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Merila EU za zeleno javno naročanje opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik 
 

Zeleno javno naročanje (GPP – Green Public Procurement) je prostovoljni instrument. Ta dokument vsebuje merila EU za zeleno javno 

naročanje, ki so pripravljena za skupino proizvodov „oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik“. Priloženo referenčno tehnično poročilo vsebuje 

vse podrobnosti o razlogih za izbiro teh meril in sklicevanja na dodatne informacije. 

 

Za vsako skupino izdelkov/storitev sta predstavljena dva sklopa meril: 

 Osnovna merila so merila, ki so primerna za uporabo pri katerem koli naročniku v vseh državah članicah in obravnavajo ključne vplive 

na okolje. Zasnovana so tako, da se uporabljajo z najmanjšim dodatnim preverjanjem ali povišanjem stroškov.  

 Celovita merila so namenjena tistim, ki želijo kupiti najboljše proizvode, ki so na voljo na trgu. Za te proizvode so lahko potrebna dodatna 

preverjanja ali pa so nekoliko dražji od drugih proizvodov z enako uporabo. 

 

1. Opredelitev in področje uporabe 
 

Ta dokument se nanaša na javno naročanje za nakup in najem opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik. 

Za namene teh meril skupina proizvodov „oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik“ zajema proizvode, ki se tržijo za pisarniško ali domačo 

uporabo ali oboje in opravljajo eno od naslednjih funkcij ali obe naslednji funkciji: 

a) izdelava tiskanih slik s postopkom označevanja v obliki dokumenta na papirju ali fotografije iz digitalne slike, zagotovljene prek omrežja ali 

kartičnega vmesnika, ali iz izvoda na papirju s postopkom kopiranja/optičnega branja; 

b) izdelava digitalne slike iz izvoda na papirju s postopkom kopiranja/optičnega branja. 

 

Ta sklop meril se uporablja tudi za proizvode, ki se tržijo kot tiskalniki, kopirni stroji in večnamenske naprave.  
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Merila ne zajemajo naslednjih vrst proizvodov:  

– telefaksov, digitalnih razmnoževalnikov, frankirnih strojev in optičnih bralnikov; 

– velikih proizvodov, ki se običajno ne uporabljajo v pisarnah, če izpolnjujejo eno od naslednjih tehničnih specifikacij: 

• standardni proizvodi, ki tiskajo v črno-belem formatu z največjo hitrostjo več kot 66 slik velikosti A4 na minuto;  

• standardni proizvodi, ki tiskajo v barvnem formatu z največjo hitrostjo več kot 51 slik velikosti A4 na minuto; 

• proizvodi, zasnovani za format velikosti A2 in večje, ali  

• proizvodi, ki se tržijo kot risalniki. 

(Hitrost se zaokroži na najbližje celo število).  

 

Opredelitve proizvodov v tej skupini proizvodov: 

„tiskalnik“ pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki deluje kot izhodna izpisna naprava, ki lahko prejema 

podatke iz računalnika posameznega uporabnika ali računalnikov v omrežju ali drugih vhodnih naprav, pri čemer je enota opremljena za 

napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave;  

„tiskalna oprema velikega formata“ pomeni tiskalno opremo, ki je zasnovana za tiskanje na format A2 ali večji, vključno z opremo, 

zasnovano za neskončni format širine 406 mm ali več; 

„kopirni stroj“ pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, katerega edina funkcija je izdelava kopij na papirju iz 

izvirnikov na papirju, pri čemer je enota opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave; 

„večnamenska naprava“ pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki je fizično združena naprava ali sklop 

funkcionalno združenih sestavnih delov, ki opravlja dve ali več glavnih funkcij, kot so kopiranje, tiskanje, optično branje ali faksiranje, pri čemer 

je enota opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave, funkcija za kopiranje pa se razlikuje od priročnega 

kopiranja posameznih listov, ki ga ponujajo telefaksi.  
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Naslednje opredelitve se uporabljajo za razlikovanje porabe energije v stanju pripravljenosti:  
 
„omrežna oprema“ pomeni opremo, ki se lahko priključi v omrežje in ima ena ali več omrežnih vrat; 

„omrežna vrata“ pomenijo žični ali brezžični fizični vmesnik za priključitev v omrežje, ki se nahaja na opremi in omogoča njeno aktiviranje na 

daljavo; 

„oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik s funkcijami za visoko omrežno razpoložljivost“ (oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik s 

funkcijami HiNA) pomeni opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik s funkcijami usmerjevalnika, omrežnega preklopnika, brezžične dostopne 

točke ali s kombinacijo teh funkcij. 
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2. Ključni vplivi na okolje in z njimi povezana merila 
 
Ključni vplivi opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik na okolje so v glavnem povezani s porabo papirja. Drugi pomembni vplivi na okolje so 

povezani z naslednjimi lastnostmi: a) poraba energije v fazi uporabe, b) uporaba nevarnih komponent in izbira materiala pri načrtovanju 

proizvoda, c) poraba virov v življenjskem krogu proizvoda, vključno s porabo tonerja in kartuš.  

 
Ključni vplivi na okolje, povezani z življenjskim 
krogom opreme za zajem, obdelavo in prikaz 

slik, in z njimi povezana ključna okoljska 
področja 

 Pristop pri zelenem 
 javnem naročanju 

 
Ključni vplivi na okolje, obravnavani v življenjskem 
krogu proizvoda: 

• globalno segrevanje;  
• zakisljevanje;  
• strupenost za okolje;  
• strupenost za ljudi;  
• evtrofikacija;  
• izčrpavanje virov;  
• poraba energije. 

 
Ključna okoljska področja: 

• poraba papirja (pomembno za vpliv na vse 
okoljske kategorije); 

• poraba energije opreme za zajem, obdelavo 
in prikaz slik v fazi uporabe (pomembno za 
vpliv na vse okoljske kategorije); 

• uporaba nevarnih snovi in njihove posledice 
za okolje (pomembno za vpliv na strupenost 
za ljudi, strupenost za okolje, evtrofikacijo). 

 

  
 
 
 
• nakup proizvodov z učinkovitim 

upravljanjem papirja 
• nakup energijsko učinkovitih 

modelov 
• nakup proizvodov, ki so 

gospodarni z viri, ustvarjajo malo 
odpadkov ter omogočajo 
ponovno uporabo in recikliranje  
 

Vplivi niso vedno razvrščeni po pomembnosti. 
 
Podrobne informacije o skupini proizvodov „oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik“, vključno z informacijami o ustrezni zakonodaji in drugimi 

viri, so na voljo v referenčnem tehničnem poročilu. 
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3. Merila EU za zeleno javno naročanje opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik 
 
Na podlagi podatkov in informacij v referenčnem tehničnem poročilu so oblikovani naslednji sklopi meril EU za zeleno javno naročanje, ki 

omogočajo nakup energijsko varčne opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik z zmanjšanimi vplivi na okolje:  

 

3.1 Merila EU za zeleno javno naročanje opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik 

Osnovna merila Celovita merila 

PREDMET NAROČILA PREDMET NAROČILA 
Nakup energijsko varčne opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik z 
zmanjšanimi vplivi na okolje 

Nakup energijsko varčne opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik z 
zmanjšanimi vplivi na okolje 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
(Veljajo samo za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki lahko 

pri enobarvnem tiskanju/kopiranju doseže in/ali preseže hitrost 25 slik 

na minuto za papir velikosti A4) 

1. Obojestransko tiskanje 
Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik mora biti opremljena z 

enoto za samodejno obojestransko tiskanje/kopiranje.  

Funkcija obojestranskega tiskanja in/ali kopiranja mora biti v 

originalni programski opremi, ki jo zagotovi proizvajalec, nastavljena 

kot privzeta.  

 

Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

(Veljajo samo za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki lahko 

pri enobarvnem tiskanju/kopiranju doseže in/ali preseže hitrost 25 slik 

na minuto za papir velikosti A4) 

1. Obojestransko tiskanje 
Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik mora biti opremljena z 

enoto za samodejno obojestransko tiskanje/kopiranje.  

Funkcija obojestranskega tiskanja in/ali kopiranja mora biti v 

originalni programski opremi, ki jo zagotovi proizvajalec, nastavljena 

kot privzeta.  

 

Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 



 6 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve, in proizvodi z znakom 

Energy Star različice 2.0 (ali novejšim, če obstaja). 

Sprejme se tudi izjava proizvajalca, ki potrjuje, da so te zahteve 

izpolnjene. 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve, in proizvodi z znakom 

Energy Star različice 2.0 (ali novejšim, če obstaja). 

Sprejme se tudi izjava proizvajalca, ki potrjuje, da so te zahteve 

izpolnjene. 

2. Več slik na enem listu papirja 
Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik mora biti serijsko 

opremljena z  

možnostjo tiskanja in/ali kopiranja dveh ali več strani dokumenta na 

en list papirja, kadar proizvod upravlja originalna programska 

oprema, ki jo zagotovi proizvajalec (gonilnik tiskalnika). 

 

Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve. 

Sprejme se tudi izjava proizvajalca, ki potrjuje, da so te zahteve 

izpolnjene. 

2. Več slik na enem listu papirja 
Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik mora biti serijsko 

opremljena z  

možnostjo tiskanja in/ali kopiranja dveh ali več strani dokumenta na 

en list papirja, kadar proizvod upravlja originalna programska 

oprema, ki jo zagotovi proizvajalec (gonilnik tiskalnika). 

 

Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve. 

Sprejme se tudi izjava proizvajalca, ki potrjuje, da so te zahteve 

izpolnjene. 

3. Energijska učinkovitost med uporabo 

Poraba energije proizvoda med uporabo mora izpolnjevati najmanj 

zahteve glede energijske učinkovitosti meril Energy Star različice 2.0 

za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik.  

Poraba energije se izmeri v skladu s preskusno metodo za določanje 

porabe energije opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik (končna 

3. Energijska učinkovitost med uporabo 

Poraba energije proizvoda med uporabo mora izpolnjevati najmanj 

zahteve glede energijske učinkovitosti meril Energy Star različice 2.0 

za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik.  

Poraba energije se izmeri v skladu s preskusno metodo za določanje 

porabe energije opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik (končna 

različica 2.0 – maj 2012) ali enakovredno metodo. 
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različica 2.01 – maj 2012) ali enakovredno metodo. 

Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve, in proizvodi z znakom 

Energy Star različice 2.0 (ali novejšim, če obstaja). 

Sprejme se tudi tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o 

preskusu, ki potrjuje, da so te zahteve izpolnjene. 

Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve, in proizvodi z znakom 

Energy Star različice 2.0 (ali novejšim, če obstaja). 

Sprejme se tudi tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o 

preskusu, ki potrjuje, da so te zahteve izpolnjene. 

4. Navodila za uporabnike glede okolju prijaznega delovanja  
 
Zagotovi se vodnik z navodili za izboljšanje okolju prijaznega 

delovanja določene opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik (v zvezi 

s funkcijami za upravljanje papirja in energijsko učinkovitost ter 

potrošnim materialom, kot so kartuše s črnilom in/ali tonerjem), in 

sicer v pisni obliki kot poseben del uporabniškega priročnika in/ali v 

digitalni obliki, dostopni na spletnem mestu proizvajalca. 

 
Preverjanje 

Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve. Sprejeta bodo tudi druga 

ustrezna dokazila, na primer pisno dokazilo proizvajalca, da je 

zgornja določba izpolnjena. 

4. Navodila za uporabnike glede okolju prijaznega delovanja  
 
Zagotovi se vodnik z navodili za izboljšanje okolju prijaznega 

delovanja določene opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik (v zvezi 

s funkcijami za upravljanje papirja in energijsko učinkovitost ter 

potrošnim materialom, kot so kartuše s črnilom in/ali tonerjem), in 

sicer v pisni obliki kot poseben del uporabniškega priročnika in/ali v 

digitalni obliki, dostopni na spletnem mestu proizvajalca. 

 
Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve. Sprejeta bodo tudi druga 

ustrezna dokazila, na primer pisno dokazilo proizvajalca, da je 

zgornja določba izpolnjena. 

                                                 
1 Na voljo na https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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5. Življenjska doba proizvoda in garancija 
(ne velja za najemne pogodbe, ki vključujejo vzdrževanje) 

Ponudnik da najmanj petletno garancijo za popravilo ali zamenjavo 

proizvoda. Zagotoviti mora tudi, da so originalni ali enakovredni 

rezervni deli na voljo (neposredno pri njem ali pri drugih pooblaščenih 

zastopnikih) najmanj pet let od datuma nakupa. Ta določba ne velja 

za neizogibne prehodne dogodke, nad katerimi proizvajalec nima 

nadzora, na primer naravne nesreče. 

 

Preverjanje: 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve. 

Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, na primer lastna izjava 

proizvajalca, ki potrjuje, da je zgornja določba izpolnjena.  

5. Življenjska doba proizvoda in garancija 
(ne velja za najemne pogodbe, ki vključujejo vzdrževanje) 

Ponudnik da najmanj petletno garancijo za popravilo ali zamenjavo 

proizvoda. Zagotoviti mora tudi, da so originalni ali enakovredni 

rezervni deli na voljo (neposredno pri njem ali pri drugih pooblaščenih 

zastopnikih) najmanj pet let od datuma nakupa. Ta določba ne velja 

za neizogibne prehodne dogodke, nad katerimi proizvajalec nima 

nadzora, na primer naravne nesreče. 

 

Preverjanje: 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve. 

Sprejeta bodo tudi druga ustrezna dokazila, na primer lastna izjava 

proizvajalca, ki potrjuje, da je zgornja določba izpolnjena. 

(Zahteva ne velja za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik brez 
kartuš)  
 
6. Učinkovita raba virov za kartuše: zasnova za ponovno 
uporabo kartuš s tonerjem in/ali črnilom 
 
V proizvodih mora biti mogoče uporabljati obnovljene kartuše s 

tonerjem in/ali črnilom. 

Naprave in postopki, ki bi preprečevali ponovno uporabo kartuše s 

tonerjem in/ali črnilom (tj. naprave/postopki za onemogočanje 

ponovne uporabe), ne smejo biti vgrajeni ali uporabljeni.  

(Zahteva ne velja za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik brez 
kartuš)  
 
6. Učinkovita raba virov za kartuše: zasnova za ponovno 
uporabo kartuš s tonerjem in/ali črnilom 
 
V proizvodih mora biti mogoče uporabljati obnovljene kartuše s 

tonerjem in/ali črnilom. 

Naprave in postopki, ki bi preprečevali ponovno uporabo kartuše s 

tonerjem in/ali črnilom (tj. naprave/postopki za onemogočanje 

ponovne uporabe), ne smejo biti vgrajeni ali uporabljeni.  
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Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve.  

Sprejme se tudi tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o 

preskusu, ki potrjuje, da so te zahteve izpolnjene. 

 
Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve.  

Sprejme se tudi tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o 

preskusu, ki potrjuje, da so te zahteve izpolnjene. 

MERILA ZA DODELITEV MERILA ZA DODELITEV 

Točke bodo dodeljene za naslednje lastnosti: Točke bodo dodeljene za naslednje lastnosti: 

1. Večja energijska učinkovitost med uporabo 

Točke bodo dodeljene za vsako petodstotno zmanjšanje porabe 

energije v primerjavi s porabo med uporabo, ki je navedena v 

tehničnih specifikacijah, izmerjeno v skladu s preskusno metodo za 

določanje porabe energije opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik 

(končna različica 2.0 – maj 2012) ali enakovredno metodo. 

 

Preverjanje 

Sprejeta bo tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o 

preskusu, ki navaja porabo energije v fazi uporabe. 

1. Večja energijska učinkovitost med uporabo 

Točke bodo dodeljene za vsako petodstotno zmanjšanje porabe 

energije v primerjavi s porabo med uporabo, ki je navedena v 

tehničnih specifikacijah, izmerjeno v skladu s preskusno metodo za 

določanje porabe energije opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik 

(končna različica 2.0 – maj 2012) ali enakovredno metodo. 

 

Preverjanje 

Sprejeta bo tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o 

preskusu, ki navaja porabo energije v fazi uporabe. 

 (Velja samo za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik z največjo 

hitrostjo pri enobarvnem tiskanju/kopiranju pod 25 slik na minuto za 

papir velikosti A4.) 

2. Obojestransko tiskanje 
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Točke bodo dodeljene za naprave za zajem, obdelavo in prikaz slik, 

opremljene z enoto za samodejno obojestransko tiskanje/kopiranje 

(obojestransko enoto). 

Funkcija obojestranskega tiskanja in/ali kopiranja mora biti v 

originalni programski opremi, ki jo zagotovi proizvajalec, nastavljena 

kot privzeta. 

Preverjanje 
Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ustreznim znakom za okolje 

tipa 1, ki izpolnjujejo navedene zahteve. Sprejme se tudi izjava 

proizvajalca, ki potrjuje, da so te zahteve izpolnjene. 

 
3. Energijska učinkovitost v stanju pripravljenosti 
 
Točke bodo dodeljene glede na porabo energije opreme v omrežnem 

stanju pripravljenosti, v katero jo preklopi funkcija za upravljanje 

porabe energije ali podobna funkcija. Čim manjša bo poraba 

energije, tem več točk bo dodeljenih.  

Poraba energije se izmeri v skladu s preskusno metodo za določanje 

porabe energije opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik (končna 

različica 2.0 – maj 2012) ali enakovredno metodo. 

 

Preverjanje 

Sprejme se tudi tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o 

 

3. Energijska učinkovitost v stanju pripravljenosti 
 

Točke bodo dodeljene glede na porabo energije opreme v omrežnem 

stanju pripravljenosti, v katero jo preklopi funkcija za upravljanje 

porabe energije ali podobna funkcija. Čim manjša bo poraba 

energije, tem več točk bo dodeljenih.  

Poraba energije se izmeri v skladu s preskusno metodo za določanje 

porabe energije opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik (končna 

različica 2.0 – maj 2012) ali enakovredno metodo. 

 

Preverjanje 

Sprejme se tudi tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo o 
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preskusu, ki potrjuje, da so te zahteve izpolnjene. preskusu, ki potrjuje, da so te zahteve izpolnjene. 

 

Pojasnila 
Naročniki lahko pri javnem naročanju opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik sklenejo ločene pogodbe (ki zadevajo na primer dobavo opreme 

in namestitev) z različnimi izvajalci. V takšnih primerih so lahko za zagotavljanje izpolnjevanja različnih meril odgovorni različni izvajalci.  

Merila za dodelitev: Naročniki morajo v obvestilu o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji navesti, koliko dodatnih točk bo dodeljenih za 

posamezno merilo za dodelitev. Okoljska merila za dodelitev morajo skupaj obsegati vsaj 15 % vseh možnih točk. 

 

Če uporabnik skladnega tiskalnega sistema uporablja drugačen potrošni material, ponovno napolnjen ali obnovljen, izjava o skladnosti, ki jo je 

izdal prvotni dobavitelj, ni veljavna. Če želi uporabnik ohraniti izjavo o skladnosti, se mora obrniti na dobavitelja ponovno 

napolnjenega/obnovljenega potrošnega materiala za tiskanje in pridobiti novo potrdilo o skladnosti. 

Stroški v življenjskem krogu 
Pri izvajanju zelenega javnega naročanja je eden najpomembnejših vidikov analiza stroškov v življenjskem krogu za proizvode z najboljšim 

okolju prijaznim delovanjem v primerjavi s povprečnimi proizvodi na trgu. Stroškovni vidik je posebej pomemben pri javnem naročanju, saj mora 

biti javna poraba upravičena. Države članice bi bilo treba spodbuditi k izbiranju možnosti, ki so dolgoročno stroškovno učinkovite in združljive s 

širšimi politikami. 

Takšen pristop bi moral vključevati začetne stroške namestitve, ocenjeno življenjsko dobo (šteje se, da je povprečna življenjska doba opreme 

za zajem, obdelavo in prikaz slik 5 let) in obratovalne stroške, vključno s stroški potrošnega materiala (črnilo in/ali toner) in porabo elektrike. 

Obratovalni stroški so v glavnem povezani z nakupom potrošnega materiala (kartuš s tonerjem in črnilom) in na drugi ravni s porabljeno 

elektriko, skupaj pa so znatno večji od začetne nakupne cene opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik. 
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Nakup energijsko učinkovitih modelov je tako kot pri vseh električnih napravah na splošno najboljša možnost za zmanjšanje tekočih stroškov in 

vpliva na okolje. Na splošno ima energijska učinkovitost proizvoda razmeroma majhen vpliv na nakupno ceno, zlasti če je model med 25 % 

najučinkovitejših proizvodov na trgu. 

 

Spodaj je prikazan primer izračuna prihranka papirja, če se upošteva zahteva za dvostransko tiskanje za dva različna tipa tiskalnikov: 

 
Tabela 1 Enoletni prihranki, če se upošteva zahteva za dvostransko tiskanje, podatki za leto 2005. Vir: Uvodne študije o IRE, 
„Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik“ (del 4)  

Tip tiskalnika Slike na minuto (s/min) Strani na dan Dni v letu Cena na stran (EUR) 2 Prihranki zaradi zahteve 

za dvostransko tiskanje 

(EUR) 

EF (elektrofotografski) 15 101 260 0,012 157,56 

EF (elektrofotografski) 26  335 260 0.012 527,28 

EF (elektrofotografski) 30 450 260 0,012 702 

BT (brizgalni), za 

pisarniško uporabo 

15 16,6 260 0,012 25,9 

BT (brizgalni), za domačo 

uporabo 

4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Spodaj je izračunan možni letni prihranek stroškov zaradi obojestranskega tiskanja v primerjavi z enostranskim tiskanjem za en 

elektrofotografski tiskalnik (15 slik na minuto): 

Letni prihranek zaradi obojestranskega tiskanja = (101 stran na dan * 260 dni) / 2 * 0,012 EUR = 157,56 EUR/leto  

                                                 
2 Cena ne vključuje črnila in tonerja. 
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Zgornji izračuni kažejo, da je prihranek pri stalni uporabi obojestranskega tiskanja v primerjavi z enostranskim tiskanjem precejšen pri 

elektrofotografskih tiskalnikih in malo manjši pri brizgalnih tiskalnikih za pisarniško uporabo. Prihranki so lahko znatno večji, če je izbrana 

možnost „več slik na enem listu papirja“; glej tehnične specifikacije 2. 

 

Izračunano je bilo3, da so modeli opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik za poslovno uporabo, ki izpolnjujejo zahteve specifikacije ENERGY 

STAR različice 2.0, v primerjavi s trenutno različico specifikacije Energy Star v povprečju za 44 odstotkov energijsko učinkovitejši od običajnih 

modelov. Stroški električne energije pri takšnih napravah so bistveno manjši kot pri manj učinkovitih modelih. 

 

Ocenjeno je tudi, da bi vsa oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik, prodana v enem letu v Združenih državah Amerike (podobno velik trg kot 

EU), če bi izpolnjevala nova merila ENERGY STAR različice 2.0, zagotovila skupni prihranek pri stroških električne energije v višini 1,7 milijarde 

USD, letne emisije toplogrednih plinov pa bi se zmanjšale za količino, enakovredno emisijam iz več kot 240 000 avtomobilov. 

 

Na spletnem mestu EU Energy Star je na voljo uporabno orodje za izračun možnih finančnih prihrankov, zagotovljenih z nakupom 

učinkovitejšega proizvoda: http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml.  

 

 

 

                                                 
3 Izračun temelji na podatkih iz analize prihrankov pri opremi za zajem, obdelavo in prikaz slik, skladni s končno različico 2.0 specifikacije ENERGY STAR 
(ENERGY STAR Final Version 2.0 Imaging Equipment Savings Analysis, marec 2013). 
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