalnih odplak in iz muljev iz papirne industrije, 

− materiali, v celoti ali delno pridobljeni iz živalskih stranskih 
proizvodov kategorije 1, kot je določena v Uredbi (ES) 
št. 1096/2009. 

 

TS 4. Organske sestavine sredstev za izboljšanje tal in mulča  
 
Kot organske sestavine končnega proizvoda so dovoljeni naslednji 
materiali: 

− materiali, pridobljeni iz recikliranja ločeno zbranih bioloških 
odpadkov, kot je opredeljeno v členu 3 Direktive 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, 

− materiali, pridobljeni iz živalskih stranskih proizvodov kategorij 2 
in 3, kot sta določeni v členu 32 Uredbe (ES) št. 1069/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta in tehničnih standardih, določenih 
v Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011, 

− materiali, pridobljeni iz fekalnih snovi, slame in drugih naravnih 
nenevarnih kmetijskih ali gozdarskih materialov, kot so opredeljeni 
v členu 2(1)(f) Direktive 2008/98/ES, 

− materiali, pridobljeni iz drugih stranskih proizvodov iz biomase, kot 
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Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti podrobne podatke o sestavi proizvoda in 
izvoru organske snovi ter izjavo o skladnosti z zgornjimi zahtevami. 
Za skladne se štejejo proizvodi z znakom EU za okolje za rastne 
substrate, sredstva za izboljšanje tal in mulč v skladu s Sklepom 
Komisije (EU) 2015/20991 ali drugim ustreznim znakom za okolje 
tipa I, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga 
ustrezna dokazila, kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali 
poročilo neodvisnega organa o preskusu. 

so opredeljeni v členu 5 Direktive 2008/98/ES in ki niso omenjeni 
zgoraj, ob upoštevanju spodnjih točk 2 in 3, 

− materiali, pridobljeni iz recikliranja ali predelave druge odpadne 
biomase, ki ni omenjena zgoraj, ob upoštevanju spodnjih točk 2 in 
3. 

(2) Kot organske sestavine končnega proizvoda niso dovoljeni naslednji 
materiali: 

− šota, 
− materiali, v celoti ali delno pridobljeni iz organske frakcije mešanih 

gospodinjskih komunalnih odpadkov, ločenih z mehansko, 
fizikalno-kemijsko, biološko in/ali ročno obdelavo, 

− materiali, v celoti ali delno pridobljeni iz muljev iz naprav za 
čiščenje komunalnih odplak in iz muljev iz papirne industrije, 

− materiali, v celoti ali delno pridobljeni iz živalskih stranskih 
proizvodov kategorije 1, kot je določena v Uredbi (ES) 
št. 1096/2009, 

− materiali, v celoti ali delno pridobljeni iz muljev, ki ne spadajo med 
mulje, navedene kot dovoljene v spodnji točki 3. 

 
(3) Materiali, pridobljeni iz recikliranja ali predelave muljev, so dovoljeni 
samo, če mulji izpolnjujejo naslednji zahtevi: 
(a) spadajo v eno od naslednjih vrst odpadkov iz evropskega seznama 
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odpadkov, kot je določen z Odločbo Komisije 2000/532/ES:  
− 02 03 05 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju 

nastanka, ki izvirajo iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, 
jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka; konzerviranja; 
proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, priprave in fermentacije 
melase; 

− 02 04 03 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju 
nastanka, ki izvirajo iz proizvodnje sladkorja; 

− 02 05 02 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju 
nastanka, ki izvirajo iz proizvodnje mlečnih izdelkov; 

− 02 06 03 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju 
nastanka, ki izvirajo iz pekarn in slaščičarn; 

− 02 07 05 mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode na kraju 
nastanka, ki izvirajo iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač (razen kave, čaja in kakava); 

(b) so ločeno zbrani, kar pomeni, da ni bilo mešanja z odplakami ali mulji 
zunaj določenega proizvodnega procesa. 
 
Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti podrobne podatke o sestavi proizvoda in 
izvoru organske snovi ter izjavo o skladnosti z zgornjimi zahtevami. 
Za skladne se štejejo proizvodi z znakom EU za okolje za rastne substrate, 
sredstva za izboljšanje tal in mulč v skladu s Sklepom Komisije (EU) 
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2015/2099 ali drugim ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo 
navedena merila.  Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot je 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo neodvisnega organa o 
preskusu. 

Pojasnjevalna opomba: TS 4. Organske sestavine sredstev za izboljšanje tal in mulča  
(1) Sklep Komisije (EU) 2015/2099 bo v prihodnosti predvidoma spremenjen. Po objavi nove spremenjene različice se bo od javnih naročnikov 
pričakovalo, da se bodo v zvezi s tem merilom sklicevali nanjo. 
Tehnične specifikacije o organskih sestavinah sredstev za izboljšanje tal so usklajene z izrazi, ki se uporabljajo v okvirni direktivi o odpadkih. S temi 
izrazi je opredeljen pravni status materialov, tj. odpadkov, stranskih proizvodov, kmetijskega materiala itd., kar ima pravne posledice za njihovo 
obdelavo in odstranjevanje. Spodaj je navedenih nekaj opredelitev in primerov za pomoč pri uporabi teh izrazov: 
 

• „pridobljeni materiali“ pomeni, da morajo biti sestavine rezultat stabilizacije in obdelave odpadkov, živalskega stranskega proizvoda itd. 
Navedeni postopki obdelave so lahko anaerobna presnova, kompostiranje, piroliza ali kombinacije različnih postopkov obdelave; 

• „recikliranje ločeno zbranih bioloških odpadkov, kot je opredeljeno v členu 3 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta“, 
pomeni kompostiranje ali anaerobno presnovo biološko razgradljivih odpadkov z vrtov in iz parkov, odpadne hrane in kuhinjskih odpadkov 
iz gospodinjstev, restavracij, obratov javne prehrane in prostorov za prodajo na drobno, pri čemer so ti odpadki zbrani ločeno; 

• „živalski stranski proizvodi kategorij 2 in 3, kot sta določeni v členu 32 Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta in 
tehničnih standardih, določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011“, pomeni trupe ali dele živali, proizvode živalskega izvora itd., ki niso 
namenjeni prehrani ljudi in jih je dovoljeno predelati s kompostiranjem in anaerobno presnovo; 

• „fekalne snovi, slama in drugi naravni nenevarni kmetijski ali gozdarski materiali, kot so opredeljeni v členu 2(1)(f) Direktive 2008/98/ES“, 
pomeni ostanke, ki izvirajo iz kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter nimajo pravnega statusa odpadkov ali stranskega proizvoda. Ne 
predstavljajo tveganja za okolje ali zdravje in se običajno znova uporabijo v okviru iste kmetijske ali gozdarske dejavnosti; 

• „organska frakcija mešanih gospodinjskih komunalnih odpadkov, ločenih z mehansko, fizikalno-kemijsko, biološko in/ali ročno obdelavo“, 
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pomeni biološke odpadke, ki niso bili zbrani ločeno; 
• „živalski stranski proizvodi kategorije 1, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1069/2009“, predstavljajo tveganja za zdravje in okolje, povezana 

z boleznimi in kontaminanti, ter zahtevajo posebno obdelavo. 

TS 5. Nevarne snovi (težke kovine) v sredstvih za izboljšanje tal 
 
Vsebnost naslednjih elementov v končnem proizvodu ali sestavini ne 
sme presegati spodnjih vrednosti, izmerjenih glede na suho težo 
proizvoda. 
 

Preglednica 3 

 

Element mg/kg (suhe 
teže) 

Kadmij (Cd) 1,5 
Krom (Cr), skupaj 100 
Baker (Cu) 200 
Živo srebro (Hg) 1 
Nikelj (Ni) 50 
Svinec (Pb) 120 
Cink (Zn) 600 

 
Preverjanje: 

TS 5. Nevarne snovi (težke kovine) v sredstvih za izboljšanje tal 
 
Vsebnost naslednjih elementov v končnem proizvodu ali sestavini ne sme 
presegati spodnjih vrednosti, izmerjenih glede na suho težo proizvoda. 
 

Preglednica 3 

 

Element mg/kg (suhe 
teže) 

Kadmij (Cd) 1 
Krom (Cr), skupaj 100 
Baker (Cu) 100 
Živo srebro (Hg) 1 
Nikelj (Ni) 50 
Svinec (Pb) 100 
Cink (Zn) 300 

 
Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti ustrezna poročila o preskusih (v skladu s 
standardom EN 13650 ali enakovrednim standardom; pri Hg pa v skladu s 
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ponudniki morajo predložiti ustrezna poročila o preskusih (v skladu s 
standardom EN 13650 ali enakovrednim standardom; pri Hg pa v 
skladu s standardom EN 16175 ali enakovrednim standardom), ki 
dokazujejo, da je zgornje merilo izpolnjeno. 
Za skladne se štejejo proizvodi z znakom EU za okolje za rastne 
substrate, sredstva za izboljšanje tal in mulč v skladu s Sklepom 
Komisije (EU) 2015/2099 ali drugim ustreznim znakom za okolje tipa 
I, ki izpolnjujejo navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna 
dokazila, kot je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo 
neodvisnega organa o preskusu. 

standardom EN 16175 ali enakovrednim standardom), ki dokazujejo, da je 
zgornje merilo izpolnjeno. 
Za skladne se štejejo proizvodi z znakom EU za okolje za rastne substrate, 
sredstva za izboljšanje tal in mulč v skladu s Sklepom Komisije (EU) 
2015/2099 ali drugim ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo 
navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot je 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo neodvisnega organa o 
preskusu. 

 TS 6. Fizikalni kontaminanti v sredstvih za izboljšanje tal 
Vsebnost delcev stekla, kovine in plastike, večjih od 2 mm (vsota vsakega 
prispevka), v končnem proizvodu ne sme presegati 0,5 %, izmerjeno glede 
na suho težo. 
 
Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti ustrezna poročila o preskusih (v skladu s 
standardom CEN/TS 16202 ali enakovrednim standardom), ki dokazujejo, 
da je zgornje merilo izpolnjeno. 
Za skladne se štejejo proizvodi z znakom EU za okolje za rastne substrate, 
sredstva za izboljšanje tal in mulč v skladu s Sklepom Komisije (EU) 
2015/2099 ali drugim ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo 
navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot je 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo neodvisnega organa o 
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preskusu. 

 TS 7. Učinkovitost sredstev za izboljšanje tal 
 
(a) Sredstva ne smejo imeti neželenih učinkov na klitje in poznejšo rast 
rastlin; 
(b) vsebnost organske snovi v končnem proizvodu, izmerjena kot izguba 
pri žarenju, mora biti vsaj 15 % suhe teže; 
(c) vsebnost suhe snovi v končnem proizvodu mora biti vsaj 25 % sveže 
teže. 
 
Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti ustrezna poročila o preskusih ((a): v skladu s 
standardom EN 16086-1 ali enakovrednim standardom; (b): v skladu s 
standardom EN 13039 ali enakovrednim standardom; (c): v skladu s 
standardom EN 13040 ali enakovrednim standardom), ki dokazujejo, da je 
zgornje merilo izpolnjeno. 
Za skladne se štejejo proizvodi z znakom EU za okolje za rastne substrate, 
sredstva za izboljšanje tal in mulč v skladu s Sklepom Komisije (EU) 
2015/2099 ali drugim ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo 
navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot je 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo neodvisnega organa o 
preskusu. 
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 TS 8. Primarni patogeni v sredstvih za izboljšanje tal 
Vsebnost primarnih patogenov v končnem proizvodu ne sme presegati 
naslednjih ravni: 
(a) Salmonella spp.: ni prisotna v 25 g sveže teže; 
(b) E. coli: < 1 000 CFU/g sveže teže (CFU: kolonijske enote). 
 
Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti ustrezna poročila o preskusih ((a): v skladu s 
standardom ISO 6579 ali enakovrednim standardom; (b): v skladu s 
standardom CEN/TR 16193), ki dokazujejo, da je zgornje merilo 
izpolnjeno. 
Za skladne se štejejo proizvodi z znakom EU za okolje za rastne substrate, 
sredstva za izboljšanje tal in mulč v skladu s Sklepom Komisije (EU) 
2015/2099 ali drugim ustreznim znakom za okolje tipa I, ki izpolnjujejo 
navedena merila. Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot je 
tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo neodvisnega organa o 
preskusu. 
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TS 9. Avtomatsko namakanje (enako za osnovna in celovita merila)  
Opomba: javni naročnik bo zagotovil smernice na podlagi lastnosti razpoložljivosti vodnih virov, značilnih za podnebje in lokacijo namakalnega 
sistema. 
Avtomatski namakalni sistemi morajo omogočati podrobno določitev parametrov, tako da je mogoče: 

− vzpostaviti različne cone namakanja, 
− količino dovedene vode prilagoditi posameznim conam, 
− programirati obdobja zalivanja po posameznih conah, 
− meriti stopnjo vlažnosti tal in sistem nastaviti tako, da se namakanje po conah samodejno ustavi, ko je stopnja vlažnosti tal dovolj visoka (kot 

jo določi javni naročnik), na primer po dežju. 

Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da so ta merila izpolnjena. 

MERILA ZA ODDAJO (AC)  
AC 1. Dodatne okrasne rastline (enako za osnovna in celovita merila) 
Točke bodo dodeljene sorazmerno za vsako 10-odstotno izboljšanje glede na minimalno tehnično specifikacijo za certificirano okrasno rastlino, 
pridelano ob integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, ali certificirano ekološko okrasno rastlino (določiti je treba, koliko več točk bo 
dodeljenih za izboljšanje v zvezi z ekološkimi rastlinami, ki jim je treba dodeliti več točk kot rastlinam, pridelanim ob integriranem varstvu rastlin 
pred škodljivimi organizmi). 
 
Preverjanje: 
glej TS 1 zgoraj. 
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3.1.2 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP VRTNARSKIH STORITEV 
 

3.1.2.1 Tehnične specifikacije in merila za oddajo za nakup vrtnarskih storitev 
Pomembno: za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije storitev (oddelek 6). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE (TS) 

TS 10. Okrasne rastline in sredstva za izboljšanje tal, ki se 
uporabljajo pri izvajanju vrtnarskih storitev 

• Okrasne rastline, ki se dobavijo pri izvajanju vrtnarskih storitev, 
morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih tehničnih specifikacij 
(TS 1 do TS 3) na ravni osnovnih meril. 

• Sredstva za izboljšanje tal, ki se uporabljajo pri izvajanju 
vrtnarskih storitev, morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih 
tehničnih specifikacij (TS 4 in TS 5) na ravni osnovnih meril. 

Preverjanje: 
glej preverjanje izpolnjevanja ustreznih tehničnih specifikacij. 

TS 10. Okrasne rastline in sredstva za izboljšanje tal, ki se 
uporabljajo pri izvajanju vrtnarskih storitev 

• Okrasne rastline, ki se dobavijo pri izvajanju vrtnarskih storitev, 
morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih tehničnih specifikacij 
(TS 1 do TS 3) na ravni celovitih meril. 

• Sredstva za izboljšanje tal, ki se uporabljajo pri izvajanju 
vrtnarskih storitev, morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih 
tehničnih specifikacij (TS 4 do TS 9) na ravni celovitih meril. 

Preverjanje: 
glej preverjanje izpolnjevanja ustreznih tehničnih specifikacij. 

TS 11. Zatiranje škodljivih organizmov in obvladovanje invazivnih 
tujerodnih vrst 
 
Ponudnik mora predložiti letni načrt fitosanitarnega tretiranja.  
(Ta zahteva bi se lahko kombinirala z merilom za oddajo, s katerim bi se 

TS 11. Zatiranje škodljivih organizmov in obvladovanje invazivnih 
tujerodnih vrst 
 
Ponudnik mora predložiti letni načrt fitosanitarnega tretiranja, ki mora 
vključevati samo nekemične metode tretiranja, kot so toplotno, 
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ocenila kakovost takega načrta.) 
 
Pri tem načrtu je treba upoštevati lokalne ali nacionalne politike za 
nadzor invazivnih tujerodnih vrst in evropske politike o invazivnih 
tujerodnih vrstah (Uredba (EU) št. 1143/2014). Načrt mora biti v skladu 
z določbami Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov in 
lokalnimi politikami o uporabi kemikalij. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti načrt fitosanitarnega tretiranja. 

mehansko ali biološko tretiranje.  
(Ta zahteva bi se lahko kombinirala z merilom za oddajo, s katerim bi se 
ocenila kakovost takega načrta.)  
 
Pri tem načrtu je treba upoštevati lokalne ali nacionalne politike za 
nadzor invazivnih tujerodnih vrst in evropske politike o invazivnih 
tujerodnih vrstah (Uredba (EU) št. 1143/2014).  
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti načrt fitosanitarnega tretiranja. 

 
3.1.2.2 Klavzule o izvedbi naročila 

Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 

CPC 1. Prakse zalivanja (enako za osnovna in celovita merila) 
Opomba: javni naročnik bo na podlagi razpoložljivosti infrastrukture določil uporabo lokalno pridobljenih vodnih virov (kot kombinacijo 
deževnice, podtalnice in filtrirane sive vode), da bi izvajalcu omogočil izpolnitev te klavzule o izvedbi naročila. 
 
V okviru zalivanja je treba: 

− uporabljati deževnico, predelano ali reciklirano vodo ali prosto podtalnico, če je to tehnično mogoče, 
− čim bolj zmanjšati uporabo pitne vode, 
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− uporabljati mulč za preprečevanje izhlapevanja na območjih, ki jih določi javni naročnik, 
− uporabljati avtomatske namakalne sisteme, kot to določi javni naročnik, in zagotoviti, da količina dovedene vode ustreza potrebam rastlin. V 

tem primeru bo izvajalec odgovoren za vzdrževanje navedenega namakalnega sistema, 
− vodo po možnosti dovajati neposredno v območje korenin, 
− se izogibati zalivanju površine v najbolj vročih delih dneva, ko je izhlapevanje največje, zlasti poleti. 

 
Voditi je treba evidence o zalivanju, javnemu naročniku pa omogočiti dostop do njih za namene preverjanja. Javni naročnik lahko določi pravila o 
kaznih zaradi neizpolnjevanja zahtev. 

CPC 2. Ravnanje z odpadki (enako za osnovna in celovita merila) 
Odpadke, ki nastanejo pri izvajanju vrtnarskih storitev, je treba zbirati ločeno in z njimi ravnati na naslednji način (javni naročnik lahko omeji/bi 
moral omejiti možnosti za ravnanje glede na lokalne okoliščine): 

• vse organske odpadke (suhe liste, ostanke obrezovanja, travo) je treba kompostirati na kraju samem, v prostorih podjetja ali z oddajo te 
dejavnosti podjetju za ravnanje z odpadki,  

• lesne organske odpadke z vej itd. je treba zdrobiti na kraju samem ali v objektih podjetja in jih uporabiti kot mulč na dogovorjenih območjih, 
 odpadno embalažo je treba ločiti na obstoječe frakcije komunalnih odpadkov, pooblaščeni izvajalci ravnanja z odpadki pa jo morajo 

prepeljati v reciklažni center, ki ga lokalni organi odobrijo za ravnanje z različnimi frakcijami odpadkov in njihovo predelavo 
(papir, plastika in drugi odpadki – vstaviti razpoložljive tokove odpadkov). Vendar je treba odpadno embalažo nevarnih snovi, kot 
so fitofarmacevtska sredstva, varno odložiti na odobrenih zbirnih mestih ali jo predati pooblaščenemu izvajalcu ravnanja z odpadki 
za nadaljnjo obdelavo.  

 
Voditi je treba evidence o ravnanju z odpadki, nastalimi pri opravljanju vrtnarskih dejavnosti, javnemu naročniku pa omogočiti dostop do njih za 
namene preverjanja. Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja zahtev. 
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CPC 3. Zatiranje škodljivih organizmov in obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst (enako za osnovna in celovita merila) 
Izvajalec bo storitev izvajal glede na načrt fitosanitarnega tretiranja v skladu z Direktivo 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov. 
 
Javnemu naročniku je treba poročati o prisotnosti vseh rastlin ali živali, pri katerih obstaja sum, da so invazivne, ter v skupnem dogovoru opredeliti 
ustrezne nadzorne ukrepe. 
 
Poklicni uporabniki morajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 voditi evidence o fitosanitarnih postopkih za zatiranje škodljivih organizmov in 
ukrepih za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst, vključno z uporabljenimi posebnimi tehnikami in sredstvi, ter javnemu naročniku omogočiti 
dostop do njih za namene preverjanja.  
 
Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja zahtev.  

CPC 4. Vrtnarske prakse in povečanje biotske raznovrstnosti (enako za osnovna in celovita merila) 
Opomba: javni naročnik mora izvajalcu zagotoviti informacije o praksah, ki jih je treba izvajati za povečanje biotske raznovrstnosti*.   
 
Izvajalec mora izvajati vrtnarske prakse za povečanje biotske raznovrstnosti, ki lahko vključujejo kombinacijo naslednjih elementov: 
 

− zagotovitve, da nobena vrsta ne predstavlja več kot X % vseh posajenih okrasnih rastlin ali dreves, 
− spontanega razvoja naravnega rastlinstva in živalstva**, 
− izvajanja najboljših ukrepov na področju urejanja krajine in gozdarskih dejavnosti+. 

 
Voditi je treba evidence o uvedenih rastlinskih vrstah ter izvedenih dejavnostih urejanja krajine in gozdarskih dejavnostih, javnemu naročniku pa 
omogočiti dostop do njih za namene preverjanja. Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja zahtev. 
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Pojasnjevalna opomba: CPC 4. Vrtnarske prakse in povečanje biotske raznovrstnosti 
Javni naročnik bo moral določiti največji delež vseh posajenih okrasnih rastlin ali dreves, ki ga posamezna vrsta ne bi smela preseči. Priporočene 
vrednosti X = 15 %. 
 
* S strokovnjaki se je treba posvetovati, da se preveri, ali so posajene vrste avtohtone, v primeru tujerodnih vrst pa zagotovi, da ne bodo postale 
invazivne. Upoštevati je treba lokalne ali nacionalne sezname invazivnih rastlinskih vrst in seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, iz 
Uredbe (EU) št. 1143/2014. 
 
** Po možnosti bi bilo treba izvajati naslednje prakse za spodbujanje spontanega razvoja naravnega rastlinstva in živalstva: 

- uporabljati avtohtone rastline z veliko nektarja, ki lahko koristijo prostoživečim živalim in rastlinam,  
- uporabljati samo organska sredstva za zatiranje škodljivih organizmov,  
- kjer je ustrezno, pustiti razpadajoč les na kraju samem, da se zagotovi habitat za prostoživeče živali in rastline, 
- spodbujati dobrobit želenih avtohtonih vrst,  
- nekatera najvidnejša območja označiti z informativnimi tablami, ki pojasnjujejo namen teh ukrepov. 

 
+ Pri urejanju krajine in gozdarskih dejavnostih bi bilo treba upoštevati naravni cikel rastlin in dobrobit lokalnega živalstva z zagotovitvijo, da: 

- se naravna travnata območja kosijo in vzdržujejo kot „travniki“, 
- se drevje obrezuje zunaj gnezditvene sezone, 
− habitati niso izolirani, tako da je po možnosti ohranjena kontinuiteta naravnih sistemov. 
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4 KLJUČNI VPLIVI MEHANIZACIJE IN STORITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJA MEHANIZACIJA, NA 

OKOLJE  
 
V spodnjih preglednicah so na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov povzeti glavni vplivi mehanizacije in storitev, pri katerih se uporablja 
mehanizacija, 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 navedenih vplivov. 

1. Mehanizacija in storitve, pri katerih se uporablja mehanizacija 

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

• Nastajanje emisij plinastih in trdih onesnaževal 

• Strupenost za okolje zaradi izgube maziva ter 
odstranjevanja rabljenih olj in maziv  

• Vplivi na zdravje ljudi, povezani z emisijami hrupa  

• Odstranjevanje izrabljene mehanizacije 

• Odstranjevanje baterij, ki vsebujejo težke kovine 
 

 • Zahtevati je treba skladnost z najstrožjimi predpisi, ki omejujejo 
emisije izpušnih plinov iz motorja in emisije onesnaževal zraka 

• Za odpravo nastajanja emisij izpušnih plinov in zmanjšanje emisij 
hrupa je treba uporabljati tiho mehanizacijo, ki jo poganjajo 
baterije 

• Za stroje je treba uporabljati biološko razgradljiva maziva, ki niso 
potencialno bioakumulativna, ali regenerirana olja 

• Osebje je treba ustrezno usposobiti za čim bolj optimalno 
upravljanje mehanizacije ter zmanjšanje porabe goriva in energije   

• Zahtevati je treba baterije z zelo nizko vsebnostjo težkih kovin 
 

Vplivi niso nujno razvrščeni po obsegu. 
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Podrobne informacije o cestnem prevozu, vključno z informacijami o povezani zakonodaji, standardih in tehničnih virih, uporabljenih kot dokaz, so 
navedene v tehničnem poročilu.
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4.1 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA MEHANIZACIJO IN STORITVE, PRI KATERIH SE 

UPORABLJA MEHANIZACIJA (KATEGORIJA 3) 
 

4.1.1 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA MEHANIZACIJO  
4.1.1.1 Predmet urejanja 

PREDMET UREJANJA 

Nakup mehanizacije z majhnim vplivom na okolje in storitev, pri katerih se uporablja taka mehanizacija. 
 

4.1.1.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo za nakup mehanizacije  
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
TS 1. Emisije izpušnih plinov iz motorjev 
 
Emisije izpušnih plinov iz motorjev mobilne mehanizacije morajo 
izpolnjevati vsaj enega od naslednjih standardov: 
 

i. Euro 6 – Uredba (ES) št. 715/2007, 
ii. Euro VI – Uredba (ES) št. 595/2009, 
iii. stopnja V – Uredba (EU) 2016/1628. 

 
V ponudbi bi bilo treba dokumentirati primere, ko motorji mobilne 
mehanizacije niso certificirani kot motorji, ki dosegajo stopnjo V ali 

TS 1. Emisije izpušnih plinov iz motorjev 
 
Mehanizacija mora delovati brez emisij izpušnih plinov. 
 
 
Preverjanje: ponudnik mora predložiti kopijo certifikata o homologaciji 
pogonske enote mehanizacije. 
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višji standard, vendar je bil pri njih z naknadno tehnično obdelavo* 
dosežen enak standard. 
 
Preverjanje: ponudnik mora predložiti poročilo o preskusu motorja 
ali certifikat o homologaciji, ki dokazuje, da mejne vrednosti emisij 
motorja izpolnjujejo merilo. Poročilo o preskusu mora pripraviti 
neodvisni organ, ki izpolnjuje zahteve iz standarda EN-ISO/IEC 
17025. V certifikatu o homologaciji mora biti navedena številka 
homologacije motorja. 

TS 2. Učinkovitost trosenja 
 
Model trosilnika mora izpolnjevati zahteve o učinkovitosti trosenja iz standarda EN 15597-2, ki vključuje naslednje parametre: 
 

i. odmerek, 
ii. zagon trosilnika, 

iii. bočno trosenje. 
 

Preverjanje:  
ponudnik mora predložiti poročilo o preskusu v skladu s standardom 15597-2, ki dokazuje, da so rezultati preskusa v zvezi z: 

i. odmerkom,  
ii. zagonom trosilnika, 
iii. bočnim trosenjem (dinamični preskus) 

pokazali, da „trosilnik izpolnjuje zahteve“. 
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Preskus mora izvesti neodvisen laboratorij. 
TS 3. Možnost ponovnega polnjenja in kakovost baterije(enaka formulacija za osnovna in celovita merila) 
 
Baterija mora izpolnjevati naslednje zahteve glede zmogljivosti: 

1. EN 61951-2 – nikelj-metal hidridne baterije,  
2. EN 61960 – litij-ionske baterije. 

 
Preverjanje:  
ponudniki morajo predložiti poročilo o preskusu, ki potrjuje kakovost in zmogljivost baterije v skladu s standardom EN 61951-2 za nikelj-metal 
hidridne baterije ali v skladu s standardom EN 61960 za litij-ionske baterije. Za poročila o preskusih, ki potrjujejo kakovost in zmogljivost baterije v 
skladu z enakovrednimi standardi, se bo prav tako štelo, da izpolnjujejo zahtevo. Poročilo o preskusu mora pripraviti neodvisen preskuševalni 
laboratorij, ki izpolnjuje zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025.  
TS 4. Maziva za mehanizacijo (enaka formulacija za osnovna in celovita merila) 
Opomba: to merilo se uporablja le, če so ob nakupu vključena ustrezna maziva. 
 
1. Za hidravlične tekočine, strojna olja, olja za verižne žage, olja za dvotaktne motorje in maziva, ki se uporabljajo v mehanizaciji za vzdrževanje 
javnih površin, v času njihove uporabe ne sme biti izdan noben stavek o nevarnosti za zdravje ali okolje (najnižja omejitev za razvrstitev iz 
Uredbe (ES) št. 1272/2008). Skupni masni delež snovi v hidravličnih tekočinah in mazivih, ki so bioakumulativne in niso biološko razgradljive, ne 
sme presegati 0,1 mas. %. 
 
Preverjanje:  
ponudnik mora predložiti tehnične liste ustreznega maziva, ki bo dobavljeno. Za proizvode, ki so v skladu z znakom EU za okolje ali enakovrednim 
znakom za okolje tipa I, ki izpolnjuje zgornjo zahtevo, se bo štelo, da so v skladu s tem merilom. 



 

47 

 

 
2. Kar zadeva maziva za štiritaktne motorje, je treba kot mazivo za mehanizacijo uporabljati mazivna olja za motorje z nizko viskoznostjo ali 
ponovno rafinirana mazivna olja z najmanj 25 % ponovno rafiniranih baznih olj, razen če proizvajalec mehanizacije priporoča drugo vrsto maziva. 
Mazivna olja z nizko viskoznostjo so olja v skladu s številko razreda SAE 0W30 ali 5W30 ali z enakovrednim razredom viskoznosti. 
 
Preverjanje:  
ponudnik mora za vse proizvode, dobavljene pri izvajanju naročila, predložiti izjavo o skladnosti s tem merilom in jo podpreti z varnostnimi listi 
materialov. 
TS 5. Navodila za upravljanje in vzdrževanje (enaka formulacija za osnovna in celovita merila) 
 
Mehanizacijo je treba dobaviti skupaj z ustreznimi tehničnimi specifikacijami in informacijami za uporabnike, pomembnimi za upravljanje 
mehanizacije z zmanjšano porabo goriva in energije ter za vzdrževanje in podaljšanje življenjske dobe. 
 
Preverjanje:  
ponudnik mora predložiti navodila za uporabo, ki vsebujejo informacije o upravljanju in vzdrževanju mehanizacije. 

MERILA ZA ODDAJO (AC) 

AC 1. Ničelne emisije izpušnih plinov  
Točke bodo dodeljene strojem, za katere je mogoče dokazati, da 
lahko delujejo brez emisij izpušnih plinov, kar pomeni, da lahko 
stroji delujejo brez neposrednih emisij izpušnih plinov iz motorja. 
 
Preverjanje: ponudnik mora predložiti kopijo certifikata o 
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homologaciji pogonske enote mehanizacije. 

Pojasnjevalna opomba: AC 1. Ničelne emisije izpušnih plinov 
* Motorje, ki so v skladu z emisijsko stopnjo pred stopnjo V, je v skladu z izvzetji in prehodnimi določbami iz člena 10(7) Direktive 97/68/ES, 
člena 34(7) in (8) ali člena 58(5) do (11) Uredbe (EU) 2016/1628 ter člena 11(4) in člena 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 ali 
člena 13(3) do (6) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/985 dovoljeno vgraditi, če so naknadno opremljeni s sistemom filtrov za trdne delce pri 
dizelskih motorjih (DPF), certificiranim v skladu z enim od naslednjih standardov certificiranja, in če je njihova učinkovitost gravimetričnega 
ločevanja vsaj 90-odstotna: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO, 
− Pravilnik št. R 132 UN/ECE, stopnja zmanjšanja 01, razred I ali II,  
− FAD e.V. Siegel (stanje februarja 2015 ali pozneje), 
− seznam filtrov VERT (stanje septembra 2016 ali pozneje), 
− seznam filtrov BAFU. 

AC 2. Vsebnost težkih kovin v baterijah (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Točke bodo dodeljene za zagotovitev mehanizacije, ki jo poganjajo baterije, ki jih je mogoče napolniti in katerih koncentracija težkih kovin je nižja 
od spodnjih vrednosti: 

1. živo srebro: < 0,1 ppm, 
2. kadmij: < 1,0 ppm, 
3. svinec: < 5 ppm. 

Preverjanje: 
glej TS 3. 
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4.1.2 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP STORITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJA MEHANIZACIJA  
4.1.2.1 Predmet urejanja 

PREDMET UREJANJA 
Nakup storitev vzdrževanja javnih površin z majhnim vplivom na okolje, pri katerih se uporablja mehanizacija, opredeljena v Uredbi (EU) 
2016/1628.  

 

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

Pomembno: za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije storitev (oddelek 6). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
TS 6. Emisije izpušnih plinov iz motorjev strojev 
 Opomba: to merilo se ne uporablja za kompaktne stroje za pometanje in 
trosilnike. 
 
Mobilna mehanizacija, ki se uporablja pri izvajanju storitve, mora 
izpolnjevati naslednje zahteve:   

1. izpolnjevati vsaj zahteve za stopnjo V,  
2. delovati mora brez emisij izpušnih plinov. 
− 2019: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 25 % 

mehanizacije. 
− 2020: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 35 % 

mehanizacije.  

TS 6. Emisije izpušnih plinov iz motorjev strojev 
Opomba: to merilo se ne uporablja za kompaktne stroje za pometanje in 
trosilnike. 
 
Mobilna mehanizacija, ki se uporablja pri izvajanju storitve, mora 
izpolnjevati naslednje zahteve:   

1. izpolnjevati vsaj zahteve za stopnjo V,  
2. delovati mora brez emisij izpušnih plinov. 
− 2019: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 50 % 

mehanizacije. 
− 2020: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 60 % 

mehanizacije.  
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− 2021: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 45 % 
mehanizacije.  

− 2022: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 55 % 
mehanizacije. 
 

Preverjanje: 
enako kot pri TS 1, skupaj s seznamom mehanizacije, ki naj bi se 
uporabljala pri izvajanju storitve vzdrževanja javnih površin, njenimi 
certifikati o skladnosti in kopijami certifikata o homologaciji pogonske 
enote mehanizacije. 

− 2021: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 70 % 
mehanizacije.  

− 2022: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 80 % 
mehanizacije.  
 

Preverjanje: 
enako kot pri TS 1, skupaj s seznamom mehanizacije, ki naj bi se 
uporabljala pri izvajanju storitve vzdrževanja javnih površin, njenimi 
certifikati o skladnosti in kopijami certifikata o homologaciji pogonske 
enote mehanizacije. 
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TS 7.  Vrednosti emisij onesnaževal zraka  
Opomba: to merilo se uporablja samo za kompaktne stroje za pometanje 
in trosilnike. 
 
Vrednosti emisij onesnaževal zraka iz motorjev strojev za pometanje in 
trosilnikov v voznem parku, ki se uporablja pri izvajanju storitve, morajo 
izpolnjevati naslednje zahteve:  
 

1. izpolnjevati vsaj zahteve za stopnjo IV,  
 

2. izpolnjevati zahteve za stopnjo V ali standard Euro 6/VI. 
− 2019: stopnjo V ali standard Euro 6/VI mora dosegati 30 % 

strojev za pometanje in trosilnikov. 
− 2020: stopnjo V ali standard Euro 6/VI mora dosegati 40 % 

strojev za pometanje in trosilnikov. 
− 2021: stopnjo V ali standard Euro 6/VI mora dosegati 50 % 

strojev za pometanje in trosilnikov. 
− 2021: stopnjo V ali standard Euro 6/VI mora dosegati 60 % 

strojev za pometanje in trosilnikov. 
 

3. delovati mora brez emisij izpušnih plinov. 
− 2019: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 20 % strojev za 

pometanje in trosilnikov. 

TS 7.  Vrednosti emisij onesnaževal zraka  
Opomba: to merilo se uporablja samo za kompaktne stroje za pometanje 
in trosilnike. 
 
Vrednosti emisij onesnaževal zraka iz motorjev strojev za pometanje in 
trosilnikov v voznem parku, ki se uporablja pri izvajanju storitve, morajo 
izpolnjevati naslednje zahteve:  
 

1. izpolnjevati vsaj zahteve za stopnjo IV, 
 

2. izpolnjevati zahteve za stopnjo V ali standard Euro 6/VI.  
− 2019: stopnjo V ali standard Euro 6/VI mora dosegati 50 % 

strojev za pometanje in trosilnikov. 
− 2020: stopnjo V ali standard Euro 6/VI mora dosegati 60 % 

strojev za pometanje in trosilnikov. 
− 2021: stopnjo V ali standard Euro 6/VI mora dosegati 70 % 

strojev za pometanje in trosilnikov. 
− 2022: stopnjo V ali standard Euro 6/VI mora dosegati 80 % 

strojev za pometanje in trosilnikov. 
 

3. delovati mora brez emisij izpušnih plinov. 
− 2019: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 50 % strojev za 

pometanje in trosilnikov. 
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− 2020: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 25 % strojev za 
pometanje in trosilnikov. 

− 2021: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 30 % strojev za 
pometanje in trosilnikov. 

− 2022: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 35 % strojev za 
pometanje in trosilnikov. 

 
Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 
 
V ponudbi bi bilo treba dokumentirati primere, ko stroji za pometanje in 
trosilniki niso certificirani kot stroji in trosilniki, ki izpolnjujejo zahteve 
za stopnjo IV ali višji standard, vendar je bil pri njih z naknadno 
tehnično obdelavo* dosežen enak standard. 
Preverjanje: 
enako kot pri TS 1, skupaj s seznamom mehanizacije, ki naj bi se 
uporabljala pri izvajanju storitve vzdrževanja javnih površin, njenimi 
certifikati o skladnosti in kopijami certifikata o homologaciji pogonske 
enote mehanizacije. Pri vozilih, ki so po tehnični nadgradnji dosegla 
zgoraj navedeni standard, morajo biti ukrepi dokumentirani in vključeni 
v ponudbo, kar mora preveriti neodvisna tretja oseba, ki izpolnjuje 
zahteve standarda EN-ISO/IEC 17025. 

− 2020: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 60 % strojev za 
pometanje in trosilnikov. 

− 2021: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 70 % strojev za 
pometanje in trosilnikov. 

− 2022: brez emisij izpušnih plinov mora delovati 80 % strojev za 
pometanje in trosilnikov. 

 
V ponudbi bi bilo treba dokumentirati primere, ko stroji za pometanje in 
trosilniki niso certificirani kot stroji in trosilniki, ki izpolnjujejo zahteve 
za stopnjo IV ali višji standard, vendar je bil pri njih z naknadno 
tehnično obdelavo* dosežen enak standard. 
 
 
Preverjanje: 
enako kot pri TS 1, skupaj s seznamom mehanizacije, ki naj bi se 
uporabljala pri izvajanju storitve vzdrževanja javnih površin, njenimi 
certifikati o skladnosti in kopijami certifikata o homologaciji pogonske 
enote mehanizacije. 

Pojasnjevalna opomba: TS 7. Vrednosti emisij onesnaževal zraka 
* Motorje, ki so v skladu z emisijsko stopnjo pred stopnjo V, je v skladu z izvzetji in prehodnimi določbami iz člena 10(7) Direktive 97/68/ES, 
člena 34(7) in (8) ali člena 58(5) do (11) Uredbe (EU) 2016/1628 ter člena 11(4) in člena 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 ali 
člena 13(3) do (6) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/985 dovoljeno vgraditi, če so naknadno opremljeni s sistemom filtrov za trdne delce pri 
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dizelskih motorjih (DPF), certificiranim v skladu z enim od naslednjih standardov certificiranja, in če je njihova učinkovitost gravimetričnega 
ločevanja vsaj 90-odstotna: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO, 
− Pravilnik št. R 132 UN/ECE, stopnja zmanjšanja 01, razred I ali II,  
− FAD e.V. Siegel (stanje februarja 2015 ali pozneje), 
− seznam filtrov VERT (stanje septembra 2016 ali pozneje), 
− seznam filtrov BAFU. 

 TS 8. Možnost ponovnega polnjenja in kakovost baterij mehanizacije  
Vsi stroji morajo biti opremljeni z baterijskimi sistemi, ki so v skladu s 
tehnično specifikacijo TS 3.  
 
Preverjanje: 
enako kot pri TS 3, skupaj s seznamom strojev v voznem parku, ki se bo 
uporabljal pri izvajanju storitve, in njihovimi listi s tehničnimi podatki 

MERILA ZA ODDAJO (AC) 
AC 3. Emisije izpušnih plinov iz motorjev strojev (enako za osnovna in celovita merila) 
Točke bodo sorazmerno dodeljene ponudniku z deležem strojev v voznem parku, ki presega zahteve iz TS 6. 
 
Preverjanje: 
glej TS 6 zgoraj. 
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AC 4. Izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Točke bodo dodeljene sorazmerno za vsako odstotno izboljšanje glede na minimalno tehnično specifikacijo, zahtevano v TS 7. 
Preverjanje: 
glej TS 7 zgoraj. 

AC 5. Učinkovitost trosenja pri trosilnikih  
 
Ponudbam, ki ponujajo vozni park, ki se bo uporabljal pri izvajanju storitve, bodo točke dodeljene sorazmerno z deležem trosilnikov, ki so v skladu 
s standardom EN 15597-2.  
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se bo uporabljal pri izvajanju storitve, in njihova poročila o preskusih v skladu s 
standardom EN 15597-2, ki jih je izdal neodvisni laboratorij. 
 AC 6. Vsebnost težkih kovin v baterijah 

Ponudbam, ki ponujajo vozni park, ki se bo uporabljal pri izvajanju 
storitve, je treba točke dodeliti sorazmerno glede na delež strojev, 
opremljenih z baterijskimi sistemi, ki so v skladu z AC 2 o 
koncentraciji težkih kovin v baterijah strojev. 
 
Preverjanje: 
enako kot pri AC 2, skupaj s seznamom strojev v voznem parku, ki se 
bo uporabljal pri izvajanju storitve, in njihovimi listi s tehničnimi 
podatki. 
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4.1.2.3 Klavzule o izvedbi naročila 
(Ta merila se uporabljajo le, če so izvajalci lastniki ali zakupniki voznega parka, ki se bo uporabljal pri izvajanju storitve.) 

Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 

CPC 1. Emisije izpušnih plinov iz motorjev strojev (enako za osnovna in celovita merila) 
Opomba: to merilo se uporablja samo, če nadomestna mehanizacija izpolnjuje operativne potrebe, kot jih opredeli javni naročnik, in če je bil s 
ponudnikom storitev sklenjen dogovor o njej. 
 
Če je treba mehanizacijo, ki se uporablja pri izvajanju storitve, med izvajanjem naročila zamenjati, jo je treba nadomestiti z mehanizacijo, ki deluje 
brez emisij izpušnih plinov (če so takšni proizvodi na voljo na trgu). 
 
Javnemu naročniku je treba za namene preverjanja omogočiti dostop do letnih evidenc o časovnem načrtu vzdrževanja in zamenjave mehanizacije. 
Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja zahtev. 

Pojasnjevalna opomba: CPC 1. Emisije izpušnih plinov iz motorjev strojev 
 

• Zamenjava mehanizacije je priporočljiva, ko se bliža koncu življenjske dobe ali v primeru nepopravljive škode. 
•  Mehanizacija z ničnimi emisijami izpušnih plinov lahko deluje brez neposrednih emisij izpušnih plinov iz motorja. 

CPC 2. Maziva za mehanizacijo (enako za osnovna in celovita merila) 
Izvajalec mora zagotoviti, da hidravlične tekočine, strojna olja, olja za verižne žage, olja za dvotaktne motorje in maziva, ki se uporabljajo v 
mehanizaciji za vzdrževanje javnih površin, uporabljeni pri izvajanju storitve, izpolnjujejo zahteve iz TS 4 o mazivih za mehanizacijo. 
 
Izvajalec bo vodil evidenco in javnemu naročniku omogočil dostop do nje. Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja 
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zahtev. 
  
Kar zadeva maziva za štiritaktne motorje, mora izvajalec maziva, ki se uporabljajo v mehanizaciji za vzdrževanje javnih površin, uporabljeni pri 
izvajanju storitve, zamenjati z mazivi, ki izpolnjujejo zahteve iz TS 4 o strojnih mazivih za štiritaktne motorje, razen če proizvajalec mehanizacije 
priporoča drugo vrsto maziva.   
 
Izvajalec bo vodil evidenco in javnemu naročniku omogočil dostop do nje. Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja 
zahtev. 
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5 KLJUČNI VPLIVI VOZIL IN VOZNIH PARKOV, KI SE UPORABLJAJO PRI IZVAJANJU STORITVE, NA 

OKOLJE 
 
V spodnjih preglednicah so na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov povzeti glavni okoljski vplivi vozil in voznih parkov, ki se uporabljajo pri 
izvajanju storitve, 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 navedenih vplivov. 

1. Vozila in vozni park, ki se uporablja pri izvajanju storitve 

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

• Emisije toplogrednih plinov (TGP) in onesnaževal 
zraka, ki nastajajo pri porabi energije v fazi uporabe 

• Emisije TGP in onesnaževal zraka, ki nastajajo v 
dobavni verigi nosilcev energije 

• Vplivi na okolje, ki nastanejo pri proizvodnji baterij 
za električna vozila 

• Emisije hrupa, ki jih povzročajo vozilo in 
pnevmatike v fazi uporabe 
 

 • Zahtevati je treba merila glede emisij CO2 za homologacijo za 
lahka gospodarska vozila ter merila glede posebnih tehnologij za 
težka vozila in vozila kategorije L 

• Zahtevati je treba merila, ki pri lahkih gospodarskih vozilih 
temeljijo na emisijah onesnaževal zraka, pri težkih vozilih in 
vozilih kategorije L pa na posebnih tehnologijah 

• Zahtevati je treba merila o kotalnem uporu pnevmatik 
• Zahtevati je treba merila o energijski učinkovitosti električnih 

avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil 
• Zahtevati je treba merila o garancijah za baterije 
• Zahtevati je treba merila o emisijah hrupa, ki jih povzročajo 

vozila in pnevmatike 
• Od ponudnikov storitev je treba zahtevati ključne kompetence ter 
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uporabo ključnih ukrepov in praks okoljskega ravnanja 
• Od ponudnikov storitev je treba zahtevati ustrezno in redno 

usposabljanje osebja 
• Zahtevati je treba merila o pnevmatikah in mazivih za 

vzdrževalne dejavnosti 
Vplivi niso nujno razvrščeni po obsegu. 

Podrobne informacije o vzdrževanju javnih površin, vključno z informacijami o povezani zakonodaji, standardih in tehničnih virih, uporabljenih kot 
dokaz, so navedene v tehničnem poročilu. 
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5.1 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP VOZNEGA PARKA IN STORITEV 
(KATEGORIJA 4) 

 

5.1.1 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA VOZNE PARKE 
 

5.1.1.1 Predmet urejanja 
PREDMET UREJANJA 

Nakup vozil kategorij N2 in N3, kot so opredeljena v Direktivi 2007/46/ES, ter posebnih vozil in drugih vozil za posebne namene, kot so 
opredeljena v Direktivi 2007/46/ES (vozila za čiščenje cest, tj. naprave za pometanje, nameščene na tovornjake), z majhnim vplivom na okolje. 
Opomba: kompaktni stroji za pometanje in trosilniki se štejejo za necestno mobilno mehanizacijo, zato zanje veljajo merila za mehanizacijo. 

 

5.1.1.2 Tehnične specifikacije in merila za oddajo 
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
TS 1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
 
Opomba: to merilo se uporablja za težka vozila in vozila za posebne 
namene. 

 
Vozilo mora biti opremljeno z eno od naslednjih tehnologij, ki 
dokazujejo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov od izvora do vozila 
(ang. well-to-wheel – WTW): 

TS 1. Tehnološke možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
 
Opomba: to merilo se uporablja za težka vozila in vozila za posebne 
namene. 

 
Vozilo mora biti opremljeno z eno od naslednjih tehnologij, ki 
dokazujejo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov od izvora do vozila, 
ali biti eno od naslednjih vozil: 
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• izboljšanje aerodinamičnosti: aktivni nadzor pretoka (samo pri 
tovornjakih, ki se uporabljajo v regionalnih obratovalnih ciklih), 

• izboljšanje aerodinamičnosti: našpičen „ladijski“ zadek / spojlerji 
(samo pri tovornjakih, ki se uporabljajo v regionalnih obratovalnih 
ciklih), 

• hibridna vozila na dizelsko gorivo in zemeljski plin, 
• popolnoma električna vozila, 
• električna vozila na vodikove gorivne celice, 
• vozilo proizvajalca originalne opreme (OEM) na zemeljski plin s 

kombiniranim gorivom, katerega razmerje energije iz plina v vročem 
delu preskusnega cikla WHTC znaša najmanj 50 %, 

• vozila na zemeljski plin z visokotlačnim sistemom neposrednega 
vbrizgavanja, 

• priključni hibrid: vozilo, opremljeno z baterijskim sklopom, ki ga je 
mogoče polniti z električno energijo iz omrežja in zagotavlja 
energijo za električni pogon vozila in opreme, 

• hidravlični sistem za zaznavanje obremenitve (za stroje za 
pometanje): pretočna zmogljivost črpalke se uravnava prek tlaka 
zaznavanja obremenitve,  

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

Opomba: javni naročnik lahko vključi vozila na zemeljski plin z eno 
vrsto goriva, če imajo sistem oskrbe z metanom iz obnovljivih virov, ki 
izpolnjuje vsaj 15 % njihove potrebe po gorivu. 
 

• popolnoma električna vozila, 
• električna vozila na vodikove gorivne celice, 
• vozilo OEM na zemeljski plin s kombiniranim gorivom, katerega 

razmerje energije iz plina v vročem delu svetovno harmoniziranega 
prehodnega preskusnega cikla (WHTC) znaša najmanj 50 %, 

• vozila na zemeljski plin z visokotlačnim sistemom neposrednega 
vbrizgavanja, 

• priključni hibrid: vozilo, opremljeno z baterijskim sklopom, ki ga je 
mogoče polniti z električno energijo iz omrežja in zagotavlja 
energijo za električni pogon vozila in opreme, 

• hidravlični sistem za zaznavanje obremenitve (za stroje za 
pometanje): pretočna zmogljivost črpalke se uravnava prek tlaka 
zaznavanja obremenitve,  

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

 
 
 
 
Opomba: javni naročnik lahko vključi vozila na zemeljski plin z eno 
vrsto goriva, če imajo sistem oskrbe z metanom iz obnovljivih virov, ki 
izpolnjuje vsaj 15 % njihove potrebe po gorivu. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 
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Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te 
tehnične specifikacije ali specifikacije tehnologije goriv. 

tehnične specifikacije ali specifikacije tehnologije goriv. 
 
 

TS 2. Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Opomba: to merilo se ne uporablja za vozila za posebne namene, tj. tovornjake z nameščenimi napravami za pometanje. 
 
Lahka gospodarska vozila in težka vozila morajo biti opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah ali senzorji, ki omogočajo spremljanje na 
lokaciji izvajalca. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti tehnični list vozila, na katerem so navedene te informacije. 

TS 3. Pnevmatike vozil – kotalni upor (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Opomba: to merilo se ne uporablja za vozila za posebne namene, tj. tovornjake z nameščenimi napravami za pometanje. 
 
Vozila morajo biti opremljena s:  
(a) pnevmatikami, ki so v skladu z najvišjim razredom glede na izkoristek goriva za kotalni upor, izražen v kg/tono, kakor je opredeljen v 
Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge 
bistvene parametre. Ta zahteva javnemu organu ne sme preprečiti, da bi kupil pnevmatike najvišjega razreda glede na oprijem na mokri podlagi, 
kadar je to utemeljeno zaradi varnosti, 
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ALI 
 
(b) obnovljenimi pnevmatikami. 
 
Opomba: Uredba (ES) št. 1222/2009 je trenutno v postopku revizije, Evropska komisija pa je v okviru tega postopka objavila predlog 
COM(2018) 296. Ko bo nova zakonodaja začela veljati, bo treba v skladu z njo posodobiti tudi to merilo. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora za pnevmatike iz točke (a) predložiti oznako pnevmatike v skladu z Uredbo (ES) št. 1222/2009, za obnovljene pnevmatike 
(točka (b)) pa obvestilo o homologaciji v skladu s Prilogo 1 k Pravilniku UN/ECE št. 109. 
 

TS 4. Vrednosti emisij onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Vozila kategorije N3 in vozila kategorije N2, katerih referenčna masa(1) presega 2 610 kg, morajo izpolnjevati standard Euro VI. 
Vozila kategorije N2, katerih referenčna masa(1) ne presega 2 610 kg, morajo izpolnjevati zahteve iz TS2 „Vrednosti emisij onesnaževal zraka“ iz 
meril EU za zelena javna naročila za prevoz, ki se nanašajo na osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila (kategorija 1). 
Naprave za pometanje, nameščene na vozila, morajo izpolnjevati standard Euro VI ali Euro 6, odvisno od referenčne mase vozila, na katero so 
nameščene. 
 

Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. Pri vozilih, ki so po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti ukrepi 
dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti neodvisna tretja oseba. 
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Pojasnjevalna opomba: TS 4.  Vrednosti emisij onesnaževal zraka  
(1) „Referenčna masa“ pomeni maso vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, kakor je navedena v certifikatu o skladnosti ter od katere se odšteje 
enotna masa voznika 75 kg, prišteje pa se ji enotna masa 100 kg. 
 TS 5. Sistemi za vračanje vode v krogotok 

 
Če javni naročnik zahteva stroje za pometanje, ki uporabljajo vodo za 
preprečevanje prašenja.  
 
Stroji za pometanje morajo biti opremljeni s sistemom za vračanje vode v 
krogotok, tj. sistemom, pri katerem se del vode, ki se uporablja za 
preprečevanje prašenja, vrne v krogotok. Stroj za pometanje razprši vodo 
in jo nato odstrani skupaj s prahom. Stroj filtrira odpadno vodo, ta pa se 
nato vrne v rezervoar za vodo. 
 

Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti tehnični list, na katerem je opisan sistem za 
vračanje vode v krogotok. 

 TS 6. Hrup pnevmatik 
(Se ne uporablja, če so iz varnostnih razlogov potrebne pnevmatike z 
najvišjim razredom oprijema na mokri podlagi, zimske pnevmatike ali 
pnevmatike za led.) 
 
Opomba: to merilo se ne uporablja za vozila za posebne namene. 
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Težka vozila morajo biti opremljena s:  

a) pnevmatikami, katerih raven emisij zunanjega kotalnega hrupa je 
3 dB nižja od najvišje dovoljene vrednosti iz dela C Priloge II k 
Uredbi (ES) št. 661/2009. To je enakovredno najvišji kategoriji 
(od treh razpoložljivih kategorij) razredov zunanjega kotalnega 
hrupa za oznake pnevmatik EU,  

ALI 
b) obnovljenimi pnevmatikami. 

Opomba: Uredba (ES) št. 1222/2009 je trenutno v postopku revizije, 
Evropska komisija pa je v okviru tega postopka objavila predlog 
COM(2018) 296. Ko bo nova zakonodaja začela veljati, bo treba v 
skladu z njo posodobiti tudi to merilo. 
 
Preverjanje: ponudnik mora za pnevmatike iz točke (a) predložiti 
oznako pnevmatike v skladu z Uredbo (ES) št. 1222/2009, za obnovljene 
pnevmatike (točka (b)) pa obvestilo o homologaciji v skladu s Prilogo 1 k 
Pravilniku UN/ECE št. 109. 

MERILA ZA ODDAJO (AC) 
 AC 1. Plini v klimatskih napravah 

Točke bodo dodeljene vozilom, opremljenim s klimatskim sistemom, ki 
uporablja hladilno sredstvo, katerega potencial globalnega segrevanja 
(GWP) kot faktor CO2 v časovnem obdobju 100 let je manjši od 150. 
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Preverjanje: 
ponudnik mora navesti ime, formulo in potencial globalnega segrevanja 
hladilnega plina, ki se uporablja v klimatskem sistemu. Če se uporablja 
mešanica plinov (n plinov), se potencial globalnega segrevanja izračuna 
z naslednjo enačbo: 
GWP = Σ(snov X1 % x GWP(X1)) + (snov X2 % x GWP(X2)) + […] 
(snov Xn % x GWP(Xn)), 
pri čemer % pomeni delež po teži z dovoljenim odstopanjem +/– 1 % po 
teži. 
Potencial globalnega segrevanja plinov je naveden v prilogah I in II k 
Uredbi (EU) št. 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0517).   

 AC 2. Pnevmatike vozil – obnovljene pnevmatike  
 
Točke bodo dodeljene vozilom za posebne namene, opremljenim z 
obnovljenimi pnevmatikami. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora za obnovljene pnevmatike predložiti obvestilo o 
homologaciji v skladu s Prilogo 1 k Pravilniku UN/ECE št. 109. 

AC 3. Izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka 
 
Vozila kategorije N3 in vozila kategorije N2, katerih referenčna masa(1) 
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presega 2 610 kg, ter vozila za posebne namene: točke bodo dodeljene 
naslednjim tehnologijam: 

• vozilom na zemeljski plin, 

• priključnim hibridnim električnim vozilom, 

• električnim akumulatorskim vozilom in  

• električnim vozilom na vodikove gorivne celice. 
(Natančno je treba opredeliti, koliko več točk bo dodeljenih vozilom, ki 
lahko delujejo brez emisij izpušnih plinov, tj. priključnim hibridnim 
električnim vozilom, električnim akumulatorskim vozilom in električnim 
vozilom na vodikove gorivne celice. Vozilom, ki lahko delujejo brez 
emisij izpušnih plinov, je treba dodeliti več točk kot vozilom na zemeljski 
plin.) 
Vozila kategorije N2, katerih referenčna masa(1) ne presega 2 610 kg: 
enačba iz AC 3 „Izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka“ in AC 4 
„Sposobnost vožnje brez emisij izpušnih plinov“ iz meril EU za zelena 
javna naročila za prevoz, ki se nanašajo na osebne avtomobile in lahka 
gospodarska vozila (kategorija 1). 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. Pri vozilih, ki so 
po tehnični nadgradnji dosegla zgoraj navedeni standard, morajo biti 
ukrepi dokumentirani in vključeni v ponudbo, kar mora preveriti 
neodvisna tretja oseba. 



 

68 

 

Pojasnjevalna opomba: AC 3.  Izboljšane vrednosti emisij onesnaževal zraka  
(1) „Referenčna masa“ pomeni maso vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo, ki je navedena v certifikatu o skladnosti ter od katere se odšteje 
enotna masa voznika 75 kg, prišteje pa se ji enotna masa 100 kg. 

 
 
 

AC 4. Sistemi za vračanje vode v krogotok 
 
Če javni naročnik zahteva stroje za pometanje, ki uporabljajo vodo za 
preprečevanje prašenja. 
 
Točke bodo dodeljene strojem za pometanje, opremljenim s sistemom za 
vračanje vode v krogotok, tj. sistemom, pri katerem se del vode, ki se 
uporablja za preprečevanje prašenja, vrne v krogotok. Stroj za pometanje 
razprši vodo in jo nato odstrani skupaj s prahom. Stroj filtrira odpadno 
vodo, ta pa se nato vrne v rezervoar za vodo. 
 

Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti tehnični list, na katerem je opisan sistem za 
vračanje vode v krogotok. 

 

 AC 5. Hrup vozil 
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Opomba: to merilo se ne uporablja za vozila za posebne namene. 
 
Točke bodo dodeljene vozilom, katerih emisije hrupa so v skladu z 
mejnimi vrednostmi faze 3 iz Uredbe (EU) št. 540/2014. Emisije hrupa 
bodo preskušene v skladu s Prilogo II k Uredbi (EU) št. 540/2014. 
 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti certifikat o skladnosti vozila. 

 AC 6. Stroji za pometanje 
Točke bodo dodeljene strojem za pometanje z nižjo zajamčeno ravnjo 
zvočne moči v skladu z Direktivo 2000/14/ES. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti kopijo oznake CE skupaj z navedbo zajamčene 
ravni zvočne moči stroja za pometanje v skladu z Direktivo 2000/14/ES. 

 
  



 

70 

 

5.1.2 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA NAKUP STORITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJA VOZNI PARK  
5.1.2.1 Predmet urejanja 

PREDMET UREJANJA 
Nakup storitev vzdrževanja javnih površin z majhnim vplivom na okolje, pri katerih se uporabljajo vozila kategorij N2 in N3, kot so opredeljena v 
Direktivi 2007/46/ES, ter posebna vozila in druga vozila za posebne namene, kot so opredeljena v Direktivi 2007/46/ES (vozila za čiščenje cest, tj. 
tovornjaki z nameščenimi napravami za pometanje), z majhnim vplivom na okolje. 
Opomba: kompaktni stroji za pometanje in trosilniki se štejejo za necestno mobilno mehanizacijo, zato zanje veljajo merila za mehanizacijo. 

 

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

Pomembno: za to kategorijo se uporabljajo tudi skupna merila za kategorije storitev (oddelek 6). 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
TS 1. Emisije toplogrednih plinov 
 
Za težka vozila in vozila za posebne namene: 
 
Vozni park morajo sestavljati naslednji deleži vozil, opremljenih z eno 
od upravičenih tehnologij iz osnovnega merila TS 1 „Možnosti 
tehnoloških izboljšav za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov“: 
• 2019: 20 %, 
• 2020: 28 %, 
• 2021: 36 %, 
• 2022: 44 %. 

TS 1. Emisije toplogrednih plinov 
 
Za težka vozila in vozila za posebne namene: 
 
Vozni park morajo sestavljati naslednji deleži vozil, opremljenih z eno od 
upravičenih tehnologij iz osnovnega merila TS 1 „Možnosti tehnoloških 
izboljšav za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov“: 
• 2019: 32 %, 
• 2020: 40 %, 
• 2021: 48 %, 
• 2022: 56 %. 
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Za vozila kategorije L:  
v voznem parku morajo biti naslednji deleži električnih vozil: 
• 2019: 25 %, 
• 2020: 35 %, 
• 2021: 45 %, 
• 2022: 55 %. 
 
Za lahka gospodarska vozila 
• 12 % voznega parka, ki se bo uporabljal na podlagi naročila, mora 

izpolnjevati osnovno merilo TS 1 o emisijah CO2 za kategorijo 
„Nakup, zakup ali najem lahkih gospodarskih vozil“ iz meril EU za 
zelena javna naročila za cestni prevoz. 

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

 
 
Preverjanje: enako kot pri TS 1 za vozila (oddelek 5.1.1.2), skupaj s 
seznamom in tehničnimi listi ali certifikati o skladnosti vseh vozil v 
voznem parku. 

 
Za vozila kategorije L:  
v voznem parku morajo biti naslednji deleži električnih vozil: 
• 2019: 40 %, 
• 2020: 50 %, 
• 2021: 60 %, 
• 2022: 70 %. 
 
Za lahka gospodarska vozila 
• 12 % voznega parka, ki se bo uporabljal na podlagi naročila, mora 

izpolnjevati celovito merilo TS 1 o emisijah CO2 za kategorijo 
„Nakup, zakup ali najem lahkih gospodarskih vozil“ iz meril EU za 
zelena javna naročila za prevoz. 

• 25 % voznega parka, ki se bo uporabljal na podlagi naročila, mora 
izpolnjevati osnovno merilo TS 1 o emisijah CO2 za kategorijo 
„Nakup, zakup ali najem lahkih gospodarskih vozil“ iz meril EU za 
zelena javna naročila za cestni prevoz.  

 
Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 
Preverjanje: enako kot pri TS 1 (oddelek 5.1.1.2) za vozila, skupaj s 
seznamom in tehničnimi listi ali certifikati o skladnosti vseh vozil v 
voznem parku. 
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TS 2. Prevoz s kolesi (enako za osnovna in celovita merila) 
 (V mestih, ki imajo ustrezno mestno infrastrukturo.) 
 
Ponudnik mora za izvajanje storitve ponuditi vozni park, ki vključuje uporabo koles, ki so lahko kolesa s pomožnim električnim pogonom, in 
prikolic za kolesa, da se čim bolj zmanjša uporaba motornih vozil, v skladu z ukrepi za zmanjšanje okoljskih težav iz TS 1 „Prakse okoljskega 
ravnanja“ v skupnih merilih za kategorije storitev. 
 
 
Preverjanje: 
ponudnik bo predložil specifikacije voznega parka, ki se bo uporabljal pri izvajanju storitve, in opis načina uporabe koles in prikolic za kolesa za 
zmanjšanje uporabe motornih vozil. 

TS 3. Pnevmatike vozil – kotalni upor (enako za osnovna in celovita merila) 
Opomba: to merilo se ne uporablja za vozila za posebne namene, tj. tovornjake z nameščenimi napravami za pometanje. 
 
Vsa vozila morajo biti opremljena s pnevmatikami, skladnimi s TS 3 o pnevmatikah vozil, kot so opredeljene v oddelku 5.1.1.2. 
Preverjanje: 
enako kot pri TS 3 o pnevmatikah vozil v oddelku 5.1.1.2, skupaj s seznamom in tehničnimi listi vseh vozil v voznem parku. 
TS 4. Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Opomba: to merilo se ne uporablja za vozila za posebne namene, tj. tovornjake z nameščenimi napravami za pometanje. 
 
Vsa lahka gospodarska vozila in težka vozila morajo biti opremljena s sistemi, skladnimi s TS 2 o sistemih za nadzor tlaka v pnevmatikah, kot so 



 

73 

 

opredeljeni v oddelku 5.1.1.2.  
 
Preverjanje: 
enako kot pri TS 2 o sistemih za nadzor tlaka v pnevmatikah v oddelku 5.1.1.2, skupaj s seznamom in tehničnimi listi vseh vozil v voznem parku. 

TS 5. Goriva (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Opomba: to merilo se uporablja le, če javni naročnik določi vozila na zemeljski plin z eno vrsto goriva kot upravičeno tehnologijo in če ponudnik 
ponudi vozila na zemeljski plin z eno vrsto goriva, da bi izpolnil merilo TS 1 o vozilih (glej oddelek 5.1.1.2). Javni naročnik lahko glede na 
razpoložljivo oskrbo na nacionalnem ali regionalnem trgu določi večje deleže oskrbe z gorivom iz obnovljivih virov. 
 
Najmanj 15 % oskrbe z metanom mora izvirati iz obnovljivih virov. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti pogodbe z dobavitelji ter opis in tehnične specifikacije proizvodnje in posebnega sistema za dovajanje goriva. 
TS 6. Emisije onesnaževal zraka 
(Ta merila se uporabljajo samo, če je izvajalec lastnik ali zakupnik 
voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve.) 
 
Vsa težka vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo 
dosegati vsaj standard Euro V. 
2019: standard Euro VI mora dosegati 48 % težkih vozil. 
2020: standard Euro VI mora dosegati 56 % težkih vozil. 
2021: standard Euro VI mora dosegati 64 % težkih vozil. 
2022: standard Euro VI mora dosegati 72 % težkih vozil. 

TS 6. Emisije onesnaževal zraka 
(Ta merila se uporabljajo samo, če je izvajalec lastnik ali zakupnik 
voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve.) 
 
TS 6.1. Vsa težka vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo 
dosegati vsaj standard Euro V. 
2019: standard Euro VI mora dosegati 68 % težkih vozil. 
2020: standard Euro VI mora dosegati 76 % težkih vozil. 
2021: standard Euro VI mora dosegati 84 % težkih vozil. 
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V ponudbi bi bilo treba dokumentirati primere, ko vozila, ki niso 
certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V ali višji standard, 
vendar je bil pri njih z naknadno tehnično obdelavo dosežen enak 
standard. 
 
Vsa lahka vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo 
dosegati vsaj standard Euro 5. 
2019: standard Euro 6 mora dosegati 50 % lahkih vozil. 
2020: standard Euro 6 mora dosegati 60 % lahkih vozil. 
2021: standard Euro 6 mora dosegati 70 % lahkih vozil. 
2022: standard Euro 6 mora dosegati 80 % lahkih vozil. 
 
Vsaj standard Euro 3 morajo dosegati vsa vozila kategorije L, ki se 
uporabljajo pri izvajanju storitve. 
2019: standard Euro 4 mora dosegati 50 % vozil kategorije L. 
2020: standard Euro 4 mora dosegati 60 % vozil kategorije L. 
2021: standard Euro 4 mora dosegati 70 % vozil kategorije L. 
2021: standard Euro 4 mora dosegati 80 % vozil kategorije L. 
 
Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti tehnične liste vozil, na katerih so opredeljeni 
emisijski standardi. Pri vozilih, ki so po tehnični nadgradnji dosegla 

2022: standard Euro VI mora dosegati 92 % težkih vozil. 
 
V ponudbi bi bilo treba dokumentirati primere, ko vozila, ki niso 
certificirana kot vozila, ki dosegajo standard Euro V ali višji standard, 
vendar je bil pri njih z naknadno tehnično obdelavo dosežen enak 
standard. 
Vsa lahka vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, morajo dosegati 
vsaj standard Euro 5. 
2018: standard Euro 6 mora dosegati 60 % lahkih vozil. 
2019: standard Euro 6 mora dosegati 70 % lahkih vozil. 
2020: standard Euro 6 mora dosegati 80 % lahkih vozil. 
2021: standard Euro 6 mora dosegati 90 % lahkih vozil. 
2022: standard Euro 6 mora dosegati 100 % lahkih vozil. 
 
2019: standard Euro 6d-TEMP ali Euro 6d mora dosegati 15 % lahkih 
vozil. 
2020: standard Euro 6d-TEMP ali Euro 6d mora dosegati 20 % lahkih 
vozil. 
2021: standard Euro 6d-TEMP ali Euro 6d mora dosegati 25 % lahkih 
vozil. 
2022: standard Euro 6d-TEMP ali Euro 6d mora dosegati 35 % lahkih 
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zgoraj navedeni standard, morajo biti ukrepi dokumentirani in vključeni 
v ponudbo, kar mora preveriti neodvisna tretja oseba. 

vozil. 
 
Vsaj standard Euro 3 morajo dosegati vsa vozila kategorije L, ki se 
uporabljajo pri izvajanju storitve. 
2019: standard Euro 4 mora dosegati 70 % vozil kategorije L. 
2020: standard Euro 4 mora dosegati 80 % vozil kategorije L. 
2021: standard Euro 4 mora dosegati 90 % vozil kategorije L. 
2022: standard Euro 4 mora dosegati 100 % vozil kategorije L. 
 
Uporabljala se bo stopnja, ki bo veljala za leto objave javnega razpisa. 
 
TS 6.2. V primeru mestnih območij s težavami s kakovostjo zraka:  
lahka gospodarska vozila in vozila kategorije L ne smejo imeti emisij 
izpušnih plinov. 
Če infrastruktura za polnjenje ni na voljo ali je za pričakovani profil 
uporabe potreben velik doseg: vozila so lahko vsaj sposobna delovati 
brez emisij izpušnih plinov, kar pomeni, da je zmožno lahko gospodarsko 
vozilo vsaj 40 km prevoziti brez sproščanja emisij izpušnih plinov.  
 

Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti tehnične liste vozil, na katerih so opredeljeni 
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emisijski standardi, in po potrebi sporazum o partnerstvu z mestnim 
konsolidacijskim središčem. 
 
 
 
 

MERILA ZA ODDAJO (AC)  
(Ta merila se uporabljajo samo, če je izvajalec lastnik ali zakupnik voznega parka, ki se uporablja pri izvajanju storitve.) 

AC 1. Emisije toplogrednih plinov (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Točke bodo dodeljene voznemu parku, ki se bo uporabljal v okviru naročila in katerega delež vozil (%) je večji od tistega iz TS 1 o emisijah 
toplogrednih plinov, pri čemer se točke dodelijo sorazmerno glede na preseganje TS 1. 
 
Preverjanje: 
glej TS 1 zgoraj. 

AC 2. Emisije onesnaževal zraka (enako za osnovna in celovita merila; se ne uporablja, če se v tehnični specifikaciji TS 6.2 zahteva, da so vsa 
vozila brez emisij izpušnih plinov) 
 
Točke bodo dodeljene ponudbam, ki ponujajo:  
(a) večji delež od tistega, določenega v TS 6 (glej zgoraj), ALI 
(b) lahka gospodarska vozila in vozila kategorije L, katerih vrednosti emisij so boljše od standarda Euro 6/4, ALI  
(c) težka vozila s pogonom na zemeljski plin in vozila, ki lahko delujejo brez emisij izpušnih plinov, kar pri osebnih avtomobilih in lahkih 
gospodarskih vozilih pomeni, da lahko prevozijo vsaj 40 km brez sproščanja emisij izpušnih plinov, ter priključna hibridna električna vozila, 
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električna akumulatorska vozila in električna vozila na gorivne celice za avtobuse 
 
za vozni park, ki se bo uporabljal v okviru naročila, pri čemer se bodo točke dodelile sorazmerno glede na preseganje TS 6 (glej zgoraj). (Podrobno 
je treba opredeliti, koliko točk bo dodeljenih večjim deležem, boljšim vrednostim emisij in vozilom brez emisij izpušnih plinov. Vozilom, ki lahko 
delujejo brez emisij izpušnih plinov, je treba dodeliti več točk kot vozilom na zemeljski plin.)  
Preverjanje: 
glej TS 2 zgoraj. 
AC 4. Vračanje vode v krogotok  
 
Če javni naročnik zahteva stroje za pometanje, ki uporabljajo vodo za preprečevanje prašenja. 
 
Ponudbam, ki ponujajo vozni park, ki se bo uporabljal pri izvajanju storitve, bodo točke dodeljene sorazmerno z deležem vozil, opremljenih s 
sistemom za vračanje vode v krogotok. 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se uporablja pri izvajanju storitve, in njihove tehnične liste. 
 AC 5. Emisije hrupa 

 
Točke bodo dodeljene ponudbam, ki za izvajanje storitve ponujajo vozni 
park, v celoti sestavljen iz vozil, ki izpolnjujejo AC 5 o emisijah hrupa 
vozil iz oddelka 5.1.1.2. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti seznam vozil v voznem parku, ki se bo 
uporabljal pri izvajanju storitve, in njihove certifikate o skladnosti. 
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5.1.2.3 Klavzule o izvedbi naročila 
(To se uporablja le, če so izvajalci lastniki ali zakupniki voznega parka, ki se bo uporabljal pri izvajanju storitve.) 

Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 
 CPC 1. Mazivna olja z nizko viskoznostjo  

Če proizvajalec vozila ne priporoča drugih vrst maziva, mora izvajalec 
maziva pri vozilih, ki se uporabljajo za izvajanje storitve, zamenjati z 
mazivnimi olji za motorje z nizko viskoznostjo. Mazivna olja z nizko 
viskoznostjo so olja v skladu s številko razreda SAE 0W30 ali 5W30 ali 
enakovrednim razredom viskoznosti.  
Izvajalec bo vodil evidenco in javnemu naročniku omogočil dostop do 
nje. Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja 
zahtev. 
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CPC 2. Pnevmatike vozil – kotalni upor (enako za osnovna in celovita merila) 
Izvajalec mora obrabljene pnevmatike vozil, ki se uporabljajo za izvajanje storitve, zamenjati z:  

a) novimi pnevmatikami, ki so v skladu z najvišjim razredom glede na izkoristek goriva za kotalni upor, izražen v kg/tono, kakor je opredeljen 
v Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva 
in druge bistvene parametre. Ta klavzula o izvedbi naročila ne sme preprečevati uporabe pnevmatik najvišjega razreda glede na oprijem na 
mokri podlagi, kadar je to utemeljeno zaradi varnosti, 
ALI 

b) obnovljenimi pnevmatikami. 
Izvajalec bo vodil evidenco in javnemu naročniku omogočil dostop do nje. Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja 
zahtev. 

CPC 3. Hrup pnevmatik 
Opomba: ta klavzula o izvedbi naročila se ne uporablja za obnovljene pnevmatike. 
 
Izvajalec mora obrabljene pnevmatike vozil, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve, zamenjati z novimi pnevmatikami, katerih raven emisij 
zunanjega kotalnega hrupa je 3 dB nižja od najvišje dovoljene vrednosti iz dela C Priloge II k Uredbi (ES) št. 661/2009. To je enakovredno najvišji 
kategoriji (od treh razpoložljivih kategorij) razredov zunanjega kotalnega hrupa za oznake pnevmatik EU.  
Emisije zunanjega kotalnega hrupa bodo preskušene v skladu s Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1222/2009. 
Izvajalec bo vodil evidenco in javnemu naročniku omogočil dostop do nje. Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja 
zahtev. 
 
Pojasnjevalna opomba: o nakupu storitev vzdrževanja  
Javni naročnik lahko ta merila vključi v javni razpis za storitve vzdrževanja vozil. Vendar ta merila zajemajo le majhen del vzdrževalnih dejavnosti 
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in jih ni mogoče obravnavati kot merila EU za zelena javna naročila za storitve vzdrževanja vozil. 

Pojasnjevalna opomba: o zahtevah za javno naročanje za nakup pnevmatik na ravni centralne države 
 
V členu 6 Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Prilogi III k navedeni direktivi, ki jo je bilo treba do junija 2014 prenesti v nacionalno 
pravo, so za javne organe določene posebne obveznosti za javno naročanje nekatere energijsko učinkovite opreme. Med njimi je obveznost, da 
kupijo le pnevmatike, ki: 
„izpolnjujejo merilo najvišjega razreda glede na izkoristek goriva, kakor je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre. Ta zahteva javnim organom ne 
preprečuje, da bi kupili pnevmatike najvišjega razreda glede na oprijem na mokri podlagi ali zunanji kotalni hrup, kadar je to utemeljeno zaradi 
varnosti ali javnega zdravja.“ 
Ta obveznost je omejena na centralno državo in nakupe, ki presegajo mejne vrednosti iz direktiv o javnih naročilih. Poleg tega morajo biti zahteve v 
skladu s stroškovno učinkovitostjo, gospodarsko izvedljivostjo, širšimi vidiki trajnostnosti, tehnično primernostjo in zadostno konkurenco. Ti 
dejavniki se lahko med javnimi organi in trgi razlikujejo. Za več smernic o razlagi tega vidika člena 6 direktive o energetski učinkovitosti in 
Priloge III k navedeni direktivi v zvezi z javnim naročanjem energijsko učinkovitih izdelkov, storitev in zgradb, ki ga izvajajo organi centralne 
države, glej smernice Komisije COM(2013) 762 final, sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Izvajanje direktive o 
energetski učinkovitosti – smernice Komisije“. 
Uredba (ES) št. 1222/2009 je trenutno v postopku revizije, Evropska komisija pa je v okviru tega postopka objavila predlog COM(2018) 296. Ko bo 
nova zakonodaja začela veljati, bo treba v skladu z njo posodobiti tudi to klavzulo o izvedbi naročila. 
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6 SKUPNA MERILA ZA KATEGORIJE STORITEV  
 

6.1 PREDMET UREJANJA IN MERILA ZA IZBOR 
 

PREDMET UREJANJA 
Nakup storitev vzdrževanja javnih površin z majhnim vplivom na okolje, vključno s: 

- „storitvami čiščenja“, 
- „vrtnarskimi storitvami“. 

 
Osnovna merila Celovita merila 

MERILA ZA IZBOR 
SC 1. Kompetence ponudnika (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Ponudnik mora imeti ustrezne kompetence in izkušnje v zvezi z izvajanjem okoljsko zavednih storitev vzdrževanja, ki vključujejo vsaj: 

- uporabo proizvodov z znakom EU za okolje ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom EN ISO 14024, ki so 
nacionalno ali regionalno uradno priznani v državah članicah, za naloge čiščenja v okviru naročila; 

- notranje ali zunanje usposabljanje osebja, ki zajema okoljske vidike, kot so pravilno razredčevanje in odmerjanje sredstev, odvajanje 
odpadne vode in razvrščanje odpadkov; 

- opredelitev, oceno in uvedbo najboljših razpoložljivih tehnologij in ukrepov (če se uporabljajo za določeno storitev, ki se izvaja), katerih cilj 
je: 

• čim bolj zmanjšati porabo vode in energije,  
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• čim bolj zmanjšati emisije toplogrednih plinov in emisije onesnaževal zraka,  
• čim bolj zmanjšati nastajanje odpadkov, 
• optimizirati ravnanje z odpadki, 
• čim bolj zmanjšati uporabo pesticidov, vključno s herbicidi, 
• čim bolj zmanjšati uporabo gnojil,  
• čim bolj zmanjšati uporabo čistilnih sredstev, 
• čim bolj zmanjšati uporabo sredstev za razledenitev, 
• varovati in spodbujati biotsko raznovrstnost; 

 

- postopke spremljanja in poročanja o zgoraj navedenih okoljskih vprašanjih. 
 
Preverjanje: 
ponudniki morajo predložiti dokazila v obliki informacij in priporočil, pridobljenih v okviru zadevnih naročil, izvedenih v preteklih petih letih, ki so 
vključevala zgoraj navedene elemente. Podpreti jih je treba z evidencami o dejavnostih usposabljanja osebja, v katerih so navedena zajeta področja. 

 

6.2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN MERILA ZA ODDAJO 
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
TS 1. Ukrepi okoljskega ravnanja (enako za osnovna in celovita merila) 
 
Ponudniki morajo imeti pisne postopke za: 
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1. spremljanje, evidentiranje in izvajanje ukrepov za: 
− zmanjšanje porabe energije, 
− zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in emisij onesnaževal zraka, 
− zmanjšanje porabe vode, 
− zmanjšanje porabe proizvodov (npr. čistilnih sredstev, mineralnih in organskih gnojil, pesticidov, sredstev za razledenitev), 
− zmanjšanje nastajanja odpadkov, 
− povečanje biotske raznovrstnosti; 

 
2. vzdrževanje voznega parka in mehanizacije v skladu s priporočili proizvajalca; 
 
3. ocenjevanje uporabe načrta in operativnih postopkov s spremljanjem razvoja kazalnikov1 ter izvajanja ukrepov in postopkov v praksi; 
 
4. sprejetje potrebnih ukrepov za odpravo odstopanj od načrta in po možnosti njihovo prihodnje preprečevanje. 
 
Preverjanje: 
ponudnik mora predložiti kopijo navedenih pisnih postopkov. 
 
Za sisteme okoljskega ravnanja, certificirane na podlagi sistema EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ali standarda ISO 14001, se bo štelo, 
da izpolnjujejo zahteve, če zajemajo okoljske cilje, navedene v tehničnih specifikacijah, in če njihovo področje uporabe zajema storitve, ki so 
predmet urejanja v okviru javnega razpisa. Ponudnik mora predložiti okoljsko politiko, ki dokazuje zavezanost doseganju teh ciljev, skupaj s 
certifikatom, ki ga izda certifikacijski organ in v katerem je navedeno področje uporabe. 
 
Opomba: javni naročnik lahko točke dodeli ponudbam, ki ponujajo bistvene izboljšave ukrepov okoljskega ravnanja. 
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Pojasnjevalna opomba: TS 1. Ukrepi okoljskega ravnanja 
1 Priporočljivo je, da kazalniki za spremljanje okoljskih vprašanj temeljijo na funkcionalni enoti „m2 vzdrževane površine“ (npr. litri porabljene 
vode na m2, litri potrošnega materiala na m2). Najmanjša priporočena pogostost spremljanja je enkrat na sezono (štirikrat na leto) v 
reprezentativnih tednih. Reprezentativni teden pomeni teden, v katerem je raven dejavnosti približno povprečna za posamezno sezono. 
V primeru biotske raznovrstnosti bo morda težko izbrati kazalnike, ki jih je mogoče uporabiti za spremljanje tega okoljskega vidika. Idealen 
kazalnik bi temeljil na ciljih. Cilj je lahko na primer povečati populacijo ptic pevk, kazalnik pa bi bil sprememba števila teh ptic. To je treba oceniti 
z zajemanjem vzorcev, kar je lahko predrago. V takem primeru je priporočljivo določiti kazalnike za ukrepe, izvedene za dosego cilja: število 
zasedenih gnezdišč, povečanje gostote dreves, povezljivost posameznih manjših območij itd. 
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6.3 KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC)  
 

Osnovna merila Celovita merila 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA (CPC) 
CPC 1. Usposabljanje osebja (enako za osnovna in celovita merila) 
V času izvajanja naročila mora imeti izvajalec vzpostavljen interni program za usposabljanje osebja* ali osebju zagotoviti možnost udeležbe v 
zunanjem programu usposabljanja, ki vključuje v nadaljevanju navedene teme, če so povezane z nalogami, ki jih član osebja opravlja v okviru 
naročila: 
 
za izvajanje vrtnarskih storitev: 

− osebje mora biti usposobljeno na področju vrtnarskih praks z manjšim vplivom na okolje, ki jih je treba uporabljati pri izvajanju storitve. To 
bi moralo vključevati vsaj prakse varčevanja z vodo in energijo; zmanjšanje nastajanja odpadkov, ravnanje z odpadki in ločeno zbiranje, 
varstvo biotske raznovrstnosti, uporabo proizvodov na osnovi obnovljivih surovin; ravnanje s kemičnimi izdelki in embalažo ter varno in 
zakonito uporabo pesticidov, vključno s herbicidi;  

− usposabljanje o ključni uporabi, vključno z uporabo kemikalij, je treba izvesti, preden lahko osebje začne opravljati takšno delo. 

Po oddaji naročila mora izvajalec predložiti načrt usposabljanja. 
 
Za izvajanje storitev čiščenja: 

− osebje mora biti usposobljeno na področju praks čiščenja z manjšim vplivom na okolje, ki jih je treba uporabljati pri izvajanju storitve. To bi 
moralo vključevati prakse varčevanja z vodo in energijo; zmanjšanje nastajanja odpadkov, zmanjšanje količine cestnega prahu (PM10), 
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zmanjšanje uporabe potrošnega blaga in varno uporabo kemikalij; 
− usposabljanje o ključni uporabi, vključno z uporabo kemikalij, je treba izvesti, preden lahko osebje začne opravljati takšno delo. 

 
Po oddaji naročila mora izvajalec predložiti načrt usposabljanja. 
 
Za upravljanje mehanizacije in vozil: 

− vsi upravljavci mehanizacije in vozil, ki sodelujejo pri izvajanju storitve, morajo biti ustrezno usposobljeni za okoljsko odgovorno izvajanje 
naročene storitve z učinkovito uporabo ustrezne mehanizacije in vozil; 

− vsem upravljavcem mehanizacije in vozil, ki med izvajanjem naročila sodelujejo pri izvajanju storitve, je treba redno (vsaj enkrat na mesec) 
zagotavljati informacije o njihovem izkoristku goriva. 

Javnemu naročniku je treba omogočiti dostop do letnih evidenc o usposabljanju osebja za namene preverjanja. Javni naročnik lahko določi pravila o 
kaznih zaradi neizpolnjevanja zahtev. 

Pojasnjevalna opomba: CPC 1. Usposabljanje osebja  
* Osebje, ki je v formalnem izobraževalnem sistemu opravilo ustrezno usposabljanje, je lahko izvzeto iz te zahteve.  
Priporočene vrednosti 
Za stalno in začasno osebje z več kot enoletnimi pogodbami: 16 ur začetnega usposabljanja in 8 ur usposabljanja o letnih novostih. 
Za začasno osebje z največ enoletnimi pogodbami: 8 ur začetnega usposabljanja. 
Trajanje usposabljanja je mogoče prilagoditi potrebam in pogojem razpisnih ponudb. 
CPC 2. Ukrepi okoljskega ravnanja (enako za osnovna in celovita merila) 
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V času izvajanja naročila mora izvajalec storitve dokumentirati in poročati o: 
− rezultatih spremljanja kazalnikov,  
− dejavnostih vzdrževanja in 
− rezultatih ocenjevanja ter popravnih in preventivnih ukrepih, kadar je ustrezno, 

v skladu s predloženimi pisnimi postopki za preverjanje TS 1 „Ukrepi okoljskega ravnanja“. 
Javnemu naročniku je treba omogočiti dostop do teh poročil za namene preverjanja. 
Javni naročnik lahko določi pravila o kaznih zaradi neizpolnjevanja zahtev in dodatkih za preseganje ciljev, določenih s postopki za optimizacijo 
reševanja okoljskih vprašanj. 
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