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Merila EU za zelena javna naročila za pohištvo 
1 UVOD 
 

Namen meril EU za zelena javna naročila je organom javnega sektorja olajšati nakup proizvodov, storitev in izvajalskih del z manjšim vplivom na okolje. Uporaba meril je 
prostovoljna. Oblikovana so tako, da jih lahko posamezen organ, če se mu to zdi primerno, vključi v svojo razpisno dokumentacijo.  V tem dokumentu so določena merila EU 
za zelena javna naročila za skupino proizvodov „pohištvo“. Merila so razdeljena v tri široke oddelke glede na to, ali so predmet pogodbe storitev obnove obstoječega 
rabljenega pohištva (A.), javna naročila za nove pohištvene izdelke (B.) ali javna naročila za storitve ob koncu življenjske dobe pohištva (C.). Priloženo referenčno 
tehnično poročilo vsebuje dodatne obrazložitve za izbiro teh meril in napotila na dodatne informacije. 

Merila so razdeljena na tehnične specifikacije in merila za oddajo naročila. Pri vsakem sklopu meril je mogoče izbirati med dvema ravnema zastavljenih ciljev: 

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

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

Besedilo „(enako za osnovna in celovita merila)“ se vstavi, če so merila enaka za obe ravni zastavljenih ciljev. 

Upoštevati je treba, da se lahko narava pohištvenih izdelkov in vrste uporabljenih materialov v tej skupini proizvodov zelo razlikujejo. Zato številna merila spremljajo 
pogojne določbe, v katerih je navedeno, kdaj bi se morala ta merila obravnavati kot dovolj pomembna za vključitev v povabilo k predložitvi ponudb.   

 

1.1 Opredelitev pojmov in področje uporabe 
 

Skupina proizvodov „pohištvo“ zajema samostoječe ali vgradne enote, katerih glavna funkcija je shranjevanje, odlaganje ali obešanje predmetov in/ali ki zagotavljajo 
površine, na katerih lahko uporabniki počivajo, sedijo, jedo, študirajo ali delajo, ter so namenjene uporabi v notranjih prostorih ali na prostem. V področje uporabe so 
vključeni posteljni vložki.  

V skupino proizvodov niso vključeni naslednji proizvodi:  

(a) proizvodi, katerih glavna funkcija ni, da se uporabljajo kot pohištvo. To so med drugim ulične luči, ograje in ograde, lestve, ure, oprema za otroška igrišča, samostoječa ali 
stenska ogledala, električni vodi, cestni stebrički ter gradbenimi proizvodi, kot so stopnice, vrata, okna, talne obloge in ometi; 

(b) pohištvo, vgrajeno v vozila za javni ali zasebni prevoz; 
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(c) pohištveni izdelki, sestavljeni iz več kot 5 % (masnega deleža) materialov, ki niso masivni les, lesne plošče, pluta, bambus, ratan, plastika, kovine, usnje, prevlečene 
tkanine, tekstilije, steklo in polnila/polnilni materiali. 
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1.2 Ključni vplivi na okolje 
Na podlagi razpoložljivih dokazov iz znanstvene literature je bilo o vplivih pohištva na okolje v njegovem življenjskem krogu ugotovljeno naslednje: 

• Največji delež (80–90 %) vplivov na okolje je povezan z materiali/sestavnimi deli pohištva. Čeprav je količina energije v kovinah in plastiki 
večja od količine energije v lesu, je treba upoštevati tudi vzdržljivost in možnost recikliranja. Z opredelitvijo recikliranih materialov je 
mogoče zmanjšati vpliv materiala. 

• Proizvodnja, sestava in/ali obdelava sestavnih delov so naslednji najpomembnejši viri vplivov na okolje, ker se pri procesih sušenja 
uporabljajo kemične zmesi, toplota in električna energija. 

• Vplivi zaradi embalaže se razlikujejo glede na posamezni proizvod, vendar je bilo pri dveh študijah ocene življenjskega kroga za delovne 
mize oziroma omare ocenjeno, da skupni vplivi embalaže na okolje znašajo približno 6 %. 

• Proučevanje distribucije je bilo težavno, saj se lahko zaradi globalne narave trga pohištvenih izdelkov zelo razlikuje. V večini študij so se 
uporabili povprečni scenariji prevoza, iz katerih niso razvidne razlike v pomembnosti tega dela življenjskega kroga pohištvenih izdelkov. 

• Vpliv faze uporabe na okolje je bil zanemarljiv. Vendar sta dejavnika vzdržljivosti in popravljivosti ključna za podaljšanje faze uporabe.   

• Vplivi ob koncu življenjske dobe se zelo razlikujejo glede na materiale, ki se uporabljajo v pohištvenih izdelkih. Recikliranje sestavnih 
delov pohištvenih izdelkov ali pridobivanje energije iz odpadnega pohištva je pogosto zapleteno zaradi težav pri ločevanju sestavnih delov. 

 

 
         Ključni vplivi na okolje v življenjskem krogu pohištva               Predlagani pristop EU k zelenim javnim naročilom za pohištvo 

• Izguba biotske raznovrstnosti in erozija tal zaradi 
netrajnostnega gospodarjenja z gozdovi in nezakonite 
sečnje. 

• Izginevanje virov zaradi uporabe neobnovljivih virov, 
kot je nafta/zemeljski plin za plastiko. 

• Emisije CO2 in druge emisije zaradi porabe energije 

 • Pridobivanje lesa iz zakonitih virov.  

• Uporaba materialov, ki so delno ali v celoti proizvedeni iz 
obnovljivih materialov (kot je les). 

• Določitev najvišjih mejnih vrednosti emisij hlapnih organskih 
spojin iz pohištvenih izdelkov in posebnih emisij formaldehida iz 
lesnih plošč in tapetniških materialov. 
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pri proizvodnji več materialov. 

• Tveganje za delavce, potrošnike ali širše okolje zaradi 
izpustov strupenih snovi. 

• Prispevek k slabi kakovosti zraka v prostorih zaradi 
emisij hlapnih organskih spojin v pohištvenih izdelkih 
v notranjih prostorih. 

• Zavrženi materiali zaradi prehitrega konca življenjske 
dobe pohištva neustrezne kakovosti.  

• Zavrženi materiali zaradi težav s popravilom, 
pridobivanjem nadomestnih delov ali ločevanjem 
delov za recikliranje. 

• Nabava vzdržljivega in za uporabo primernega pohištva, ki je 
skladno z ustreznimi standardi EN.  

• Nabava pohištva, ki ga je mogoče preprosto razstaviti, popraviti in 
reciklirati ter vključuje garancijo. 

 

 

1.3 Splošna opomba o preverjanju 
 

Pri številnih merilih je predlagano sredstvo za preverjanje predložitev poročil o preskusih. Za vsako merilo so navedene ustrezne preskusne metode. Organ javnega sektorja 
se sam odloči, v kateri fazi bi bilo treba predložiti take rezultate preskusov. Na splošno se ne zdi potrebno, da se od vseh ponudnikov zahteva, naj že na začetku predložijo 
rezultate preskusov. Za zmanjšanje bremena ponudnikov in organov javnega sektorja bi ob predložitvi ponudb morda zadostovala lastna izjava. Poleg tega obstajajo različne 
možnosti za to, če in kdaj bi bili potrebni 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 dokaz šteje za nezadosten ali neskladen:  

kadar sredstvo za preverjanje zadeva tehnično specifikacijo, bi se dokaz zahteval od naslednjega ponudnika z največjim številom točk, ki bi se nato upošteval pri presoji za 
oddajo naročila;  

kadar sredstvo za preverjanje zadeva merilo za oddajo naročila, bi se dodeljene dodatne točke odštele, razvrstitev ponudbe pa bi se ponovno izračunala z vsemi zadevnimi 
posledicami.  
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Poročilo o preskusu potrjuje, da je bil za nekatere zahteve preskušen vzorec modela in ne pohištvo, ki se dejansko dobavi v okviru naročila. Pri okvirnih sporazumih so lahko 
okoliščine drugačne. Ta scenarij je dodatno obravnavan v naslednji točki, povezani z izvajanjem naročil, in v dodatnih pojasnilih v nadaljevanju.    

(b) Med izvajanjem naročila:  

Rezultati preskusov bi se lahko zahtevali za en ali več izdelkov, dobavljenih v okviru naročila, bodisi na splošno bodisi v primeru pomislekov o napačnih izjavah. To je zlasti 
pomembno pri okvirnih sporazumih, v katerih ni določeno začetno naročilo pohištva.   

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 proizvodi ne izpolnjujejo meril, lahko javni naročnik naloži kazni in odpove javno 
naročilo. Nekateri organi javnega sektorja vključujejo pogoj, da mora stroške preskušanja kriti organ javnega sektorja, če se po preskusih ugotovi, da proizvod izpolnjuje 
njegove zahteve, če pa zahteve niso izpolnjene, stroške nosi dobavitelj.  

Pri okvirnih sporazumih je vprašanje, kdaj se zahteva predložitev dokaza, odvisno od posebne zgradbe naročila: 

• Pri okvirnih sporazumih z enim gospodarskim subjektom, pri katerih se posamezni modeli, ki jih je treba dobaviti, opredelijo ob dodelitvi 
okvirnega sporazuma in je vprašanje le, koliko enot bo potrebnih, se uporabljajo enaki dejavniki kot pri zgoraj opisanih enkratnih naročilih 
blaga.  

• Pri okvirnih sporazumih, pri katerih se predhodno izbere več potencialnih dobaviteljev, z nadaljnjimi razpisi za predhodno izbrane 
potencialne dobavitelje morajo ponudniki v tej začetni fazi predizbora morda dokazati le, da lahko dobavijo izdelke, ki izpolnjujejo najmanjše 
zmogljivostne zahteve iz okvirnega sporazuma. Pri naslednjih sprotnih pogodbah (ali naročilih), ki se oddajo po razpisu za predhodno izbrane 
dobavitelje, se načeloma uporabljajo enaki dejavniki kot v točkah (i) in (ii) zgoraj, če je treba v okviru razpisa dokazati izpolnjevanje 
dodatnih zahtev. Če je razpis povezan le s ceno, bi bilo treba proučiti možnost preverjanja v fazi izvajanja naročila.  

Opozoriti je treba tudi na možnost, da ponudniki zagotovijo preverjanje na podlagi pohištva z znakom EU za okolje ali drugim ustreznim okoljskim znakom tipa I (v skladu s 
standardom ISO 14024), ki izpolnjuje enake določene zahteve. Za tako pohištvo bi se moralo šteti, da izpolnjuje ustrezna merila, preverjanje pa bi se zahtevalo v skladu z 
enakim pristopom, kot je bil določen za rezultate preskusov.  

Upoštevati je treba, da morajo v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/24/EU javni naročniki sprejeti tudi druga ustrezna dokazila.  Med njimi je lahko tehnična 
dokumentacija proizvajalca, če zadevni gospodarski subjekt nima dostopa do poročil o preskusih ali jih ne more pridobiti v ustreznih rokih.  To velja, če zadevni gospodarski 
subjekt ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter če s tem dokaže, da izvajalska dela, blago ali storitve, ki jih zagotavlja, izpolnjujejo zahteve ali merila iz tehničnih 
specifikacij, merila za oddajo naročila ali pogoje za izvedbo naročila. V primeru sklicevanja na potrdilo/poročilo o preskusu, ki ga je pripravil posebni organ za ugotavljanje 
skladnosti, javni naročniki za izvedbo preskusov sprejmejo tudi potrdila/poročila o preskusih drugih enakovrednih ocenjevalnih organov. 
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2 MERILA EU ZA ZELENA JAVNA NAROČILA ZA POHIŠTVO 
 

A. Javna naročila za storitve obnove pohištva 
Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS 1: Zahteve za obnovo 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Ponudnik obnovi pohištvene izdelke, ki jih javni naročnik zagotovi v skladu z določenimi zahtevami.  

Organ javnega sektorja glede na vrsto pohištva, ki se obnovi, in stanje obstoječega pohištva čim podrobneje opiše dejavnosti, ki jih je treba izvesti (npr. brizganje kovin, popravilo in/ali ponovna 
površinska obdelava lesenih površin, ponovno tapeciranje, predelava miz itd.). 

(Organ javnega sektorja lahko najprej naroči ločeno študijo, da prejme oceno obstoječe zaloge pohištva (vrste, števila, stanja itd.) in jo vključi v povabilo k oddaji ponudb).  

Preverjanje: 

Ponudnik opiše vse dejavnosti obnove, ki jih je treba izvesti. 

TS 2: Vzdržljiv tapetniški material za prevleke 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

(enako za osnovna in celovita merila) 

(To merilo se uporablja le, ko dejavnosti obnove vključujejo tapeciranje prevlek ali zamenjavo tapetniškega materiala za prevleke.) 

Ponudnik uporabi tapetniški material za prevleke, ki lahko temelji na usnju, tekstilnih izdelkih ali prevlečenih tkaninah, ki izpolnjuje zahteve glede fizične kakovosti iz preglednice 2, 3 ali 4 
Dodatka I, kot je ustrezno. 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži izjavo dobavitelja usnja, dobavitelja tekstilnega izdelka ali dobavitelja prevlečene tkanine, kot je ustrezno, v kateri je navedeno, da tapetniški material za prevleke izpolnjuje 
fizične zahteve za usnje, tekstilni izdelek ali prevlečeno tkanino, kot so določene v preglednici 2, 3 oziroma 4 Dodatka I. 

Za tapetniški material za prevleke z znakom EU za okolje za tekstilne izdelke, kot je določen v Sklepu Komisije 2014/350/EU, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s 
standardom ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne metode, se šteje, da izpolnjuje zahteve.  

TS 3: Penilci 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Če se pri oblazinjenem pohištvu uporabljajo polnilni materiali iz pene, se pri proizvodnji takih polnilnih materialov halogenirane organske spojine ne uporabljajo kot penilci ali pomožni penilci. 
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Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo proizvajalca pene o neuporabi teh snovi. 

TS 4: Garancija za obnovljeno pohištvo 

Ponudnik zagotovi vsaj dveletno garancijo (za dragocenejše proizvode 
pa daljšo), ki začne veljati na datum dobave proizvoda. Garancija 
zajema popravilo ali zamenjavo proizvoda in vključuje sporazum o 
opravljanju storitev z možnostjo prevzema in vračila opreme ter 
popravila na kraju samem.  

V garanciji je zajamčeno, da je blago v skladu s specifikacijami iz 
naročila brez dodatnih stroškov.  

Preverjanje:  

Ponudnik predloži pisno izjavo o zgoraj navedeni garanciji.  

Ponudnik predloži izvod garancije. Poleg tega izjavi, da zajemata 
skladnost blaga s specifikacijami iz naročila.  

TS 4: Garancija za obnovljeno pohištvo  

Ponudnik zagotovi vsaj triletno garancijo (za dragocenejše proizvode pa daljšo), ki začne veljati na datum dobave 
proizvoda. Garancija zajema popravilo ali zamenjavo proizvoda in vključuje sporazum o opravljanju storitev z 
možnostjo prevzema in vračila opreme ter popravila na kraju samem.  

V garanciji je zajamčeno, da je blago v skladu s specifikacijami iz naročila brez dodatnih stroškov.  

Preverjanje:  

Ponudnik predloži pisno izjavo o zgoraj navedeni garanciji.  

Ponudnik predloži izvod garancije. Poleg tega izjavi, da zajemata skladnost blaga s specifikacijami iz naročila.  

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

 AC 1: Tapetniški material za prevleke z malo kemičnih ostankov 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

Točke se dodelijo, če se dokaže, da je tapetniški material za prevleke skladen z mejnimi vrednostmi za omejena 
barvila iz arilamina, težke kovine, ki jih je mogoče ekstrahirati, in prosti formaldehid, kot je ustrezno, ki so določene 
v nadaljevanju. 

Za tekstilne izdelke in prevlečene tkanine: 

• omejeni arilamini (glej preglednico 5 Dodatka II) niso prisotni nad 30 mg/kg (mejna 
vrednost se uporablja za vsak posamezni amin) v skladu s 
standardoma EN ISO 14362-1 in EN ISO 14362-3; 

• vrednost prostega in delno hidrolizirajočega formaldehida je ≤ 75 mg/kg v skladu s 
standardom EN ISO 14184-1; 

• težke kovine, ki jih je mogoče ekstrahirati in so določene v skladu s standardom EN 
ISO 105-E04 ter katerih vrednosti so nižje od naslednjih mejnih vrednosti (v mg/kg):  
antimon ≤ 30,0, arzen ≤ 1,0, kadmij ≤ 0,1, krom ≤ 2,0, kobalt ≤ 4,0, baker ≤ 50,0, 
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svinec ≤ 1,0, živo srebro ≤ 0,02 in nikelj ≤ 1,0. 

Za usnje: 

• omejeni arilamini (glej preglednico 5 Dodatka II) niso prisotni nad 30 mg/kg (mejna 
vrednost se uporablja za vsak posamezni amin) v skladu s 
standardom EN ISO 17234-1; 

• vrednost kroma (VI) ne sme presegati 3 mg/kg v skladu s standardom EN ISO 17075 
(meja zaznavnosti); 

• vrednost prostega in delno hidrolizirajočega formaldehida je ≤ 300 mg/kg v skladu s 
standardom EN ISO 17226-1; 

• težke kovine, ki jih je mogoče ekstrahirati in so določene v skladu s standardom EN 
ISO 17072-1 ter katerih vrednosti so nižje od naslednjih mejnih vrednosti (v mg/kg): 
antimon ≤ 30,0, arzen ≤ 1,0, kadmij ≤ 0,1, krom ≤ 200,0, kobalt ≤ 4,0, baker ≤ 50,0, 
svinec ≤ 1,0, živo srebro ≤ 0,02 in nikelj ≤ 1,0. 

Preverjanje:  
Točke se dodelijo ponudnikom, ki predložijo izjavo, da je tapetniški material za prevleke iz usnja, tekstilnih izdelkov 
ali prevlečenih tkanin, kot je ustrezno, skladen z zgoraj navedenimi mejnimi vrednostmi, kar je podprto z rezultati 
ustreznih preskusnih metod, ki jih je naročil bodisi ponudnik bodisi dobavitelj materiala. 

Za tapetniški material za prevleke z znakom EU za okolje za tekstilne izdelke, kot je določen v Sklepu 
Komisije 2014/350/EU, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom ISO 14024, ki 
neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne metode, se šteje, da izpolnjuje 
zahteve.  

 AC 2: Polnilni materiali z malo kemičnih ostankov1 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

Kadar se kot polnilni material v oblazinjenem pohištvu uporabi pena iz lateksa, se točke dodelijo, če pena izpolnjuje 
zahteve za klorofenole, težke kovine, pesticide in butadien, ki so navedene v preglednici 7 Dodatka III, in sicer v 
skladu z ustrezno preskusno metodo (A–D) iz iste preglednice. 

                                                           
1 Upoštevati je treba, da so bile zahteve glede preskušanja kemičnih ostankov za peno iz lateksa in poliuretanske pene določene v okviru prostovoljnih shem, ki jih vodi 
industrija, kot sta standarda EuroLatex ECO Standard in CertiPUR. Ob pripravi tega dokumenta se je za te sheme štelo, da zagotavljajo ustrezno raven zanesljivosti.   
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Kadar se kot polnilni material v oblazinjenem pohištvu uporabi poliuretanska pena, se točke dodelijo, če pena 
izpolnjuje zahteve za težke kovine, mehčala, TDA, MDA, organokositrne spojine in druge posebne snovi, ki so 
navedene v preglednici 8 Dodatka III, in sicer v skladu z ustrezno preskusno metodo (A–E) iz iste preglednice. 

Kadar se uporabijo drugi polnilni materiali, se točke dodelijo, če se lahko dokaže skladnost z mejnimi vrednostmi za 
kemične ostanke, določenimi bodisi v preglednici 7 bodisi v preglednici 8 Dodatka III.  

Preverjanje:  

Za pene iz lateksa (ali druge polnilne materiale):  

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki jo podpre s poročili o preskusih v skladu z naslednjimi 
metodami:  

A. Ponudnik v zvezi s klorofenoli predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Zmelje se 5 g 
vzorca, klorofenoli pa se ekstrahirajo v obliki fenola (PCP), natrijeve soli (SPP) ali estrov. Ekstrakti se analizirajo s 
plinsko kromatografijo (GC). Detekcija se izvede z masnim spektrometrom ali detektorjem na zajetje elektronov 
(ECD).  

B. Ponudnik v zvezi s težkimi kovinami predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Zmleti 
vzorčni material se eluira v skladu s standardom DIN 38414-S4 ali enakovrednim standardom v razmerju 1 : 10. 
Dobljeni filtrat se filtrira skozi membranski filter z velikostjo por 0,45 μm (po potrebi s filtriranjem pod tlakom). V 
dobljeni raztopini se z optično emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES), ki je znana tudi 
kot atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES), ali z atomsko absorpcijsko 
spektrometrijo s hidridnim postopkom ali postopkom hladne pare pregleda vsebnost težkih kovin.  

C. Ponudnik v zvezi s pesticidi predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. 2 g vzorca se 
ekstrahirata v ultrazvočni kopeli z zmesjo heksana in diklorometana (85 : 15). Ekstrakt se očisti z mešanjem 
acetonitrila ali adsorpcijsko kromatografijo florisila. Merjenje in kvantificiranje se določita s plinsko kromatografijo 
z detektorjem na zajetje elektronov ali s plinsko kromatografijo/masno spektrometrijo. Za pene iz lateksa, ki 
vsebujejo vsaj 20 % naravnega lateksa, se zahteva preskušanje glede vsebnosti pesticidov. 

D. Ponudnik v zvezi z butadieni predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Po mletju in 
tehtanju pene iz lateksa se izvede vzorčenje iz parne faze. Vsebnost butadiena se določi s plinsko kromatografijo z 
detekcijo s plamensko ionizacijo. 

Za poliuretanske pene (ali druge polnilne materiale): 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki jo podpre s poročili o preskusih, ki dokazujejo skladnost z 
mejnimi vrednostmi iz preglednice 7 Dodatka III. Za metode B, C, D in E, pri katerih je potrebna analiza, se z 
globine do največ 2 cm vzame 6 sestavljenih vzorcev izpod površine materiala, poslanega ustreznemu laboratoriju.  

A. Ponudnik v zvezi s ftalati in drugimi posebnimi snovmi iz preglednice 7 Dodatka III predloži izjavo, podprto z 
izjavami proizvajalcev pene, s katero potrjuje, da niso bile namerno dodane v sestavo pene. 

B. Ponudnik v zvezi s težkimi kovinami predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Zmleti 
vzorčni material se eluira v skladu s standardom DIN 38414-S4 ali enakovrednim standardom v razmerju 1 : 10. 
Dobljeni filtrat se filtrira skozi membranski filter z velikostjo por 0,45 μm (po potrebi s filtriranjem pod tlakom). V 
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dobljeni raztopini se z atomsko emisijsko spektroskopijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES ali ICP-OES) ali 
z atomsko absorpcijsko spektrometrijo s hidridnim postopkom ali postopkom hladne pare pregleda vsebnost težkih 
kovin.  

C. Ponudnik v zvezi s skupno količino mehčal predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. 
Ekstrakcija se izvede s potrjeno metodo, kot je podzvočna ekstrakcija, pri kateri se 0,3 g vzorca 1 uro zbira v fiolo, ki 
vsebuje 9 ml t-butilmetiletra, čemur sledi določevanje ftalatov s plinsko kromatografijo z uporabo 
masnoselektivnega detektorja in metode izbranih ionov (metoda SIM). 

D. Ponudnik v zvezi s TDA in MDA predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. Ekstrakcija 
0,5 g sestavljenega vzorca v 5 ml brizgo se izvede z 2,5 ml 1-odstotne vodne raztopine ocetne kisline. Brizga se 
izprazni s pritiskom na bat in tekočina se vrne vanjo. Potem ko se ta postopek 20-krat ponovi, se končni ekstrakt 
obdrži za analizo. Nato se v brizgo doda novih 2,5 ml 1-odstotne vodne raztopine ocetne kisline in postopek se znova 
20-krat ponovi. Po tem se ekstrakt združi s prvim ekstraktom in raztopi z 10 ml ocetne kisline v merilni bučki. 
Ekstrakta se analizirata s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z zaznavanjem prek ultravijolične absorpcije 
(HPLC-UV) ali tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z masno spektrometrijo (HPLC-MS). Če se izvede 
HPLC-UV in obstaja sum interference, se izvede ponovna analiza s HPLC-MS. 

E. Ponudnik v zvezi z organokositrnimi spojinami predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega postopka. 
Sestavljen vzorec, ki tehta od 1 do 2 g, se pri sobni temperaturi eno uro meša z vsaj 30 ml sredstva za ekstrakcijo v 
ultrazvočni kopeli. Sredstvo za ekstrakcijo je zmes naslednjega: 1 750 ml metanola, 300 ml ocetne kisline in 250 ml 
pufra (pH 4,5). Pufer je raztopina 164 g natrijevega acetata v 1 200 ml vode in 165 ml ocetne kisline, ki se razredči z 
vodo do volumna 2 000 ml. Po ekstrakciji se izvede derivatizacija vrst alkilnega kositra z dodajanjem 100 μl 
natrijevega tetraetilborata v tetrahidrofuranu (THF) (200 mg/ml THF). Derivat se ekstrahira z n-heksanom, vzorec pa 
se odda v postopek dodatne ekstrakcije. Oba ekstrakta heksana se združita in uporabita za določanje organokositrnih 
spojin s plinsko kromatografijo z uporabo masnoselektivnega detektorja in metode izbranih ionov. 

 AC 3: Polnilni materiali z nizkimi emisijami2 

AC 3.1 Polnilni materiali iz pene iz lateksa z nizkimi emisijami 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

Kadar se kot polnilni material v oblazinjenem pohištvu uporabi pena iz lateksa, se točke dodelijo, če pena iz lateksa 
izpolnjuje zahteve za emisije hlapnih organskih spojin, kot so navedene v nadaljevanju. 

 

Snov Mejna vrednost (v mg/m3) 
1,1,1-trikloroetan 0,2 
4-fenilcikloheksen 0,02 
Formaldehid 0,01 
Nitrozamini* 0,001 

                                                           
2 Upoštevati je treba, da so bile zahteve glede preskušanja emisij hlapnih organskih spojin za peno iz lateksa in poliuretanske pene določene v okviru prostovoljnih shem, ki 
jih vodi industrija, kot sta standarda EuroLatex ECO Standard in CertiPUR. Ob pripravi tega dokumenta se je za te sheme štelo, da zagotavljajo ustrezno raven zanesljivosti.   
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Stiren 0,01 
Tetrakloroetilen 0,15 
Toluen 0,1 
Trikloretilen 0,05 
Vinil klorid 0,0001 
Vinil cikloheksen 0,002 
Aromatski ogljikovodiki (skupaj) 0,3 
HOS (skupaj) 0,5 
* N-nitrozodimetilamin (NDMA), N-nitrozodietilamin (NDEA), N-nitrozometiletilamin (NMEA), N-nitrozodi-i-propilamin 
(NDIPA), N-nitrozodi-n-propilamin (NDPA), N-nitrozodi-n-butilamin (NDBA), N-nitrozopirolidin (NPIR), N-
nitrozopiperidin (NPIP) in N-nitrozomorfolin (NMOR). 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki ji po potrebi predloži poročilo o preskusu, v katerem so 
predstavljeni rezultati analize preskusa v komori v skladu s standardom ISO 16000-9 ali enakovrednega preskusa.  

Zavit vzorec se pri sobni temperaturi hrani vsaj 24 ur. Po tem obdobju se vzorec odvije in takoj prenese v preskusno 
komoro. Vzorec se namesti v držalo, ki omogoča dostop zraka z vseh strani. Klimatski dejavniki se prilagodijo v 
skladu s standardom ISO 16000-9. Za primerjavo rezultatov preskusa je hitrost prezračevanja, specifična za 
področje, (q = n/l) enaka 1. Hitrost prezračevanja je med 0,5 in 1. Vzorčenje iz zraka se izvaja 24 ur ± 1 ura po 
polnjenju komore, pri čemer se formaldehid za analizo 1 uro zbira v kasete z DNPH za analizo formaldehida in 
drugih aldehidov, druge hlapne organske snovi pa se za analizo eno uro zbirajo na sorbentih Tenax TA. Vzorčenje 
drugih spojin lahko traja dlje, vendar se konča pred potekom 30 ur.  

Analiza formaldehida in drugih aldehidov je v skladu s standardom ISO 16000-3 ali enakovrednimi preskusi. Če ni 
navedeno drugače, je analiza drugih hlapnih organskih spojin v skladu s standardom ISO 16000-6.  

Analiza nitrozaminov se izvede s plinsko kromatografijo z detektorjem za analizo toplotne energije (GC-TEA) v 
skladu z metodo BGI 505-23 (prej: ZH 1/120.23) ali enakovredno metodo. 

 AC 3.2: Polnilni materiali iz poliuretanske pene z nizkimi emisijami 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

Kadar se kot polnilni material v oblazinjenem pohištvu uporabi poliuretanska pena, se točke dodelijo, če pena 
izpolnjuje zahteve za emisije hlapnih organskih spojin, navedene v nadaljevanju. 

 

Snov (številka CAS) Mejna vrednost (v mg/m3) 
Formaldehid (50-00-0) 0,01 
Toluen (108-88-3) 0,1 
Stiren (100-42-5) 0,005 
Vse zaznavne spojine, razvrščene v kategorijo C1A ali C1B v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 

0,005 

Vsota vseh zaznavnih spojin, razvrščenih v kategorijo C1A ali C1B v 0,04 
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skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 
Aromatski ogljikovodiki 0,5 
HOS (skupaj) 0,5 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki jo podpre z rezultati preskusov, ki dokazujejo skladnost z 
zgoraj navedenimi mejnimi vrednostmi. Kombinacija preskusnega vzorca/preskusne komore je:  

 en vzorec z merami 25 × 20 × 15 cm se postavi v preskusno komoro velikosti 0,5 m3 ali 

 dva vzorca z merami 25 x 20 x 15 cm se postavita v preskusno komoro velikosti 1,0 m3. 

Vzorec pene se postavi na dno emisijske preskusne komore ter je 3 dni izpostavljen temperaturi 23 °C in 50-odstotni 
relativni vlažnosti, pri čemer sta uporabljena stopnja izmenjave zraka n, ki je enako 0,5 na uro, in polnjenje komore 
L, ki je enako 0,4 m2/m3 (= skupna izpostavljena površina vzorca glede na mere komore brez zapiralnih robov in 
zadnje strani), v skladu s standardoma ISO 16000-9 in ISO 16000-11 ali enakovrednimi preskusi.  

Vzorčenje se izvede 72 ur ± 2 uri po polnjenju komore, pri čemer se HOS eno uro zbirajo na sorbentih Tenax TA za 
analizo HOS oziroma formaldehid eno uro zbira na kasetah DNPH za analizo formaldehida. Emisije HOS se ujamejo 
na sorbente Tenax TA in se nato analizirajo s toplotno desorpcijsko plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo v 
skladu s standardom ISO 16000-6. 

Rezultati so polkvantitativno izraženi kot ekvivalenti toluena. Navedeni so vsi posebni posamezni analiti z mejno 
koncentracijo ≥ 1 μg/m3. Skupna količina HOS je vsota vseh analitov s koncentracijo ≥ 1 μg/m3, ki se eluirajo v 
časovnem oknu retencije iz n-heksana (C6) v n-heksadekan (C16), pri čemer sta oba vključena. Vsota vseh 
zaznavnih spojin, razvrščenih v kategorijo C1A ali C1B v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, je vsota vseh teh 
snovi s koncentracijo ≥ 1 μg/m3. Če rezultati preskusa presežejo standardne mejne vrednosti, je treba izvesti 
kvantifikacijo za posamezne snovi. Formaldehid se lahko določi z zbiranjem iz vzorčenega zraka v kasete z DNPH 
in poznejšo analizo s HPLC-UV v skladu s standardom ISO 16000-3 ali enakovrednimi preskusi. 

 AC 3.3: Drugi polnilni materiali z nizkimi emisijami 

Tudi kadar se uporabijo drugi polnilni materiali, se lahko dodelijo točke, če se lahko dokaže skladnost z mejnimi 
vrednostmi za emisije hlapnih organskih spojin, določenimi bodisi v preglednici 3.1. bodisi v preglednici 3.2.  

AC 4: Obdobja podaljšane garancije 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Največ X dodatnih točk se dodeli za vsako dodatno leto ponujene garancije in sporazuma o opravljanju storitev, ki presega minimalno obdobje iz tehničnih specifikacij (glej TS zgoraj), kot je 
navedeno v nadaljevanju: 

4 ali več let dodatne garancije: x točk; 

3 leta dodatne garancije: 0,75x točke; 

2 leti dodatne garancije: 0,5x točke; 
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1 leto dodatne garancije: 0,25x točke. 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži pisno izjavo, v kateri je podrobno opisano ponujeno obdobje in navedeno, da zajema skladnost blaga s specifikacijami iz naročila, vključno z vsemi navedenimi vrstami 
uporabe.  
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B. Javna naročila za novo pohištvo 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS 1: Nabava zakonito pridobljenega lesa za proizvodnjo pohištva 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Ves les, ki se uporabi v pohištvu3, ki se dobavi v okviru naročila, mora biti pridobljen zakonito v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010 (v nadaljnjem besedilu: uredba EU o lesu)4. 

Les ali lesne proizvode, ki niso zajeti v Uredbi (EU) št. 995/2010, bi morala zajemati dovoljenja FLEGT ali dovoljenja in potrdila CITES ali pa bi se moral zanje uporabljati sistem potrebne 
skrbnosti, ki ga izvaja ponudnik ter ki zagotavlja informacije o državi pridobivanja, vrstah in količinah, podrobnosti o dobavitelju in informacije o skladnosti z ustrezno nacionalno zakonodajo.  
Če se v dobavni verigi odkrije tveganje nezakonito pridobljenega lesa, bi bilo treba s sistemom potrebne skrbnosti opredeliti postopke za zmanjšanje tega tveganja. 

Preverjanje: 

Izjava, da se bo za pohištveni izdelek uporabljal le les iz zakonitih virov (glej CPC 1 v nadaljevanju).  

KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA 

CPC 1. Nabava zakonito pridobljenega lesa 

(Enake zahteve za osnovna in celovita merila. Priporočljivo je, da se v sodelovanju s pristojnim organom, odgovornim za izvajanje Uredbe (EU) št. 995/2010, opravijo pregledi na kraju samem, 
če je to mogoče.) 

Javni naročnik je pooblaščen za izvajanje pregledov na kraju samem v zvezi s skladnostjo s tehnično specifikacijo TS 1 za vse pohištvene izdelke iz lesa ali določeno podskupino pohištvenih 
izdelkov iz lesa, uporabljenih v okviru naročila. Izvajalec bi moral na zahtevo predložiti dokaze o skladnosti z uredbo EU o lesu:  

V večini primerov, kadar izvajalec ni podjetje, ki prvič daje les in lesne proizvode na trg EU, ampak pridobiva take proizvode od drugih (v Uredbi (EU) št. 995/2010 opredeljen kot „trgovec“5), 
bi moral predložiti naslednje informacije o lesu in lesnih proizvodih, ki jih je treba preveriti med pregledom na kraju samem: 

(1) gospodarski subjekti ali trgovci, ki so dobavili les in lesne proizvode, uporabljene pri pohištvenem izdelku; 

(2) dokumenti ali druge informacije, ki dokazujejo skladnost zadevnih lesnih proizvodov z veljavno zakonodajo6; 

(3) dokazi o postopkih za oceno in zmanjševanje tveganja, vzpostavljenih v skladu s členom 6(1)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 995/2010. 

Kadar izvajalec prvič daje les ali pohištvene izdelke iz lesa na trg EU (v Uredbi (EU) št. 995/2010 opredeljen kot „gospodarski subjekt“7), bi moral predložiti naslednje informacije v zvezi z 

                                                           
3 Za les in lesne proizvode, ki spadajo na področje uporabe uredbe EU o lesu.

 

4 Opomba za javne naročnike o nabavi zakonito pridobljenega lesa: na podlagi pogodbe je treba zagotoviti ustrezne korektivne ukrepe za primere neskladnosti z zgoraj navedeno klavzulo. Od spodaj navedenih 
pristojnih nacionalnih organov se lahko pridobijo nasveti o uporabi teh zahtev in nadzornih organizacijah, ki lahko preverjajo skladnost: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf.  
5 „Trgovec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki v okviru gospodarske dejavnosti na notranjem trgu prodaja ali kupuje les ali lesne proizvode, ki so že bili dani na notranji trg. 
6 Glej člen 2(h) Uredbe (EU) št. 995/2010.  
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lesom ali lesnimi proizvodi, zajetimi v pregledu na kraju samem: 

(1) opis posamezne vrste uporabljenega lesa, vključno s trgovskim imenom, vrsto proizvoda in splošnim imenom drevesne vrste, po potrebi 
pa z njenim polnim znanstvenim imenom; 

(2) ime in naslov dobavitelja lesa in lesnih proizvodov; 

(3) država pridobivanja, in kadar je to ustrezno8: 

(i) lokalno področje pridobivanja v tej državi;  

(ii) dovoljenje za posek; 

(iii) količina (izražena v prostornini, teži ali številu enot); 

(4) dokumenti ali druge informacije, ki dokazujejo skladnost zadevnih lesnih proizvodov z veljavno zakonodajo; 

(5) dokazi o postopkih za oceno in zmanjševanje tveganja, vzpostavljenih v skladu s členom 6(1)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 995/2010. To 
lahko vključuje certificiranje ali druge preverjene sheme tretjih oseb. 

Za les, ki ga zajemajo veljavna dovoljenja EU FLEGT ali dovoljenja in potrdila CITES, se šteje, da je bil zakonito pridobljen v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010. 

 

Opomba: ta merila za zelena javna naročila iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, ne vključujejo predloga za nabavo lesa iz trajnostnega gozdarstva: 
V strategiji EU za gozdove je opredeljen pojem trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Vendar bi bile za javna naročila potrebne točne zahteve, v katerih bi bili podrobno opisani posamezni 
elementi opredelitve pojma trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Trenutno taki podrobni elementi niso na voljo na ravni EU. 

Zato več držav članic v ustreznih razpisnih postopkih za zelena ali trajna javna naročila uporablja lastne sklope nacionalnih meril, s katerimi opredelijo lesne proizvode iz virov, s katerimi se 
trajnostno gospodari. Prav tako imajo vzpostavljene različne postopke za določanje, ali je s certificiranjem ali drugimi preverjenimi shemami tretjih oseb zadostno zagotovljeno trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi. V teh okoliščinah še ni bilo mogoče predlagati sklopa zahtev za javna naročila, ki bi vključevala usklajena merila za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. 

Države članice z aktivno trajnostno politiko pridobivanja lesa soglašajo, da sistemi lastniškega certificiranja, kot sta sistem sveta za nadzor gozdov (Forest Stewardship Council, FSC) in program 
za potrditev sistemov za certificiranje gozdov (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC), na splošno zagotavljajo zadostno raven zagotovila za skladnost z njihovimi 
nacionalnimi merili. Čeprav je zaželeno, da je 100 % certificiranega lesa trajnostnega, bi bilo to morda težko ali nemogoče doseči zaradi (a) razmeroma omejene ponudbe certificiranega lesa, ki 
je na voljo na trgu, kljub razširjenemu certificiranju gozdov v EU in drugih globalnih regijah z veliko ponudbo lesa in (b) morebitnih nihanj ponudbe na določenih trgih, zlasti za MSP, ki so 
navajena sodelovati z omejenim številom dobaviteljev. Namesto tega bi se lahko doseglo vsaj, da je 70 % lesa trajnostnega.  Ta raven se dobro ujema s trenutnimi zahtevami shem označevanja 
FSC in PEFC. Kljub temu se organom javnega sektorja priporoča, naj pred objavo povabila k predložitvi ponudb pridobijo povratne informacije trga, hkrati pa so opozorjeni, da je treba v vsakem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 „Gospodarski subjekt“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki daje na trg les ali lesne proizvode. 
8  Za več informacij glej http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from=. 
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primeru in vseh okoliščinah dovoliti alternativne načine dokazovanja. 

TS 2: Emisije formaldehida iz lesnih plošč 

(Ta zahteva se uporablja ne glede na delež mase lesnih plošč v pohištvenem izdelku.) 

Emisije formaldehida iz vseh dobavljenih lesnih plošč v obliki, v kateri se uporabljajo v 
pohištvenem izdelku (z drugimi besedami – površinsko neobdelane, premazane, obdelane in 
furnirane), in plošč, ki so bile proizvedene z uporabo smol na osnovi formaldehida, so enake 
mejnim vrednostim emisij formaldehida iz razreda E1 ali nižje od njih, kot je opredeljeno v 
Prilogi B standarda EN 13986.  

Preverjanje: 

Predloži se izjava dobavitelja lesne plošče, v kateri je navedeno, da so dobavljene plošče 
skladne z mejnimi vrednostmi emisij iz razreda E1, kar je potrjeno s poročili o preskusih, 
opravljenih v skladu s standardom EN 717-1, EN 717-2/EN ISO 12460-3 ali 
EN 120/EN ISO 12460-59. 

Za pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom 
ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo 
enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve.  

TS 2: Emisije formaldehida iz lesnih plošč 

(Ta celovita zahteva bi se morala šteti za dodano vrednost, če delež mase lesnih plošč v 
pohištvenem izdelku presega 5 %.) 

Emisije formaldehida iz vseh dobavljenih lesnih plošč v obliki, v kateri se uporabljajo v 
pohištvenem izdelku (z drugimi besedami – površinsko neobdelane, premazane, obdelane in 
furnirane), in plošč, ki so bile proizvedene z uporabo smol na osnovi formaldehida, so enake 
65 % mejnih vrednosti emisij formaldehida iz razreda E1 ali nižje od njih, kot je opredeljeno v 
Prilogi B standarda EN 13986.  

Preverjanje: 

Predloži se izjava dobavitelja lesne plošče, v kateri je navedeno, da so dobavljene plošče 
skladne s 65 % mejnih vrednosti emisij iz razreda E1, kar je potrjeno s poročili o preskusih, 
opravljenih v skladu s standardom EN 717-1, EN 717-2/EN ISO 12460-3 ali 
EN 120/EN ISO 12460-5. 

Za pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom 
ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo 
enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve.  

 TS 3: Omejitve glede premaznih zmesi 

Premazne zmesi, ki jih proizvajalec pohištva uporablja za premazovanje lesenih ali kovinskih 
sestavnih delov pohištvenega izdelka, v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta niso razvrščene kot: 

• rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje kategorije 1 ali 2; 

• akutno oralno ali dermalno strupene ali strupene pri vdihavanju (kategorije 1 ali 2) ali 
strupene za vodno okolje (kategorije 1); 

• specifično strupene za cilje organe kategorije 1; 

ne vsebujejo dodatkov na osnovi kadmija, svinca, kroma (VI), živega srebra, arzena ali selena v 
koncentracijah, ki presegajo 0,010 % masnega deleža. 

Preverjanje: 

Ponudnik izjavi, katere premazne zmesi je uporabil v pohištvenem izdelku (če jih je). To izjavo 

                                                           
9 EN ISO 12460-3 in EN ISO 12460-5 sta bila uradno sprejeta novembra 2015 ter nadomeščata standard EN 717-2 oziroma EN 120. Vendar so bile v novih standardih 
izvedene le majhne spremembe, da bi se izboljšala ponovljivost rezultatov. Zaradi preverjanja skladnosti z merili za zelena javna naročila se bodo sprejela poročila o 
preskusih, opravljena v skladu s starejšimi ali novejšimi standardi. 
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podpre z varnostnimi listi, na katerih je jasno navedena razvrstitev premazne zmesi glede na 
nevarnosti (če obstaja) in ki prikazujejo, da formulacija ni razvrščena z eno od naslednjih 
razvrstitev:  

Nevarnost Stavek o nevarnosti 

Rakotvorno (kategorija 1A, 1B ali 2) H350, H350i, H351  
Mutageno (kategorija 1A, 1B ali 2) H340, H341  
Strupeno za razmnoževanje (kategorija 1A, 1B 
ali 2) 

H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Akutna strupenost (kategorija 1 ali 2) H300, H304, H310, H330 
Specifična strupenost za ciljne organe 
(kategorija 1) 

H370, H372 

Nevarno za vodno okolje (kategorija 1) H400, H410 
 

Poleg tega je v varnostnem listu in/ali drugi dokumentaciji (če obstaja) navedeno, ali so kadmij, 
svinec, krom (VI), živo srebro, arzen ali selen prisotni v koncentracijah, ki presegajo 0,010 % 
masnega deleža. 

Za pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom 
ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo 
enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

 TS 4: Omejitve za kovine 

Kadmij se ne uporablja pri postopkih galvanizacije katerih koli kovinskih sestavnih delov, 
uporabljenih v končnem pohištvenem izdelku. 

Nikelj se dovoli samo pri postopkih galvanizacije, če je količina niklja, ki se sprošča iz 
galvaniziranega sestavnega dela, manjša od 0,5 µg/cm2 na teden v skladu s standardom 
EN 1811.   

Preverjanje:  

Vložnik predloži izjavo dobavitelja kovinskega sestavnega dela, da pri nobenem od kovinskih 
sestavnih delov niso bile uporabljene spojine za površinsko obdelavo s kromom ali kadmijem.  

Kjer se v galvanizaciji uporablja nikelj, vložnik predloži izjavo dobavitelja kovinskega 
sestavnega dela, ki ji je priloženo poročilo o preskusu v skladu s standardom EN 1811, pri 
katerem rezultati pokažejo, da je količina niklja, ki se sprošča, manjša od 0,5 µg/cm2 na teden. 

Za pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom 
ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo te zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne 
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metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

TS 3: Poročanje o snoveh s seznama kandidatnih snovi iz uredbe REACH 

Ponudnik sporoči prisotnost vseh snovi s seznama kandidatnih snovi iz uredbe REACH10, ki so 
v proizvodu in katerih koli sestavnih delih/materialih, uporabljenih v njem, prisotne v 
koncentracijah, višjih od 0,1 % (masni delež). 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo, v kateri v skladu z najnovejšo različico seznama kandidatnih snovi 
na dan objave povabila k predložitvi ponudbe opredeli posamezne snovi s seznama kandidatnih 
snovi iz uredbe REACH, ki so prisotne. 

TS 5: Omejitve snovi s seznama kandidatnih snovi iz uredbe REACH 

Proizvod in sestavni deli/materiali, uporabljeni v njem, ne vsebujejo sestavin s seznama 
kandidatnih snovi iz uredbe REACH, ki so prisotne v koncentracijah, višjih od 0,1 % (masni 
delež).  

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo, da pohištveni izdelek in sestavni deli/materiali, uporabljeni v njem, v 
skladu z najnovejšo različico seznama kandidatnih snovi na dan objave povabila k predložitvi 
ponudbe ne vsebuje posebnih snovi s seznama kandidatnih snovi iz uredbe REACH v 
koncentracijah, višjih od 0,1 % (masni delež). 

To izjavo podpre s podobnimi izjavami vseh dobaviteljev sestavnih delov11 in materialov za 
sestavne dele12, ki ostanejo v končnem proizvodu.  

Za pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom 
ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo te zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne 
metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

 TS 6: Vzdržljiv tapetniški material za prevleke 

(velja le za oblazinjeno pohištvo)  

Kadar se uporabi tapetniški material za prevleke, ki lahko temelji na usnju, tekstilnih izdelkih 
ali prevlečenih tkaninah, izpolnjuje zahteve glede fizične kakovosti iz preglednice 2, 3 ali 4 
Dodatka I, kot je ustrezno. 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži izjavo dobavitelja usnja, dobavitelja tekstilnega izdelka ali dobavitelja 
prevlečene tkanine, kot je ustrezno, v kateri je navedeno, da tapetniški material za prevleke 
izpolnjuje fizične zahteve za usnje, tekstilni izdelek ali prevlečeno tkanino, kot so določene v 
preglednici 2, 3 oziroma 4 Dodatka I. 

Za oblazinjene pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, s tekstilom oblazinjene pohištvene izdelke z znakom EU za okolje 
za tekstilne izdelke, kot je določen v Sklepu Komisije 2014/350/EU, ali tapetniški material za 
prevleke z drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom ISO 14024, ki 

                                                           
10 

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo, objavljen v skladu s členom 59(10) uredbe REACH, https://echa.europa.eu/sl/candidate-list-table. 
11 „Sestavni del“ pomeni toge ali dislocirane enote, katerih oblike pred sestavljanjem končnega izdelka v popolnoma funkcionalni obliki ni treba spremeniti, čeprav se lahko njegov položaj med uporabo končnega 
izdelka spremeni. 

 

12 „Materiali za sestavne dele“ pomenijo prožne materiale, katerih oblika se lahko pred sestavljanjem pohištva ali med uporabo pohištvenega izdelka spremeni. Očitni primeri takih materialov so med drugim tapetniški 
materiali, pa tudi potencialno les, ki se lahko šteje za material za sestavne dele, pozneje pa se razžaga in obdela, da se spremeni v sestavni del.   
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neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne metode, se 
šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

TS 4/7: Penilci 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Če se pri oblazinjenem pohištvu uporabljajo polnilni materiali iz pene, se pri proizvodnji takih polnilnih materialov halogenirane organske spojine ne uporabljajo kot penilci ali pomožni penilci. 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo proizvajalca polnilnega materiala iz pene o neuporabi teh snovi. Za oblazinjene pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo 
enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

TS 5/8: Primernost za uporabo 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Pohištveni izdelek izpolnjuje zahteve iz najnovejših različic naslednjih ustreznih standardov EU, ki se lahko nanašajo na trdnost, zahteve glede mer, varnost in trajnost izdelka: 

(Javni naročnik se sklicuje na posebne standarde iz Dodatka IV ali drugih virov, ki so najpomembnejši za pohištvo iz javnega naročila.) 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti z morebitnimi ustreznimi standardi EN, ki jo podpre s poročili o preskusih bodisi proizvajalca pohištva bodisi dobaviteljev sestavnih delov/materialov, kar 
je ustrezno. Za pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom 
ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

TS 6/9: Zasnova, ki omogoča razstavljanje in popravilo 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Ponudnik predloži jasna navodila za razstavljanje in popravilo (npr. v tiskani ali elektronski obliki ali kot videoposnetek), ki omogočajo, da se pohištveni izdelek pri zamenjavi sestavnih 
delov/materialov razstavi brez škode. Navodila se v tiskanem izvodu priložijo proizvodu in/ali objavijo v elektronski obliki na spletnem mestu proizvajalca. Razstavljanje in zamenjavo lahko z 
običajnimi in osnovnimi ročnimi orodji izvaja osebje, ki za to ni posebej strokovno usposobljeno. 

Preverjanje:  

Ponudnik priloži priročnik, ki vsebuje sliko proizvoda z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja. Za pohištvene izdelke z znakom EU za 
okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene 
zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

TS 7: Garancija proizvoda in nadomestni deli 

Ponudnik zagotovi vsaj triletno garancijo, ki začne veljati na datum dobave proizvoda. 
Garancija zajema popravilo ali zamenjavo proizvoda in vključuje sporazum o opravljanju 
storitev z možnostjo prevzema in vračila opreme ter popravila na kraju samem. V garanciji je 

TS 10: Garancija proizvoda in nadomestni deli 

Ponudnik zagotovi vsaj petletno garancijo, ki začne veljati na datum dobave proizvoda. 
Garancija zajema popravilo ali zamenjavo proizvoda in vključuje sporazum o opravljanju 
storitev z možnostjo prevzema in vračila opreme ter popravila na kraju samem. V garanciji je 
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zajamčeno, da je blago v skladu s specifikacijami iz naročila brez dodatnih stroškov. 

Ponudnik zagotovi, da so nadomestni deli ali elementi, ki so namenjeni enakovredni funkciji, 
razpoložljivi vsaj tri leta od datuma dobave pohištvenega izdelka. Navedeni so kontaktni 
podatki, ki se uporabijo pri organizaciji dobave nadomestnih delov. 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži pisno izjavo, v kateri je podrobno opisano ponujeno obdobje in navedeno, da 
zajema skladnost blaga s specifikacijami iz naročila, vključno z vsemi navedenimi vrstami 
uporabe. 

Ponudnik predloži izjavo, da bodo javnemu naročniku ali prek ponudnika storitev na voljo 
združljivi nadomestni deli.  

Za pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom 
ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo 
enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

zajamčeno, da je blago v skladu s specifikacijami iz naročila brez dodatnih stroškov. 

Ponudnik zagotovi, da so nadomestni deli ali elementi, ki so namenjeni enakovredni funkciji, 
razpoložljivi vsaj pet let od datuma dobave pohištvenega izdelka. Navedeni so kontaktni 
podatki, ki se uporabijo pri organizaciji dobave nadomestnih delov. 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži pisno izjavo, v kateri je podrobno opisano ponujeno obdobje in navedeno, da 
zajema skladnost blaga s specifikacijami iz naročila, vključno z vsemi navedenimi vrstami 
uporabe. 

Ponudnik predloži izjavo, da bodo javnemu naročniku ali prek ponudnika storitev na voljo 
združljivi nadomestni deli.  

Za pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom 
ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo 
enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

MERILA ZA ODDAJO NAROČILA 

AC 1: Emisije formaldehida iz lesnih plošč 

Točke se dodelijo, če se dokaže, da so stopnje emisij formaldehida vseh lesnih plošč, ki se 
uporabljajo v pohištvu, skladne s 65 % mejnih vrednosti emisij formaldehida iz razreda E1, kot 
je opredeljeno v Prilogi B standarda EN 13986.  

Preverjanje: 

Skladnost s 65 % mejnih vrednosti emisij iz razreda E1 se dokaže, kot je opisano v tehnični 
specifikaciji TS 2 zgoraj.  

AC 1: Emisije formaldehida iz lesnih plošč 

Točke se dodelijo, če se dokaže, da so stopnje emisij formaldehida vseh lesnih plošč, ki se 
uporabljajo v pohištvu, skladne s 50 % mejnih vrednosti emisij formaldehida iz razreda E1, kot 
je opredeljeno v Prilogi B standarda EN 13986.  

Preverjanje: 

Skladnost s 50 % mejnih vrednosti emisij iz razreda E1 se dokaže, kot je opisano v tehnični 
specifikaciji TS 2 zgoraj.  

AC 2: Označevanje plastike 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Točke se dodelijo, če se plastični deli z maso, večjo od 100 g, označijo v skladu s standardoma EN ISO 11469 in EN ISO 1043 (deli od 1 do 4). Napis na oznakah bi moral biti velik vsaj 2,5 mm.  

Kadar so v plastiko namenoma vključeni polnila, zaviralci gorenja ali mehčala v deležih, ki presegajo 1 % masnega deleža, je treba njihovo prisotnost prav tako vključiti na oznako v skladu z deli 
od 2 do 4 standarda EN ISO 1043.  

V izjemnih primerih je dovoljeno, da plastični deli z maso nad 100 g nimajo oznak, in sicer če: 

• bi označevanje vplivalo na zmogljivost ali delovanje plastičnega dela, 

• označevanje ni tehnično mogoče zaradi proizvodnega postopka, 
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• delov ni mogoče označiti, ker ni dovolj ustrezne površine, da bi bile oznake čitljive velikosti in bi jih lahko uporabil izvajalec recikliranja. 

V zgornjih primerih, v katerih je dovoljeno, da so deli brez oznak, je treba navesti dodatne podrobnosti o vrsti polimera in morebitnih dodatkih v skladu z zahtevami iz standardov EN ISO 11469 
in EN ISO 1043 (deli od 1 do 4). 

Ocenjevanje in preverjanje:  

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, pri čemer našteje vse plastične sestavne dele z maso nad 100 g v pohištvenem izdelku ter navede, ali so bili označeni v skladu s standardoma 
EN ISO 11469 in EN ISO 1043 (deli od 1 do 4) ali ne.  

Označba katerega koli plastičnega dela je pri vizualnem pregledu plastičnega dela jasno vidna. Ni nujno, da je označba na končnem sestavljenem pohištvenem izdelku jasno vidna.  

Če kateri koli plastični deli z maso nad 100 g nimajo oznak, ponudnik predloži utemeljitev za to in ustrezne informacije. 

Za pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi ustreznimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom ISO 14024, ki 
neposredno izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

 AC 3: Tapetniški material za prevleke z malo kemičnih ostankov 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

Točke se dodelijo, če se dokaže, da je tapetniški material za prevleke skladen z mejnimi 
vrednostmi za omejena barvila iz arilamina, težke kovine, ki jih je mogoče ekstrahirati, in prosti 
formaldehid, kot je ustrezno, ki so določene v nadaljevanju. 

Za tekstilne izdelke in prevlečene tkanine: 

• omejeni arilamini (glej Dodatek II) niso prisotni nad 30 mg/kg 
(mejna vrednost se uporablja za vsak posamezni amin) v skladu s 
standardoma EN ISO 14362-1 in EN ISO 14362-3; 

• vrednost prostega in delno hidrolizirajočega formaldehida je 
≤ 75 mg/kg v skladu s standardom EN ISO 14184-1; 

• težke kovine, ki jih je mogoče ekstrahirati in so določene v skladu s 
standardom EN ISO 105-E04 ter katerih vrednosti so nižje od 
naslednjih mejnih vrednosti (v mg/kg): antimon ≤ 30,0, arzen ≤ 1,0, 
kadmij ≤ 0,1, krom ≤ 2,0, kobalt ≤ 4,0, baker ≤ 50,0, svinec ≤ 1,0, 
živo srebro ≤ 0,02 in nikelj ≤ 1,0. 

Za usnje: 
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• omejeni arilamini (glej Dodatek II) niso prisotni nad 30 mg/kg 
(mejna vrednost se uporablja za vsak posamezni amin) v skladu s 
standardoma EN ISO 17234-1 in EN ISO 17234-2; 

• vrednost kroma (VI) ne sme presegati 3 mg/kg v skladu s 
standardom EN ISO 17075 (meja zaznavnosti); 

• vrednost prostega in delno hidrolizirajočega formaldehida je 
≤ 300 mg/kg v skladu s standardom EN ISO 17226-1; 

• težke kovine, ki jih je mogoče ekstrahirati in so določene v skladu s 
standardom EN ISO 17072-1 ter katerih vrednosti so nižje od 
naslednjih mejnih vrednosti (v mg/kg): antimon ≤ 30,0, arzen ≤ 1,0, 
kadmij ≤ 0,1, krom ≤ 200,0, kobalt ≤ 4,0, baker ≤ 50,0, svinec ≤ 1,0, 
živo srebro ≤ 0,02 in nikelj ≤ 1,0. 

Preverjanje:  

Točke se dodelijo ponudnikom, ki predložijo izjavo, da je tapetniški material za prevleke iz 
usnja, tekstilnih izdelkov ali prevlečenih tkanin, kot je ustrezno, skladen z zgoraj navedenimi 
mejnimi vrednostmi, kar je podprto z rezultati ustreznih preskusnih metod, ki jih je naročil 
bodisi ponudnik bodisi dobavitelj materiala.  

Za oblazinjene pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali tekstilne izdelke z znakom EU za okolje za tekstilne izdelke, kot 
je določen v Sklepu Komisije 2014/350/EU, ali tapetniški material z drugimi ustreznimi 
okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom ISO 14024, ki neposredno izpolnjujejo navedene 
zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne metode, se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

 
AC 4: Pohištvo z nizkimi emisijami hlapnih organskih spojin  

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

Točke se dodelijo, če se dokaže, da emisije skupnih hlapnih organskih ogljikov iz preskusa 
celotnega oblazinjenega pohištvenega izdelka (kot so naslanjači, kavči ali pisarniški stoli) ali 
preskusa zgolj tapetniškega materiala (kadar se šteje za najpomembnejši vir emisij hlapnih 
organskih spojin iz pohištvenega izdelka, npr. usnje ali prevlečene tkanine) po 28 dneh 
preskušanja v skladu z ISO 16000 ali enakovrednimi standardi povzročijo koncentracije 
skupnih hlapnih organskih ogljikov v višini manj kot 500 µg/m3 pri naslednjih hitrostih 
polnjenja in prezračevanja: 
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Preskusni element Volumen komore in hitrost polnjenja Hitrost 
prezračevanja 

Naslanjači in kavči preskusna komora 2–10 m3, pri čemer 
izdelek zavzema vsaj 25 % volumna 

4,0 m3/h 
Pisarniški stoli 2,0 m3/h 

Tapetniški materiali iz usnja 
in prevlečenih tkanin 

volumen komore ≥20 l (hitrost polnjenja 
je povezana s hitrostjo prezračevanja) 

1,5 m3/m2/h 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži izvod poročila o preskusu v komori, opravljenem v skladu z zahtevami iz 
standardov skupine ISO 16000 ali enakovrednih standardov. Če se lahko mejna koncentracija v 
komori, določena za 28. dan, doseže prej, se lahko preskus predčasno prekine.  

Ponudnik pojasni, ali se je preskus opravil za celoten pohištveni izdelek ali le za opredeljene 
materiale za sestavne dele.   

Za oblazinjene pohištvene izdelke z znakom EU za okolje za pohištvo, kot je določen v Sklepu 
Komisije (EU) 2016/1332, ali drugimi okoljskimi znaki tipa I v skladu s standardom 
ISO 14024, ki izpolnjujejo navedene zahteve ali pri katerih se uporabljajo enakovredne metode, 
se šteje, da izpolnjujejo zahteve. 

AC 3/5: Obdobja podaljšane garancije 

(enako za osnovna in celovita merila) 

Največ X dodatnih točk se dodeli za vsako dodatno leto ponujene garancije in sporazuma o opravljanju storitev, ki presega minimalno obdobje iz tehničnih specifikacij (glej TS 7/10 zgoraj), kot 
je navedeno v nadaljevanju: 

štiri leta ali več dodatne garancije: x točk; 

tri leta dodatne garancije: 0,75x točke; 

dve leti dodatne garancije: 0,5x točke; 

eno leto dodatne garancije: 0,25x točke. 

Preverjanje:  

Ponudnik predloži pisno izjavo, v kateri je podrobno opisano ponujeno obdobje in navedeno, da zajema skladnost blaga s specifikacijami iz naročila, vključno z vsemi navedenimi vrstami 
uporabe. 

 AC 6: Polnilni materiali z malo kemičnih ostankov13 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

                                                           
13 Upoštevati je treba, da so bile zahteve glede preskušanja kemičnih ostankov za peno iz lateksa in poliuretanske pene določene v okviru prostovoljnih shem, ki jih vodi industrija, kot sta 
standarda EuroLatex ECO Standard in CertiPUR. Ob pripravi tega dokumenta se je za te sheme štelo, da zagotavljajo ustrezno raven zanesljivosti.   
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Kadar se kot polnilni material v oblazinjenem pohištvu uporabi pena iz lateksa, se točke 
dodelijo, če pena izpolnjuje zahteve za klorofenole, težke kovine, pesticide in butadien, ki so 
navedene v preglednici 7 Dodatka III, in sicer v skladu z ustrezno preskusno metodo (A–D) iz 
iste preglednice. 

Kadar se kot polnilni material v oblazinjenem pohištvu uporabi poliuretanska pena, se točke 
dodelijo, če pena izpolnjuje zahteve za težke kovine, mehčala, TDA, MDA, organokositrne 
spojine in druge posebne snovi, ki so navedene v preglednici 8 Dodatka III, in sicer v skladu z 
ustrezno preskusno metodo (A–E) iz iste preglednice. 

Kadar se uporabijo drugi polnilni materiali, se točke dodelijo, če se lahko dokaže skladnost z 
mejnimi vrednostmi za kemične ostanke, določenimi bodisi v preglednici 7 bodisi v 
preglednici 8 Dodatka III.  

Preverjanje:  

Za pene iz lateksa (ali druge polnilne materiale):  

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki jo podpre s poročili o preskusih v 
skladu z naslednjimi metodami:  

A. Ponudnik v zvezi s klorofenoli predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega 
postopka. Zmelje se 5 g vzorca, klorofenoli pa se ekstrahirajo v obliki fenola (PCP), natrijeve 
soli (SPP) ali estrov. Ekstrakti se analizirajo s plinsko kromatografijo (GC). Detekcija se izvede 
z masnim spektrometrom ali detektorjem na zajetje elektronov (ECD).  

B. Ponudnik v zvezi s težkimi kovinami predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega 
postopka. Zmleti vzorčni material se eluira v skladu s standardom DIN 38414-S4 ali 
enakovrednim standardom v razmerju 1 : 10. Dobljeni filtrat se filtrira skozi membranski filter 
z velikostjo por 0,45 μm (po potrebi s filtriranjem pod tlakom). V dobljeni raztopini se z 
optično emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES), ki je znana tudi 
kot atomska emisijska spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES), ali z atomsko 
absorpcijsko spektrometrijo s hidridnim postopkom ali postopkom hladne pare pregleda 
vsebnost težkih kovin.  

C. Ponudnik v zvezi s pesticidi predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega 
postopka. 2 g vzorca se ekstrahirata v ultrazvočni kopeli z zmesjo heksana in diklorometana 
(85 : 15). Ekstrakt se očisti z mešanjem acetonitrila ali adsorpcijsko kromatografijo florisila. 
Merjenje in kvantificiranje se določita s plinsko kromatografijo z detektorjem na zajetje 
elektronov ali s plinsko kromatografijo/masno spektrometrijo. Za pene iz lateksa, ki vsebujejo 
vsaj 20 % naravnega lateksa, se zahteva preskušanje glede vsebnosti pesticidov. 

D. Ponudnik v zvezi z butadieni predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega 
postopka. Po mletju in tehtanju pene iz lateksa se izvede vzorčenje iz parne faze. Vsebnost 
butadiena se določi s plinsko kromatografijo z detekcijo s plamensko ionizacijo. 

Za poliuretanske pene (ali druge polnilne materiale): 
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Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki jo podpre s poročili o preskusih, ki 
dokazujejo skladnost z mejnimi vrednostmi iz preglednice 8 Dodatka III. Za metode B, C, D in 
E, pri katerih je potrebna analiza, se z globine do največ 2 cm vzame 6 sestavljenih vzorcev 
izpod površine materiala, poslanega ustreznemu laboratoriju.  

A. Ponudnik v zvezi s ftalati in drugimi posebnimi snovmi iz preglednice 8 Dodatka III 
predloži izjavo, podprto z izjavami proizvajalcev pene, s katero potrjuje, da niso bile namerno 
dodane v sestavo pene. 

B. Ponudnik v zvezi s težkimi kovinami predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega 
postopka. Zmleti vzorčni material se eluira v skladu s standardom DIN 38414-S4 ali 
enakovrednim standardom v razmerju 1 : 10. Dobljeni filtrat se filtrira skozi membranski filter 
z velikostjo por 0,45 μm (po potrebi s filtriranjem pod tlakom). V dobljeni raztopini se z 
atomsko emisijsko spektroskopijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES ali ICP-OES) ali z 
atomsko absorpcijsko spektrometrijo s hidridnim postopkom ali postopkom hladne pare 
pregleda vsebnost težkih kovin.  

C. Ponudnik v zvezi s skupno količino mehčal predloži poročilo o rezultatih naslednjega 
preskusnega postopka. Ekstrakcija se izvede s potrjeno metodo, kot je podzvočna ekstrakcija, 
pri kateri se 0,3 g vzorca 1 uro zbira v fiolo, ki vsebuje 9 ml t-butilmetiletra, čemur sledi 
določevanje ftalatov s plinsko kromatografijo z uporabo masnoselektivnega detektorja in 
metode izbranih ionov (metoda SIM). 

D. Ponudnik v zvezi s TDA in MDA predloži poročilo o rezultatih naslednjega preskusnega 
postopka. Ekstrakcija 0,5 g sestavljenega vzorca v 5 ml brizgo se izvede z 2,5 ml 1-odstotne 
vodne raztopine ocetne kisline. Brizga se izprazni s pritiskom na bat in tekočina se vrne vanjo. 
Potem ko se ta postopek 20-krat ponovi, se končni ekstrakt obdrži za analizo. Nato se v brizgo 
doda novih 2,5 ml 1-odstotne vodne raztopine ocetne kisline in postopek se znova 20-krat 
ponovi. Po tem se ekstrakt združi s prvim ekstraktom in raztopi z 10 ml ocetne kisline v merilni 
bučki. Ekstrakta se analizirata s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z zaznavanjem 
prek ultravijolične absorpcije (HPLC-UV) ali tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z 
masno spektrometrijo (HPLC-MS). Če se izvede HPLC-UV in obstaja sum interference, se 
izvede ponovna analiza s HPLC-MS. 

E. Ponudnik v zvezi z organokositrnimi spojinami predloži poročilo o rezultatih naslednjega 
preskusnega postopka. Sestavljen vzorec, ki tehta od 1 do 2 g, se pri sobni temperaturi eno uro 
meša z vsaj 30 ml sredstva za ekstrakcijo v ultrazvočni kopeli. Sredstvo za ekstrakcijo je zmes 
naslednjega: 1 750 ml metanola, 300 ml ocetne kisline in 250 ml pufra (pH 4,5). Pufer je 
raztopina 164 g natrijevega acetata v 1 200 ml vode in 165 ml ocetne kisline, ki se razredči z 
vodo do volumna 2 000 ml. Po ekstrakciji se izvede derivatizacija vrst alkilnega kositra z 
dodajanjem 100 μl natrijevega tetraetilborata v tetrahidrofuranu (THF) (200 mg/ml THF). 
Derivat se ekstrahira z n-heksanom, vzorec pa se odda v postopek dodatne ekstrakcije. Oba 
ekstrakta heksana se združita in uporabita za določanje organokositrnih spojin s plinsko 
kromatografijo z uporabo masnoselektivnega detektorja in metode izbranih ionov. 
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 AC 7.1: Polnilni materiali iz pene iz lateksa z nizkimi emisijami14 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

Kadar se kot polnilni material v oblazinjenem pohištvu uporabi pena iz lateksa, se točke 
dodelijo, če pena izpolnjuje zahteve za emisije hlapnih organskih spojin, kot so navedene v 
nadaljevanju. 

 

Snov Mejna vrednost (v mg/m3) 
1,1,1-trikloroetan 0,2 
4-fenilcikloheksen 0,02 
Formaldehid 0,01 
Nitrozamini* 0,001 
Stiren 0,01 
Tetrakloroetilen 0,15 
Toluen 0,1 
Trikloretilen 0,05 
Vinil klorid 0,0001 
Vinil cikloheksen 0,002 
Aromatski ogljikovodiki (skupaj) 0,3 
HOS (skupaj) 0,5 
* N-nitrozodimetilamin (NDMA), N-nitrozodietilamin (NDEA), N-nitrozometiletilamin (NMEA), 
N-nitrozodi-i-propilamin (NDIPA), N-nitrozodi-n-propilamin (NDPA), N-nitrozodi-n-butilamin 
(NDBA), N-nitrozopirolidin (NPIR), N-nitrozopiperidin (NPIP) in N-nitrozomorfolin (NMOR). 

 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki ji po potrebi predloži poročilo o 
preskusu, v katerem so predstavljeni rezultati analize preskusa v komori v skladu s standardom 
ISO 16000-9 ali enakovrednimi preskusi.  

Zavit vzorec se pri sobni temperaturi hrani vsaj 24 ur. Po tem obdobju se vzorec odvije in takoj 
prenese v preskusno komoro. Vzorec se namesti v držalo, ki omogoča dostop zraka z vseh 
strani. Klimatski dejavniki se prilagodijo v skladu s standardom ISO 16000-9. Za primerjavo 
rezultatov preskusa je hitrost prezračevanja, specifična za področje, (q = n/l) enaka 1. Hitrost 
prezračevanja je med 0,5 in 1. Vzorčenje iz zraka se izvaja 24 ur ± 1 ura po polnjenju komore, 
pri čemer se formaldehid za analizo 1 uro zbira v kasete z DNPH za analizo formaldehida in 
drugih aldehidov, druge hlapne organske snovi pa se za analizo eno uro zbirajo na sorbentih 
Tenax TA. Vzorčenje drugih spojin lahko traja dlje, vendar se konča pred potekom 30 ur.  

                                                           
14 Upoštevati je treba, da so bile zahteve glede preskušanja emisij hlapnih organskih spojin za peno iz lateksa in poliuretanske pene določene v okviru prostovoljnih shem, ki jih vodi industrija, 
kot sta standarda EuroLatex ECO Standard in CertiPUR. Ob pripravi tega dokumenta se je za te sheme štelo, da zagotavljajo ustrezno raven zanesljivosti.    
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Analiza formaldehida in drugih aldehidov je v skladu s standardom ISO 16000-3 ali 
enakovrednimi preskusi. Če ni navedeno drugače, je analiza drugih hlapnih organskih spojin v 
skladu s standardom ISO 16000-6.  

Analiza nitrozaminov se izvede s plinsko kromatografijo z detektorjem za analizo toplotne 
energije (GC-TEA) v skladu z metodo BGI 505-23 (prej: ZH 1/120.23) ali enakovredno 
metodo. 

 

 
AC 7.2: Polnilni materiali iz poliuretanske pene z nizkimi emisijami 

(velja le za oblazinjeno pohištvo) 

Kadar se kot polnilni material v oblazinjenem pohištvu uporabi poliuretanska pena, se točke 
dodelijo, če pena izpolnjuje zahteve za emisije hlapnih organskih spojin, navedene v 
nadaljevanju. 

 

Snov (številka CAS) Mejna vrednost (v 
mg/m3) 

Formaldehid (50-00-0) 0,01 
Toluen (108-88-3) 0,1 
Stiren (100-42-5) 0,005 
Vse zaznavne spojine, razvrščene v kategorijo C1A ali 
C1B v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta 

0,005 

Vsota vseh zaznavnih spojin, razvrščenih v 
kategorijo C1A ali C1B v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1272/2008 

0,04 

Aromatski ogljikovodiki 0,5 
HOS (skupaj) 0,5 

Preverjanje: 

Ponudnik predloži izjavo o skladnosti s tem merilom, ki jo podpre z rezultati preskusov, ki 
dokazujejo skladnost z mejnimi vrednostmi iz preglednice 10. Kombinacija preskusnega 
vzorca/preskusne komore je:  

 en vzorec z merami 25 × 20 × 15 cm se postavi v preskusno komoro velikosti 0,5 m3 ali 

 dva vzorca z merami 25 x 20 x 15 cm se postavita v preskusno komoro velikosti 1,0 m3. 

Vzorec pene se postavi na dno emisijske preskusne komore ter je 3 dni izpostavljen temperaturi 
23 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti, pri čemer sta uporabljena stopnja izmenjave zraka n, ki 
je enako 0,5 na uro, in polnjenje komore L, ki je enako 0,4 m2/m3 (= skupna izpostavljena 
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površina vzorca glede na mere komore brez zapiralnih robov in zadnje strani), v skladu s 
standardoma ISO 16000-9 in ISO 16000-11 ali enakovrednimi preskusi.  

Vzorčenje se izvede 72 ur ± 2 uri po polnjenju komore, pri čemer se HOS eno uro zbirajo na 
sorbentih Tenax TA za analizo HOS oziroma formaldehid eno uro zbira na kasetah DNPH za 
analizo formaldehida. Emisije HOS se ujamejo na sorbente Tenax TA in se nato analizirajo s 
toplotno desorpcijsko plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo v skladu s standardom 
ISO 16000-6. 

Rezultati so polkvantitativno izraženi kot ekvivalenti toluena. Navedeni so vsi posebni 
posamezni analiti z mejno koncentracijo ≥ 1 μg/m3. Skupna količina HOS je vsota vseh 
analitov s koncentracijo ≥ 1 μg/m3, ki se eluirajo v časovnem oknu retencije iz n-heksana (C6) 
v n-heksadekan (C16), pri čemer sta oba vključena. Vsota vseh zaznavnih spojin, razvrščenih v 
kategorijo C1A ali C1B v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, je vsota vseh teh snovi s 
koncentracijo ≥ 1 μg/m3. Če rezultati preskusa presežejo standardne mejne vrednosti, je treba 
izvesti kvantifikacijo za posamezne snovi. Formaldehid se lahko določi z zbiranjem iz 
vzorčenega zraka v kasete z DNPH in poznejšo analizo s HPLC-UV v skladu s standardom ISO 
16000-3 ali enakovrednimi preskusi. 

 AC 7.3: Drugi polnilni materiali z nizkimi emisijami 

Tudi kadar se uporabijo drugi polnilni materiali, se lahko dodelijo točke, če se lahko dokaže 
skladnost z mejnimi vrednostmi za emisije hlapnih organskih spojin, določenimi bodisi v 
preglednici 7.1. bodisi v preglednici 7.2. 
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C. Javno naročilo za storitve ob koncu življenjske dobe pohištva 

Osnovna merila Celovita merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

TS 1: Prevzem in ponovna uporaba obstoječe zaloge pohištva 

Javni naročnik v povabilo k predložitvi ponudb vključi oceno stanja pohištva, ki se prevzame, v 
kateri je lahko opredeljen tudi najmanjši cilj ponovne uporabe (npr. 50 % zagotovljenega 
pohištva). Posteljni vložki so iz higienskih razlogov izključeni iz morebitnih ciljev ponovne 
uporabe. 

Ponudniki prevzamejo pohištvo neposredno na lokaciji, ki jo določi javni naročnik, ter 
zagotovijo storitev ponovne uporabe in reciklaže za izrabljeno pohištvo.  

Ponudnik opiše, kako bo podaljšal življenjsko dobo pohištva z njegovo ponovno uporabo. 

Za pohištvene izdelke/dele, ki se štejejo za neprimerne za ponovno uporabo, in glede na 
informacije javnega naročnika o ustreznih obratih za recikliranje v regiji se izbere ena od 
naslednjih možnosti: 

Možnost a. Pohištveni izdelki/deli, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti, se razstavijo v 
posamezne tokove materialov, in sicer vsaj na plastiko, kovine, tekstilije in les, preden se 
pošljejo posameznim obratom za recikliranje15. Vsi preostali materiali se pošljejo obratom za 
energijsko predelavo, če so na voljo na regionalni ravni. 

Možnost b. Kovinski deli pohištvenih izdelkov/delov, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti, se 
reciklirajo, preostali deli pohištvenega izdelka pa se pošljejo obratom za energijsko predelavo, 
če so na voljo na regionalni ravni. 

Preverjanje:  

Ponudnik podrobno opiše ureditve za prevzem pohištva ter načine ponovne uporabe in 
recikliranja, ki jih bo uporabil. To vključuje podrobnosti o vseh straneh, vključenih v ponovno 
uporabo in recikliranje pohištva.  

TS 1: Prevzem in ponovna uporaba obstoječe zaloge pohištva 

Javni naročnik v povabilo k predložitvi ponudb vključi oceno stanja pohištva, ki se prevzame, v 
kateri je lahko opredeljen tudi najmanjši cilj ponovne uporabe (npr. 50 % zagotovljenega 
pohištva). Posteljni vložki so iz higienskih razlogov izključeni iz morebitnih ciljev ponovne 
uporabe. 

Ponudniki prevzamejo pohištvo neposredno na lokaciji, ki jo določi javni naročnik, ter 
zagotovijo storitev ponovne uporabe in reciklaže za izrabljeno pohištvo.  

Ponudnik opiše, kako bo podaljšal življenjsko dobo pohištva z njegovo ponovno uporabo. 

Pohištveni izdelki/deli, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti, se razstavijo v posamezne tokove 
materialov, in sicer vsaj na plastiko, kovine, tekstilije in les, preden se pošljejo posameznim 
obratom za recikliranje16. Vsi preostali materiali se pošljejo obratom za energijsko predelavo, 
če so na voljo na regionalni ravni. 

Preverjanje:  

Ponudnik podrobno opiše ureditve za prevzem pohištva ter načine ponovne uporabe in 
recikliranja, ki jih bo uporabil. To vključuje podrobnosti o vseh straneh, vključenih v ponovno 
uporabo in recikliranje pohištva.  

AC 1: Izboljšanje ciljev za ponovno uporabo 

Točke se dodelijo ponudnikom, ki ponujajo večji obseg ponovne uporabe od tistega iz tehnične specifikacije. 

Preverjanje: Ponudnik podrobno opiše, kako bo dosegel dodatni obseg ponovne uporabe. 

                                                           
15 Vsi obrati za recikliranje imajo dovoljenje v skladu s členom 23 Direktive 2008/98/ES.

   

16 Glej opombo 15.   
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3 IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI  
S pohištvenimi izdelki, vključenimi v področje uporabe zelenih javnih naročil EU, praktično niso povezani 
tekoči stroški. Zato na stroške v življenjski dobi najbolj vpliva življenjska doba pohištvenega izdelka. 
Pomembno je, da se izberejo trdni in odporni materiali, vendar je morda pomembnejše, da sestavni deli in 
materiali skupaj tvorijo trden proizvod, ki ga ni težko popraviti ali obnoviti. Najboljši način za zagotavljanje 
takega proizvoda je, da se zahteva skladnost z ustreznimi tehničnimi standardi EU in da je vključena najkrajša 
garancija. Zaradi večjih tveganj in odgovornosti so podaljšane garancije pogosto povezane z višjimi cenami. 
Privlačnost podaljšane garancije je odvisna od vrste samega proizvoda in njegove predvidene uporabe, tj. od 
gibljivih delov, uporabe na prostem itd.   

Bartlett17 navaja, da je običajna življenjska doba pisarniškega pohištva v Združenem kraljestvu od 9 do 12 let, 
čeprav je pohištvo pogosto zasnovano tako, da je uporabno še bistveno dlje. Prezgodnji konec življenjske dobe 
pisarniškega pohištva je pogosto posledica odločitev podjetij, da bodo na novo opremila ali preselila pisarne, 
zato se popolnoma uporabno pohištvo zavrže iz estetskih razlogov. Običajno javna organizacija potrebuje novo 
zalogo pohištva zaradi:  

• novih prostorov/osebja ali razširitve obstoječih prostorov;  

• neustreznosti starega pohištva po prenovi obstoječih javnih zgradb (npr. zaradi napačne 
barve, oblike ali velikosti);  

• razpadanja starega pohištva (poškodovano pohištvo, ki ni več varno in/ali popolnoma 
funkcionalno). 

V zadnjih dveh primerih je morda dejansko mogoče obnoviti obstoječe pohištvo, namesto da se kupijo 
popolnoma novi izdelki. Nedavno (junija 2014) je vlada Združenega kraljestva objavila najnovejšo različico 
smernic za javna naročila za pohištvo. Nepotrjeni podatki kažejo, da obnova obstoječega pohištva omogoča 
jasne in precejšne gospodarske prihranke v primerjavi z nakupom enakovrednega novega pohištva. Konkretne 
podatke o dejanskih prihrankih pri stroških, povezanih z odločitvijo za obnovo pohištva, je težko najti. Po 
ocenah Walsha18 stroški znašajo od 25 do 50 %, vlada Združenega kraljestva pa je naslednje podatke objavila 
kot okvirne smernice: 

Preglednica 1 Ocenjene povprečne cene na enoto za nove, ponovno uporabljene ali obnovljene pohištvene 
izdelke19 

 Mize (GBP) Stoli (GBP) Regali (GBP) Predalniki 
(GBP) 

Priporočena maloprodajna cena za nov izdelek 209 122 100 107 
Priporočena maloprodajna cena za ponovno 
uporabljeni izdelek (približek)  

105 86 50 53 

Priporočena maloprodajna cena za obnovljeni 
izdelek (približek) 

84 49 40 43 

                                                           
17    Bartlett, 2009. „Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential 
for reused and remanufactured office furniture in the UK“ (Ponovna uporaba pisarniškega pohištva – vključitev v merila za 
hitro dobičkonosnost: študija tržnega potenciala ponovno uporabljenega in predelanega pisarniškega pohištva v Združenem 
kraljestvu).  
18 

Walsh, 2011. „Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England“ (Javna naročila za obnovljene izdelke. Pregled 
potenciala za povečanje uporabe predelanih izdelkov javnih organov v severovzhodni Angliji). Glej 
www.remanufacturing.org.uk. 

   
19 

UK Government Buying Standards Impact Assessment (Ocena učinka standardov nabave vlade Združenega kraljestva): 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf  



32 

Na trgih za rabljeno pisarniško pohištvo dobre kakovosti so običajno prisotni trgovci in dražitelji20, neprofitne 
organizacije pa so zelo vključene v prodajo rabljenega pohištva slabše kakovosti. Nobeden od teh dobaviteljev 
ni dobro opremljen za odziv na povabila k predložitvi ponudb.   

Na podlagi zgornjih okvirnih referenčnih stroškov je jasno, da lahko prihranki pri stroških znašajo tudi do 50 %. 
Zdi se, da je največja ovira za rast sektorja obnove pohištva v EU premajhno povpraševanje na trgu. Upoštevati 
je treba, da je obnova pohištva najprivlačnejša za visokokakovostne in drage pohištvene izdelke, kot je 
strokovno pisarniško pohištvo, ter da lahko preprosto obnovo izvedejo serviserji na kraju samem, za druge 
naloge pa je morda potreben prevoz pohištva v delavnico.  

                                                           
20 

Kelday, 2009: „An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK“ (Ocena predelave pisarniškega pohištva 
v Združenem kraljestvu). Centre for Remanufacturing and Reuse (Center za predelavo in ponovno uporabo). Glej 
www.remanufacturing.org

  



33 

DODATEK I. Zahteve glede vzdržljivosti za materiale iz usnja, tekstilnih izdelkov in prevlečenih tkanin  
Zahteve za dobro fizično kakovost tapetniških materialov v pohištvu so opredeljene v preglednicah 2, 3 in 4 v nadaljevanju. 

Preglednica 2. Fizične zahteve za usnjene materiale v tapetniških materialih za pohištvo (prevzete iz preglednic 1 in 2 ter standarda EN 13336) 

Osnovne 
značilnosti 

Preskusna metoda 

Priporočene vrednosti 

nubuk usnje, semiš in anilinsko 
usnje* 

polanilinsko usnje* 
premazano, 

pigmentirano in drugo 
usnje* 

pH in ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (če je vrednost pH < 4,0, je ∆pH ≤ 0,7) 

Nadaljnje trganje, 
povprečna vrednost 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Obstojnost barve proti 
drgnjenju v dveh 

nasprotnih smereh 

EN ISO 11640 
skupna masa kazalca stroja 

1 000 g 
 

alkalna raztopina za umetno 
znojenje, kot je opredeljena v 

standardu EN ISO 11641 

vidiki, ki jih je treba 
oceniti 

sprememba barve usnja in obarvanje 
klobučevine 

sprememba barve usnja in obarvanje klobučevine; brez uničevanja 
površinskega premaza 

z uporabo suhe 
klobučevine 

50 ciklov, ≥ lestvica 3 sivih tonov 500 ciklov, ≥ lestvica 4 sivih tonov z uporabo mokre klobučevine 

z uporabo mokre 
klobučevine 

20 ciklov, ≥ lestvica 3 sivih tonov 80 ciklov, ≥ lestvica 3/4 sivih tonov 
250 ciklov, ≥ lestvica 3/4 sivih 

tonov 
z uporabo klobučevine, 

namočene v raztopino za 
umetno znojenje 

20 ciklov, ≥ lestvica 3 sivih tonov 50 ciklov, ≥ lestvica 3/4 sivih tonov 
80 ciklov, ≥ lestvica 3/4 sivih 

tonov 

Preskušanje barvne 
obstojnosti na umetni 

svetlobi 
EN ISO 105-B02 (metoda 3) ≥ lestvica 3 modrih tonov ≥ lestvica 4 modrih tonov ≥ lestvica 5 modrih tonov 

Vezava suhih 
dodelavnih nanosov 

EN ISO 11644 – ≥ 2 N/10 mm 

Odpornost proti 
upogibanju suhega 

usnja 
EN ISO 5402-1 

le za anilinsko usnje z nepigmentiranimi 
končnimi premazi, 20 000 ciklov (brez 

razpok v končnem premazu) 

50 000 ciklov (brez razpok v končnem 
premazu) 

50 000 ciklov (brez razpok v 
končnem premazu) 

Obstojnost barve proti 
vodnim kapljam 

EN ISO 15700 ≥ lestvica 3 sivih tonov (brez stalnega nabrekanja) 

Odpornost na razpoke 
na površinskih 

premazih pri hladni 
temperaturi 

EN ISO 17233 – –15 °C (brez razpok na površinskih premazih) 

Odpornost proti ognju EN 1021 ali ustrezni nacionalni standardi ne presega 

* Opredelitve navedenih vrst usnja so v skladu s standardom EN 15987.
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Preglednica 3. Zahteve glede fizične kakovosti tekstilnih tapetniških materialov za prevleke za pohištvo 

Preskusni dejavnik Metoda 
Odstranljive in pralne 

prevleke 
Neodstranljive in 
pralne prevleke 

Spremembe velikosti 
med pranjem in 

barvanjem 

pranje v gospodinjstvu: ISO 6330 + 
EN ISO 5077 (tri pranja pri 

temperaturi, navedeni na proizvodu, s 
sušenjem v sušilnem stroju po vsakem 

pranju) 
pranje v komercialnih pralnicah: 
ISO 15797 + EN ISO 5077 (pri 

temperaturi vsaj 75 °C) 

± 3,0 % za tkane materiale 
± 6,0 za netkane materiale 

n. r. 

Odpornost barve na 
pranje 

pranje v gospodinjstvu: ISO 105-C06 
pranje v komercialnih pralnicah: 
ISO 15797 + ISO 105-C06 (pri 

temperaturi vsaj 75 °C) 

≥ ravni od 3 do 4 za 
spremembe barve 

≥ ravni od 3 do 4 za madeže 
n. r. 

Odpornost barve na 
mokro drgnjenje* 

ISO 105 X12 ≥ ravni od 2 do 3 ≥ ravni od 2 do 3 

Odpornost barve na 
suho drgnjenje* 

ISO 105 X12 ≥ raven 4 ≥ raven 4 

Odpornost barve na 
svetlobo 

ISO 105 B02 ≥ raven 5** ≥ raven 5** 

Odpornost tkanin na 
muckanje 

pleteni in netkani proizvodi: 
ISO 12945-1 

tkani materiali: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 rezultat > 3 
ISO 12945-2 rezultat > 3 

ISO 12945-1 rezultat 
> 3 

ISO 12945-2 rezultat 
> 3 

* To ne velja za bele proizvode ali proizvode, ki niso ne barvani ne potiskani. 

** Ne glede na to je dovoljena raven 4, če so materiali za prevleke za pohištvo svetlo barvani (standardna globina < 1/12) in 
narejeni iz več kot 20 % volne ali drugih keratinskih vlaken ali več kot 20 % lana ali drugih vlaken iz ličja.  

† Za več navodil o razredih zmogljivostih in mejnih vrednostih si lahko javni naročniki ogledajo standard EN14465.  

 

 

 

 

Preglednica 4. Zahteve glede fizične kakovosti prevlečenih tkanin za tapetniške materiale za prevleke za 
pohištvo 

Lastnost Metoda Zahteva 
Natezna moč  ISO 1421 CH ≥ 35 daN in TR ≥ 20 daN 
Odpornost plastičnega sloja in prevleke na trganje z metodo 
trganja hlač 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN in TR ≥ 2 daN 

Preskušanje barvne obstojnosti na umetni svetlobi – preskus s 
ksenonsko svetilko 

EN ISO 105-B02 
uporaba v zaprtih prostorih ≥ 6 

zunanja uporaba ≥ 7 
Tekstilije – odpornost proti drgnjenju z metodo Martindale ISO 5470/2 ≥ 75,000 
Določanje adhezije premaza EN 2411 CH ≥ 1,5 daN in TR ≥ 1,5 daN 

Pri čemer je: daN = dekanewton, CH = osnovna nit in TR = votek. 
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DODATEK II. Omejeni arilamini v materialih iz usnja, tekstilij in 
prevlečenih tkanin 
Tukaj so vključene snovi iz vnosa 43 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ki se preskusijo za barvano 
usnje (z uporabo standarda EN ISO 17234) ali tekstilije (z uporabo standardov EN ISO 14362-1 in 
EN ISO 14362-3). 

 

Preglednica 5. Rakotvorni arilamini, ki jih je treba preskusiti v tekstilijah ali usnju. 

Arilamin  Številka CAS  Arilamin  Številka CAS  
4-aminodifenil  92-67-1  3,3’-dimetil-4,4’-

diaminodifenilmetan  
838-88-0  

benzidin  92-87-5  4,4’-oksidianilin  101-80-4  

4-kloro-o-toluidin  95-69-2  4,4’-tiodianilin  139-65-1  

2-naftilamin  91-59-8  o-toluidin  95-53-4  

o-amino-azotoluen  97-56-3  2,4-diaminotoluen  95-80-7  

2-amino-4-nitrotoluen  99-55-8  2,4,5-trimetilanilin  137-17-7  

4-kloranilin  106-47-8  4-aminoazobenzen  60-09-3  

2,4-diaminoanizol  615-05-4  o-anizidin  90-04-0  

4,4′-diaminodifenilmetan  101-77-9  p-krezidin  120-71-8  

3,3′-diklorobenzidin  91-94-1  3,3’-dimetilbenzidin  119-93-7  

3,3’-dimetoksibenzidin  119-90-4  4,4’-metilen-bis-(2-kloroanilin)  101-14-4  

Število drugih spojin barvil, ki niso neposredno omejene z vnosom 43 Priloge XVII k Uredbi (ES) 
št. 1907/2006, za katere je znano, da se pri obdelavi cepijo in tvorijo nekatere od prepovedanih snovi iz 
preglednice 5 zgoraj. Da bi se precej zmanjšala negotovost glede skladnosti z določeno mejno vrednostjo v 
višini 30 mg/kg za snovi iz preglednice 5, se proizvajalcem priporoča, naj se izogibajo uporabi barvil iz 
preglednice 6, vendar k temu niso zavezani. 

 

Preglednica 6. Okvirni seznam barvil, ki se lahko cepijo in tvorijo rakotvorne arilamine 

Disperzna barvila Bazična barvila 
disperzno oranžna 60 disperzno rumena 7 bazično rjava 4 bazično rdeča 114 

disperzno oranžna 149 disperzno rumena 23 bazično rdeča 42 bazično rumena 82 
disperzno rdeča 151 disperzno rumena 56 bazično rdeča 76 bazično rumena 103 
disperzno rdeča 221 disperzno rumena 218 bazično rdeča 111  

Kisla barvila 
kislo črna 29 C. I. kislo rdeča 4 C. I. kislo rdeča 85 C. I. kislo rdeča 148 C. I. 
kislo črna 94 C. I. kislo rdeča 5 C. I. kislo rdeča 104 C. I. kislo rdeča 150 C. I. 

kislo črna 131 C. I. kislo rdeča 8 C. I. kislo rdeča 114 C. I. kislo rdeča 158 C. I. 
kislo črna 132 C. I. kislo rdeča 24 C. I. kislo rdeča 115 C. I. kislo rdeča 167 C. I. 
kislo črna 209 C. I. kislo rdeča 26 C. I. kislo rdeča 116 C. I. kislo rdeča 170 C. I. 
kislo črna 232 C. I. kislo rdeča 26:1 C. I. kislo rdeča 119:1 C. I. kislo rdeča 264 C. I. 
kislo rjava 415 C. I. kislo rdeča 26:2 C. I. kislo rdeča 128 C. I. kislo rdeča 265 C. I. 

kislo oranžna 17 C. I. kislo rdeča 35 C. I. kislo rdeča 115 C. I. kislo rdeča 420 C. I. 
kislo oranžna 24 C. I. kislo rdeča 48 C. I. kislo rdeča 128 C. I. kislo vijolična 12 C. I. 
kislo oranžna 45 C. I. kislo rdeča 73 C. I. kislo rdeča 135 C. I.  

Direktna barvila 
direktno črna 4 direktno modra 192 direktno rjava 223 direktno rdeča 28 

direktno črna 29 direktno modra 201 direktno zelena 1 direktno rdeča 37 
direktno črna 38 direktno modra 215 direktno zelena 6 direktno rdeča 39 

direktno črna 154 direktno modra 295 direktno zelena 8 direktno rdeča 44 
direktno modra 1 direktno modra 306 direktno zelena 8.1 direktno rdeča 46 
direktno modra 2 direktno rjava 1 direktno zelena 85 direktno rdeča 62 
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direktno modra 3 direktno rjava 1:2 direktno oranžna 1 direktno rdeča 67 
direktno modra 6 direktno rjava 2 direktno oranžna 6 direktno rdeča 72 
direktno modra 8 bazično rjava 4 direktno oranžna 7 direktno rdeča 126 
direktno modra 9 direktno rjava 6 direktno oranžna 8 direktno rdeča 168 
direktno modra 10 direktno rjava 25 direktno oranžna 10 direktno rdeča 216 
direktno modra 14 direktno rjava 27 direktno oranžna 108 direktno rdeča 264 
direktno modra 15 direktno rjava 31 direktno rdeča 1 direktno vijolična 1 
direktno modra 21 direktno rjava 33 direktno rdeča 2 direktno vijolična 4 
direktno modra 22 direktno rjava 51 direktno rdeča 7 direktno vijolična 12 
direktno modra 25 direktno rjava 59 direktno rdeča 10 direktno vijolična 13 
direktno modra 35 direktno rjava 74 direktno rdeča 13 direktno vijolična 14 
direktno modra 76 direktno rjava 79 direktno rdeča 17 direktno vijolična 21 

direktno modra 116 direktno rjava 95 direktno rdeča 21 direktno vijolična 22 
direktno modra 151 direktno rjava 101 direktno rdeča 24 direktno rumena 1 
direktno modra 160 direktno rjava 154 direktno rdeča 26 direktno rumena 24 
direktno modra 173 direktno rjava 222 direktno rdeča 22 direktno rumena 48 
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DODATEK III. Polnilni materiali z malo kemičnih ostankov 
Koncentracije spodaj navedenih snovi v peni iz lateksa ne presegajo mejnih vrednosti iz preglednice 7. 

Preglednica 7. Omejene snovi v peni iz lateksa, uporabljene v tapetniških polnilnih materialih za pohištvo 

Skupina snovi Snov 
Mejna 

vrednost (v 
ppm) 

Pogoji za ocenjevanje in 
preverjanje 

Klorofenoli 
mono- in di-klorinirani fenoli (soli in 

estri) 
1 A 

drugi klorofenoli 0,1 A 

Težke kovine 

As (arzen) 0,5 B 
Cd (kadmij) 0,1 B 
Co (kobalt) 0,5 B 

Cr (krom), skupaj 1 B 
Cu (baker) 2 B 

Hg (živo srebro) 0,02 B 
Ni (nikelj) 1 B 
Pb (svinec) 0,5 B 

Pesticidi (za preskušanje 
samo za pene, pri katerih 

naravni lateks pomeni vsaj 
20 % teže)  

aldrin 0,04 C 
o,p-DDE 0,04 C 
p,p-DDE 0,04 C 
o,p-DDD 0,04 C 
p,p-DDD 0,04 C 
o,p-DDT 0,04 C 
p,p-DDT 0,04 C 
diazinon 0,04 C 

diklorfention 0,04 C 
diklorvos 0,04 C 
dieldrin 0,04 C 
endrin 0,04 C 

heptaklor 0,04 C 
heptaklorepoksid 0,04 C 
heksaklorbenzen 0,04 C 

heksaklorocikloheksan 0,04 C 
α-heksaklorocikloheksan 0,04 C 
β-heksaklorocikloheksan 0,04 C 

γ-heksaklorocikloheksan (lindan) 0,04 C 
δ-heksaklorocikloheksan 0,04 C 

malation 0,04 C 
metoksiklor 0,04 C 

mireks 0,04 C 
paration-etil 0,04 C 

paration-metil 0,04 C 

Druge posebne snovi, ki so 
omejene 

butadien 1 D 

 

 

 

 

 

 

Koncentracije spodaj navedenih snovi in zmesi v poliuretanski peni ne presegajo mejnih vrednosti iz 
preglednice 8. 
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Preglednica 8. Seznam omejenih snovi v poliuretanski peni 

Skupina snovi Snov (kratica, številka CAS, simbol elementa) Mejna vrednost Metoda 

Težke kovine 

As (arzen) 0,2 ppm B 
Cd (kadmij) 0,1 ppm B 
Co (kobalt) 0,5 ppm B 

Cr (krom), skupaj 1,0 ppm B 
Cr VI (krom (VI)) 0,01 ppm B 

Cu (baker) 2,0 ppm B 
Hg (živo srebro) 0,02 ppm B 

Ni (nikelj) 1,0 ppm B 
Pb (svinec) 0,2 ppm B 

Sb (antimon) 0,5 ppm B 
Se (selen) 0,5 ppm B 

Mehčala 

dibutilftalat (DBP, 84-74-2)* 0,01 % masnega deleža (vsota 
vseh 6 ftalatov v pohištvu za 

otroke, mlajše od treh let) 
* 0,01 % masnega deleža (vsota 

4 ftalatov v vseh ostalih 
pohištvenih izdelkih) 

C 

di-n-oktilftalat (DNOP, 117-84-0)* 
di(2-etilheksil)ftalat (DEHP, 117-81-7)* 

butilbenzilftalat (BBP, 85-68-7)* 
diizodecilftalat (DIDP, 26761-40-0) 
diizononilftalat (DINP, 28553-12-0) 

seznam kandidatnih snovi agencije ECHA** za ftalate nenamerno dodanii A 

TDA in MDA 
2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4’-diaminodifenilmetan 
(4,4’-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D 

Organokositrne 
spojine 

tributilkositer (TBT) 50 ppb E 
dibutilkositer (DBT) 100 ppb E 

monobutilkositer (MBT) 100 ppb E 
tetrabutilkositer (TeBT) – – 
monooktilkositer (MOT) – – 

dioktilkositer (DOT) – – 
tricikloheksilkositer (TcyT) – – 

trifenilkositer (TPhT) – – 
vsota 500 ppb E 

Druge posebne 
snovi, ki so 

omejene 

klorirani ogljikovodiki (1,1,2,2-tetrakloroetan, 
pentakloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,1-dikloroetilen) 

nenamerno dodani A 

klorirani fenoli (PCP, TeCP, 87-86-5) nenamerno dodani A 
heksaklorocikloheksan (58-89-9) nenamerno dodan A 

monometildibromo-difenilmetan (99688-47-8) nenamerno dodan A 
monometildibromo-difenilmetan (81161-70-8) nenamerno dodan A 

nitriti nenamerno dodani A 
polibrominirani bifenili (PBB, 59536-65-1) nenamerno dodani A 

pentabromodifenil eter (PeBDE, 32534-81-9) nenamerno dodan A 
oktabromodifenil eter (OBDE, 32536-52-0) nenamerno dodan A 

poliklorirani bifenili (PCB, 1336-36-3) nenamerno dodani A 
poliklorirani terfenili (PCT, 61788-33-8) nenamerno dodani A 

tris-(2,3-dibromopropil) fosfat (TRIS, 126-72-7) nenamerno dodan A 
trimetilfosfat (512-56-1) nenamerno dodan A 

tris-(aziridinil)-fosfinoksid (TEPA, 545-55-1) nenamerno dodan A 
tris(2-kloroetil)-fosfat (TCEP, 115-96-8) nenamerno dodan A 

dimetil metilfosfonat (DMMP, 756-79-6) nenamerno dodan A 

** S sklicevanjem na zadnjo različico seznama kandidatnih snovi agencije ECHA v času vloge. 

1 „Za ta namen nenamerno dodane snovi pomenijo spojine, ki so prisotne v materialu, a med proizvodnim procesom niso 
bile dodane iz tehničnih razlogov.“ 
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DODATEK IV. Seznam pomembnih standardov EN glede primernosti za 
uporabo 

Preglednica 9. Okvirni seznam pohištvenih standardov EN (ki jih je izdelal Tehnični odbor CEN/TC 207 
za pohištvo) 

Standard Naslov 
Oblazinjeno pohištvo 

EN 1021-1 Pohištvo – Ocenjevanje vžigljivosti oblazinjenega pohištva – 1. del: Vir vžiga: tleča cigareta 

EN 1021-2 
Pohištvo – Ocenjevanje vžigljivosti oblazinjenega pohištva – 2. del: Vir vžiga: enakovreden plamenu 
vžigalice 

Opomba: če obstaja nacionalna zakonodaja ali obvezni standardi, v skladu s katerimi mora pohištvo izpolnjevati zahteve glede posebne 
ravni vnetljivosti, jih mora organ javnega sektorja upoštevati pri pripravi razpisne dokumentacije. Če ni zavezujočih pravil/standardov, 

organu javnega sektorja ni treba spoštovati nobenih posebnih neobveznih standardov.  Pri zgoraj navedenih standardih 
standard EN 1021-2 določa nižjo raven vnetljivosti kot standard EN 1021-1. Zato se lahko uporabijo kemikalije, ki 

zavirajo gorenje in lahko negativno vplivajo na okolje, zdravje, trdnost in kakovost izdelkov ter zvišajo stroške. Organ javnega sektorja bi 
moral zato proučiti, kakšne ravni vnetljivosti mora zahtevati, pri tem pa upoštevati predvideni namen uporabe in lokacijo pohištvenih 
izdelkov. 

Pisarniško pohištvo 
EN 527-1 Pisarniško pohištvo – Delovne mize in pisalne mize – 1. del: Mere 
EN 527-2 Pisarniško pohištvo – Delovne mize in pisalne mize – 2. del: Mehanske varnostne zahteve 
EN 1023-2 Pisarniško pohištvo – Pregrade – 2. del: Mehanske varnostne zahteve 
EN 1335-1 Pisarniško pohištvo – Pisarniški delovni stoli – 1. del: Mere – Ugotavljanje mer 
EN 1335-2 Pisarniško pohištvo – Pisarniški delovni stoli – 2. del: Varnostne zahteve 
EN 14073-2 Pisarniško pohištvo – Shranjevalno pohištvo – 2. del: Varnostne zahteve 

EN 14074 
 

Pisarniško pohištvo – Delovne mize, pisalne mize in shranjevalno pohištvo – Preskusne metode za 
ugotavljanje trdnosti in trajnosti gibljivih delov (po preskušanju sestavni deli niso poškodovani in še vedno 
delujejo, kot je bilo predvideno) 

Zunanje pohištvo 

EN 581-1 
Zunanje pohištvo – Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje – 1. del: Splošne 
varnostne zahteve 

EN 581-2 
 

Zunanje pohištvo – Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje – 2. del: Mehanske 
varnostne zahteve in preskusne metode za sedežno pohištvo 

EN 581-3 
Zunanje pohištvo – Sedežno pohištvo in mize za domačo in javno uporabo ter taborjenje – 3. del: Mehanske 
varnostne zahteve in preskusne metode za mize 

Sedežno pohištvo 
EN 1022 Pohištvo za domačo uporabo – Sedežno pohištvo – Ugotavljanje stabilnosti 
EN 12520 Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost – Zahteve za sedežno pohištvo za domačo uporabo 
EN 12727 Pohištvo – Vrstni sedeži – Preskusne metode in zahteve za trdnost in trajnost 

EN 13759 
Pohištvo – Mehanizem za sestavljanje in razstavljanje sedežnega pohištva in zložljivih postelj – Preskusne 
metode 

EN 14703 
Pohištvo – Vezni elementi pri stolih, povezanih v vrsto – Trdnostne in varnostne zahteve ter preskusne 
metode 

EN 16139 Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost – Zahteve za sedežno pohištvo za javno uporabo 

Mize 
EN 12521 Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost – Zahteve za mize za domačo uporabo 
EN 15372 Pohištvo – Trdnost, trajnost in varnost – Zahteve za mize, ki niso za domačo uporabo 

Kuhinjsko pohištvo 
EN 1116 Kuhinjsko pohištvo – Koordinacijske mere za kuhinjsko pohištvo in kuhinjske aparate 

EN 14749 
Shranjevalne enote za domačo uporabo in kuhinje ter delovne plošče – Varnostne zahteve in preskusne 
metode 

Postelje 

EN 597-1 
Pohištvo – Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih vložkov in oblazinjenih podnožij – 1. del: Vir vžiga: tleča 
cigareta 
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EN 597-2 
Pohištvo – Ugotavljanje vžigljivosti posteljnih vložkov in oblazinjenih podnožij – 2. del: Vir vžiga: 
enakovreden plamenu vžigalice 

 Opomba: kar zadeva vnetljivost, glej opombo za „Oblazinjeno pohištvo“ in o standardih EN 1021 zgoraj. 
EN 716-1 Pohištvo – Otroške postelje in zložljive posteljice za domačo uporabo – 1. del: Varnostne zahteve 
EN 747-1 Pohištvo – Pogradi in visoke postelje – 1. del: Zahteve za varnost, trdnost in trajnost 
EN 1725 Pohištvo za domačo uporabo – Postelje in posteljni vložki – Varnostne zahteve in preskusne metode 

EN 1957 
Pohištvo – Postelje in posteljni vložki – Preskusne metode za ugotavljanje funkcionalnih značilnosti in 
kriteriji ocenjevanja 

EN 12227 Stajice za domačo uporabo – Varnostne zahteve in preskusne metode 

Shranjevalno pohištvo 
EN 16121 Shranjevalno pohištvo za javno uporabo – Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost 

Druge vrste pohištva 
EN 1729-1 Pohištvo – Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove – 1. del: Funkcionalne mere 
EN 1729-2 Pohištvo – Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove – 2. del: Varnostne zahteve in preskusne metode 
EN 13150 Delovni pulti za laboratorije – Mere, varnostne zahteve in preskusne metode 

EN 14434 
Table za pisanje za vzgojno-izobraževalne ustanove – Ergonomske, tehnične in varnostne zahteve ter 
preskusne metode 
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DODATEK V. Seznam kratic, ki se uporabljajo pri shemi označevanja 
plastike v skladu s standardom ISO 1043 

 

Preglednica 10. Simboli za homopolimerne polimere iz standarda ISO 1043-1 

Simbol Material Simbol Material 
Simbol Material 

CMC karboksimetilceluloza POM 
poli(oksimetilen), 
poliformaldehid PEEKK polieter eter keton keton 

CA celulozni acetat PPE poli(fenileneter) PEEST poliester ester 

CAB celulozni acetat butirat PPS poli(fenilensulfid) PEEK polieter eter keton 
CAP celulozni acetat propionat PPSU poli(fenilensulfon) PEI polieterimid 
CN celulozni nitrat PVAC poli(vinil acetat) PEK polieter keton 
CP celulozni propionat PVAL poli(vinil alkohol) PEKEKK polieter keton eter keton keton 

CTA celulozni triacetat PVB poli(vinil butiral) PEKK polieter keton keton 
CF krezol-formaldehid PVK poli(vinil karbazol) PES polieter sulfon 
EP epoksidi, epoksi PVC poli(vinil klorid) PEUR polieter uretan 
EC etil celuloza PVF poli(vinil fluorid) PE polietilen 
FF furan-formaldehid PVFM poli(vinil formal) PI poliimid 
PS-HI na udarce odporen polistiren PVDF poli(vinilidenfluorid) PIB poliizobutilen 
MF melamin-formaldehid PVP poli(vinil pirolidon) PIR polisocianurat 
MC metilceluloza PVDC poli(vinildenklorid) PMI polimetakrilimid 
PFA perfluoroalkoksi alkan PMS poli-(A-metilstiren) PP polipropilen 
PF fenol-formaldehid PAN poliakrilonitril PS polistiren 
PBAK poli(butilakrilat) PAEK poliarileterketon PSU polisulfon 
PBT poli(butilentereftalat) PA poliamid PTFE politetrafluoroetilen 
PDAP poli(dialilftalat) PAI poliamidimid PUR poliuretan 
PEOX poli(etilenoksid) PB polibuten SI silikon 
PET poli(etilen tereftalat) PC polikarbonat UP nenasičeni poliester 
PMMA poli(metil metakrilat) PCTFE poliklorotrifluoretilen UF Urea-formaldehidna smola 
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Preglednica 11. Simboli za materiale iz kopolimerov iz standarda ISO 1043-1 

Simbol Material Simbol Material 
ABAK akrilonitril-butadien-akrilat PEBA Poli(eter blokamid) 
ABS akrilonitril-butadien-stiren PESTUR poliesteruretan 

ACS akrilonitril-kloriran polietilen-stiren PFEP perfluoro(etilen-propilen) 
AEPDS* akrilonitril/etilen-propilen-dien/stiren PMMI poli(N-metilmetiloakrilamid) 
AMMA akrilonitril-metil metakrilat PMP poli(4-metilpent-1-en) 
ASA akrilonitril-stiren-akrilat SAN stiren-akrilonitril 
CFS kazein-formaldehid SB stiren-butadien 
E/P etilen-propilen SMAH stiren-anhidrid maleinske kisline 
EEAK etilen-etil akrilat SMS stiren-A-metilstiren 
EMA etilen-metakrilna kislina VCE vinilklorid-etilen 
ETFE etilen-tetrafluoroetilen VCEMAK vinilklorid-etilen-metil akrilat 
EVAC etilen-vinilacetat VCEVAC vinilklorid-etilen-vinilacetat 
EVOH etilen-vinil alkohol VCMAK vinilklorid-metil akrilat 
LCP tekoči kristalni polimer VCMMA vinilklorid-metil metakrilat 
MBS metakrilat-butadien-stiren VCOAK vinilklorid-oktilakrilat 
MMABS metil metakrilat-akrilonitril-butadien-stiren VCVAC vinilklorid-vinilacetat 
MPF melamin-fenol-formaldehid VCVDC vinilklorid-vinilidenklorid 
PAR poliarilat   

* AEPDS je bil znan kot EDPM. 
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Preglednica 12. Simboli za polnila in materiale za ojačenje v plastiki iz standarda ISO 1043-2 

Simbol Material [1]  Simbol Oblika/zgradba 
B bor  B biseri, krogle, kroglice 
C ogljik  C okruški, ostružki 
D aluminijev hidroksid  D prah, praški 
E glina  F vlakno, vlakna 
G steklo  G zmleto 
K kalcijev karbonat  H vlaknati kristali 
L celuloza  K pletenina 
M rudnina: kovina [2]  L plast 

N 
naravni organski material (bombaž, sisal, konoplja, lan 
itd.) 

 
M preproga (debela) 

P sljuda  N netkani (tekstil, tanek) 
Q silikagel  P papir 
R aramid  R snopič (roving) 

S 
sintetični organski material (fino ločeni PTFE: poliimidi 
ali termoreaktivne smole) 

 
T talkum 

S kosmič  W les 
T zavito ali pleteno blago, trak  X ni določeno 
V furnir  Z drugo (ni vključeno na ta seznam) 
W tkani material    
Y preja    
Materiali se lahko dodatno opredelijo, na primer s kemijskimi simboli ali dodatnimi simboli, opredeljenimi v ustreznem 
mednarodnem standardu. 
[2] Pri kovinah (M) je treba vrsto kovine navesti s kemijskim simbolom. 
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Preglednica 13. Kratice, ki se uporabljajo za mehčala, iz standarda ISO 1043-3 

Kratica Splošno ime Ekvivalent IUPAC* Št. CAS** 
ASE ester alkil sulfonske kisline alkil sulfonati ali alkil alkan sulfonati ni znana 
BAR butil-O-acetilricinoleat butil-®-12-acetoksioleat 140-04-5 
BBP benzil butil ftalat enak 85-68-7 

BCHP butil cikloheksil ftalat enak 84-64-0 
BNP butil nonil ftalat enak ni znana 
BOA benzil oktil adipat benzil-2-etilheksil adipat 3089-55-2 
BOP butil oktil ftalat butil-2-etilheksil ftalat 85-69-8 
BST butil stearat enak 123-95-5 
DBA dibutil adipat enak 105-99-7 
BEP di-(2-butoksietil) ftalat bis(2-butoksietil) ftalat 117-83-9 
DBF dibutil fumarat enak 105-75-9 
DBM dibutil maleat enak 105-76-0 
DBP dibutil ftalat enak 84-74-2 
DBS dibutil sebakat enak 109-43-3 
DBZ dibutil azelat enak 2917-73-9 

DCHP dicikloheksil ftalat enak 84-61-7 
DCP dikapril ftalat bis(1-metilheptil) ftalat 131-15-7 
DDP didekil ftalat enak 84-77-5 

DEGDB dietilen glikol dibenzoat oksidietilen dibenzoat 120-55-8 
DEP dietil ftalat enak 84-66-2 
DHP diheptil ftalat enak 3648-21-3 

DHXP diheksil ftalat enak 84-75-3 
DIBA diizobutil adipat enak 141-04-8 
DIBM diizobutil maleat enak 14234-82-3 
DIBP diizobutil ftalat enak 84-69-5 
DIDA diizobutil adipat *** 27178-16-1 
DIDP diizodecil ftalat *** 26761-40-0 
DIHP diizoheptil ftalat glej zgoraj 41451-28-9 

DIHXP diizoheksil ftalat enak 71850-09-4 
DINA diizononil adipat *** 33703-08-1 
DINP diizononil ftalat *** 28553-12-0 
DIOA diizooktil adipat *** 1330-86-5 
DIOM diizooktil maleat *** 1330-76-3 
DIOP diizooktil ftalat *** 27554-26-3 
DIOS diizooktil sebakat *** 27214-90-0 
DIOZ diizooktil azelat *** 26544-17-2 
DIPP diizooktil ftalat enak 605-50-5 

DMEP di-(2-metiloksietil) bis(2-metoksietil) 117-82-8 
DMP dimetil ftalat enak 131-11-3 
DMS dimetil sebakat enak 106-79-6 
DNF dinonil fumarat enak 2787-63-5 
DMN dinonil maleat enak 2787-64-6 
DNOP di-n-oktil ftalat dioktil ftalat 117-84-0 
DNP dinonil ftalat enak 14103-61-8 
DNS dinonil sebakat enak 4121-16-8 
DOA dioktil-3-adipat bis(2-etilheksil)-3-adipat 103-23-1 
DOIP dioktil izoftalat bis(2-etilheksil) izoftalat 137-89-3 
DOP dioktil ftalat bis(2-etilheksil) ftalat 117-81-7 
DOS dioktil sebakat bis(2-etilheksil) sebakat 122-62-3 

DOTP dioktil tereftalat bis(2-etilheksil) tereftalat 6422-86-2 
DOZ dioktil azelat bis(2-etilheksil) azelat 2064-80-4 

DPCF difenil krezil fosfat 
difenil x-tolil ortofosfat, pri čemer je X o, 

m, p ali zmes 26444-49-5 
DPGDB di-x-propilen glikol dibenzoar ni mogoč ni znana 

DPOF difenil oktil fosfat 
2-etilheksil difenil ortofosfat ali oktil 

difenil ortofosfat 1241-94-7 
DPP difenil ftalat enak 84-62-8 

DTDP 
diizotridecil ftalat (glej opombo 
X) *** 27253-26-5 

DUP diundecil ftalat enak 3648-20-2 
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Kratica Splošno ime Ekvivalent IUPAC* Št. CAS** 
ELO epoksidirano laneno olje ni mogoč 8016-11-3 
ESO epoksidirano sojino olje ni mogoč 8013-07-8 
GTA glicerol triacetat enak 102-76-1 

HNUA 
heptil nonil undecil adipat 
(= 711A) ni mogoč ni znana 

HNUP heptil nonil undecil ftalat (= 711P) ni mogoč 68515-42-4 
HXODA heptil oktil decil adipat (= 610A) ni mogoč ni znana 
HXODP heptil oktil decil ftalat (= 610P) ni mogoč 68515-51-5 

NUA nonil undecil adipat (= 911A) ni mogoč ni znana 
NUP nonil undecil ftalat (= 911P) ni mogoč ni znana 
ODA oktil decil adipat decil oktil adipat 110-29-2 
ODP oktil decil ftalat decil oktil ftalat 68515-52-6 

ODTM n-oktil decil trimelitat 
decil oktil vodik benzen 1,2,4-

trikarboksilat ni znana 
PO parafinsko olje ni mogoč 8012-95-1 

PPA poli(propilen adipat) enak ni znana 
PPS poli(propilen sebakat) ni mogoč ni znana 
SOA saharozin oktaacetat saharozin oktaacetat 126-14-7 

TBAC tributil O-acetilcitrat enak 77-90-7 
TBEP tri(2-butoksietil) fosfat tris(2-butoksietil) ortofosfat 78-51-3 
TBP tributil fosfat tributil ortofosfat 126-73-8 

TCEF trikloroetil fosfat tris(2-kloroetil) ortofosfat 6145-73-9 

TCF trikrezilfosfat 
tri-x-tolil ortofosfat, pri čemer je x o, m, p 

ali zmes 1330-78-5 
TDBPP tri-(2,3-dibromopropil) fosfat tris(2,3-dibromopropil) ortofosfat 126-72-7 
TDCPP tri-(2,3-dikloropropil) fosfat tris(2,3-dikloropropil) ortofosfat 78-43-3 
TEAC trietil O-acetilcitrat enak 77-89-4 
THFO tetrahidrofurfil oleat enak 5420-17-7 
THTM triheptil trimelitat triheptil benzen-1,2,4-trikarboksilat 1528-48-9 

TIOTM triizooktil trimelitat 
tris(6-metilheptil) benzen-1,2,4-

trikarboksilat 27251-75-8 
TOF trioktil fosfat tris(2-etilheksil) ortofosfat 78-42-2 

TOPM tetraoktil piromelitat 
tratrakis(2-etilheksil) benzen-1,2,45-

tetrakarboksilat 3126-80-5 

TOTM trioktil trimelitat 
tris(2-etilheksil) benzen-1,2,45-

tetrakarboksilat 89-04-3 
TPP trifenil fosfat trifenil ortofosfat 115-86-6 

TXF triksilil fosfat 
tri-x,y-ksilil ortofosfat, pri čemer sta x in y 

o, m, p ali zmes 25155-23-1 
* IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo. 

** Št. CAS = registrska številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov. 

*** Več mehčal s pripono „izo“ v imenu, ki kaže na razvejane skupine, lahko sestavlja več izomerov. Zato z enim imenom 
IUPAC ni mogoče opisati podrobne kemične sestave teh posameznih mehčal. 
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Preglednica 14. Seznam kod za vrste zaviralcev gorenja, ki se uporabljajo v plastiki, iz standarda ISO 1043-4 

HALOGENIRANE SPOJINE 
10 alifatske/aliciklične klorirane spojine 
11 alifatske/aliciklične klorirane spojine v kombinaciji z antimonovimi spojinami 
12 aromatske klorirane spojine 
13 aromatske klorirane spojine v kombinaciji z antimonovimi spojinami 
14 alifatske/aciklične bromirane spojine 
15 alifatske/aciklične bromirane spojine v kombinaciji z antimonovimi spojinami 
16 aromatske bromirane spojine (brez bromiranega difenil etra in bifenilov) 

17 

aromatske bromirane spojine (brez bromiranega difenil etra in bifenilov) 

v kombinaciji z antimonovimi spojinami 
18 polibromiran difenil eter 
19 polibromiran difenil eter v kombinaciji z antimonovimi spojinami 
20 polibromirani bifenili 
21 polibrominirani bifenili v kombinaciji z antimonovimi spojinami 
22 alifatske/aliciklične klorirane in bromirane spojine 

23, 24 ni dodeljenih spojin 
25 alifatske fluorirane spojine 

26–29 ni dodeljenih spojin 

DUŠIKOVE SPOJINE 
30 dušikove spojine (omejene na melamin, melamin cianurat, sečnino) 

31–39 ni dodeljenih spojin 

ORGANOFOSFORNE SPOJINE 
40 brezhalogenske organofosforne spojine 
41 klorirane organofosforne spojine 
42 bromirane organofosforne spojine 

43–49 ni dodeljenih spojin 

ANORGANSKE FOSFORNE SPOJINE 
50 amonijevi ortofosfati 
51 amonijevi polifosfati 
52 rdeči fosfor 

53–59 ni dodeljenih spojin 

KOVINSKI OKSIDI, KOVINSKI HIDROKSIDI, KOVINSKE SOLI 
60 aluminijev hidroksid 
61 magnezijev hidroksid 
62 antimonov (III) oksid 
63 antimonat alkalijske kovine 
64 magnezijev/kalcijev karbonat hidrat 

65–69 ni dodeljenih spojin 

BOROVE IN CINKOVE SPOJINE 
70 anorganske borove spojine 
71 organske borove spojine 
72 cinkov borat 
73 organski cinkov borat 
74 ni dodeljenih spojin 

SILICIJEVE SPOJINE 
75 anorganske silicijeve spojine 
76 organske silicijeve spojine 

77–79 ni dodeljenih spojin 

DRUGO 
80 grafit 

81–89 ni dodeljenih spojin 
90–99 ni dodeljenih spojin 

 

 
 


