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Hrana in gostinske storitve 

– Seznam proizvodov za zeleno javno naročanje 
 

1. Področje uporabe 
 
Ta seznam vključuje priporočila za nakup hrane in gostinskih storitev.  
 
Specifikacije so predlagane za naslednje vrste proizvodov, in sicer za sadje in zelenjavo, 
proizvode iz ribogojstva, morske, mesne in mlečne proizvode ter pijače in napitke, ter za 
izvajanje ustreznih gostinskih storitev.  
 
Pri hrani osnovna merila zadevajo metode ekološke pridelave in odpadno embalažo. Dodatna 
merila zadevajo tudi druge vidike, kot so javna naročila hrane, proizvedene v skladu s 
standardi integrirane pridelave1, in dobro počutje živali. 
Pri gostinskih storitvah se osnovna merila osredotočajo na ekološko pridelano hrano ter 
zmanjšanje količin in ločeno zbiranje odpadkov, medtem ko se dodatna merila poleg tega 
osredotočajo še na okoljska merila za izbiro, uporabo papirja in čistilnih sredstev, kuhinjsko 
opremo, prehrano itd. 
 

2. Ključni vplivi na okolje 
 

                                                 
1 Sistemi celostnega upravljanja s pridelki v EU. Predloženo spremenjeno končno poročilo za GD Evropske 
komisije za okolje. Agra CEAS Consulting. Maj 2002. 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Vpliv  Pristop pri zelenem javnem naročanju 
• evtrofikacija2, zakisljevanje3 ter 

škodljivi vplivi na zdravje ljudi in 
okolje (rastline in živali) zaradi 
ostankov gnojil in pesticidov v vodi, 
zraku, zemlji in hrani 

• negativen vpliv na zdravje kmetov 
aradi napačnega ravnanja z nekaterimi 
pesticidi in gnojili ter njihove napačne 
uporabe 

• erozija tal, uničevanje gozdov in 
izginjanje biotske raznovrstnosti, ki 
jih povzročajo neustrezne kmetijske 
prakse, preveč intenzivna reja živali 
ter intenzivne prakse ribolova in 
ribogojstva 

• mučenje živali zaradi premajhnega 
upoštevanja njihovega dobrega 
počutja  

• velika poraba energije in vode pri 
pridelavi in predelavi hrane 

• odpadna embalaža 
 

→  

• javno naročanje za ekološko pridelano 
hrano 

• javno naročanje za hrano, proizvedeno na 
podlagi „integriranih sistemov pridelave“ 

• javno naročanje za trajnostno proizvedene 
ali ulovljene proizvode iz ribogojstva in 
morske proizvode 

• javno naročanje za živalske proizvode ob 
spoštovanju visokih standardov dobrega 
počutja živali 

• javno naročanje za sezonske proizvode 
• javno naročanje nepakiranih proizvodov 

ali proizvodov v embalaži z visoko 
vsebnostjo recikliranih materialov 

• uporaba jedilnega pribora, porcelanaste 
posode, steklovine in namiznih prtov, ki 
jih je mogoče ponovno uporabiti 

• uporaba okolju prijaznih papirnih 
proizvodov 

• ločeno zbiranje odpadkov in usposabljanje 
osebja 

 

                                                 
2 Evtrofikacija je proces, pri katerem postanejo vodna telesa (kot so jezera, rečna ustja ali počasni tokovi) 
prenasičena s hranili, kar povzroči prehitro rast rastlin (alg, škodljivih rastlin, morske trave ...). Ko se ta 
povečana rast rastlin zaustavi in začnejo rastline razpadati, se zmanjša vsebnost raztopljenega kisika v vodi, kar 
lahko povzroči smrt vodnih organizmov (kot so ribe). Hranila lahko izhajajo iz različnih antropogenih 
(človeških) virov, kot so gnojila, ki se uporabljajo za polja, erozije tal, usedlin dušika iz atmosfere, izpustov iz 
naprav za čiščenje odplak in neobdelane komunalne odpadne vode.  
3 Zakisljevanje je nabiranje presežkov žveplove in dušikove kisline v tleh, vodi in zraku zaradi kislih usedlin. Te 
usedline so posledica antropogenih (človeških) emisij, in sicer zlasti žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in 
amoniaka, ki nastajajo na primer pri uporabi živalskega gnoja in drugih sredstev za izboljšanje kakovosti tal v 
kmetijstvu, in industrijskih emisij. Kisle usedline negativno vplivajo na vodo, gozdove in tla. Povzročajo 
odpadanje listja in slabitev dreves; prav tako lahko spremenijo pH tal in vode ter sproščajo težke kovine in druge 
škodljive snovi, ki zastrupljajo tla in vodne organizme, poleg tega pa poškodujejo zgradbe in spomenike. 
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• visoka poraba pripravkov za čiščenje 

in drugih kemikalij, ki lahko 
negativno vplivajo na zdravje 
kuhinjskega osebja pri delu in na 
okolje zaradi odpadne vode 

• visoka poraba vode in energije v 
kuhinjskih napravah 

• CO2 in druga onesnaževala, ki so 
posledica načinov prevoza, 
uporabljenega za izvajanje gostinskih 
storitev 

→  

• čim manjša uporaba nevarnih kemikalij ter 
uporaba okolju prijaznih čistilnih sredstev 
in sredstev za pomivalne stroje 

• javna naročila za kuhinjske naprave, ki 
učinkovito porabljajo vode in energijo 

• izboljšanje prevoznih poti in energetske 
učinkovitosti ter zmanjšanje emisij vozil, 
uporabljenih za izvajanje gostinskih 
storitev 

 

 

3. Hrana – Merila za zeleno javno naročanje 

3.1 Hrana – Osnovna merila za zeleno javno naročanje 
 
Predmet javnega naročila 
Nakup hrane (ali določene skupine živilskih proizvodov), ki vsaj delno izhaja iz ekoloških 
virov 
 
Specifikacije 
1. [X] % [opredeljena skupina proizvodov, kot so mlečni, mesni ali zelenjavni proizvodi, 

ali seznam posebnih proizvodov, kot so krompir, paradižnik, govedina ali jajca] mora biti 
v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007 pridelanih ekološko. 
Preverjanje: Za ustrezne bodo veljali proizvodi z ekološko oznako Skupnosti ali 
nacionalno ekološko oznako . 

 
Merila za izbiro ponudbe 
Dodatne točke bodo dodeljene za: 
1. ekološko pridelano hrano: dodatni delež proizvodov, pridobljenih iz ekoloških virov, ki 

presega minimalno zahtevo iz specifikacij. 
Preverjanje: enako kot zgoraj; 

 
2. embalažo: odstotek proizvodov, ki: 

• so dobavljeni v sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 
45 % recikliranih materialov; 

• so dobavljeni v embalažnih materialih, ki temeljijo na obnovljivih surovinah; 

• niso dobavljeni v posameznih delih (ena enota embalaže). 
Preverjanje: Dobavitelj mora predložiti podpisano izjavo, v kateri je navedeno, katera 
od teh meril lahko izpolni. Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal skladnost, pri 
čemer se bodo za neskladnost določile ustrezne kazni. 
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3.2 Hrana – Dodatna merila za zeleno javno naročanje 
 
Predmet javnega razpisa 
Nakup hrane (ali določene skupine živilskih proizvodov) z določenim odstotkom proizvodov 
iz ekološke in integrirane pridelave ter čim manj embalaže 
 
Specifikacije 
Proizvodi so v skladu s specifikacijami, navedenimi v osnovnih merilih. 
Poleg tega: 
2. mora biti med preostalimi proizvodi, ki niso ekološko pridelani, [X] % [opredeljena 
skupina proizvodov, kot so mlečni, mesni ali zelenjavni proizvodi, ali seznam posebnih 
proizvodov, kot so krompir, paradižnik, govedina ali jajca] pridelanih v skladu z merili 
integrirane pridelave ali enakovrednimi sistemi. 
Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali proizvodi z regionalno/nacionalno oznako za 
integrirano pridelave .  
Če proizvodi niso potrjeni, bo moral ponudnik predložiti ustrezno dokazilo (kot je seznam 
kemikalij, uporabljenih pri proizvodnji, pogoji za dobro počutje živali na kmetijah itd.) o 
skladnosti z vsako od zahtev, ki so navedene v regionalnih/nacionalnih standardih 
integrirane pridelave. 
 
Merila za izbiro ponudbe 
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Dodatne točke se bodo dodelile proizvodom, ki so v skladu z dvema meriloma za dodelitev, 
navedenima v osnovnih merilih. 
Dodatne točke bodo dodeljene tudi proizvodom, ki izpolnjujejo naslednja merila za izbiro 
ponudbe:  
2. integrirana pridelava: dodatni delež proizvodov, pridobljenih iz virov integrirane 
pridelave, ki presega minimalno zahtevo iz specifikacij. 
Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali proizvodi z regionalno/nacionalno oznako za 
integrirano pridelave. 
Če proizvodi nimajo certifikata, bo moral ponudnik predložiti ustrezno dokazilo (kot je 
seznam kemikalij, uporabljenih pri proizvodnji, pogoji za dobro počutje živali na kmetijah 
itd.) o skladnosti z vsako od zahtev, ki so navedene v regionalnih/nacionalnih standardih 
integrirane pridelave; 
 
3. proizvodi iz ribogojstva in morski proizvodi: delež proizvodov iz ribogojstva in morskih 
proizvodov, pri katerih sta bila ulov ali proizvodnja izvedena v skladu s trajnostnimi 
praksami in metodami, kot je opredeljeno v ustrezni oznaki za trajnostni ribolov in 
ribogojstvo.  
Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali proizvodi iz ribogojstva in morski proizvodi z 
oznako za trajnostne prakse ribolova ali ribogojstva. Sprejeta bodo tudi vsa druga ustrezna 
dokazila, ki jasno kažejo skladnost z merili za trajnostni ribolov ali ribogojstvo iz ustrezne 
oznake za trajnostni ribolov in ribogojstvo; 
 
4. standardi dobrega počutja živali: delež živalskih proizvodov, ki so bili proizvedeni ob 
upoštevanju visokih standardov dobrega počutja živali v skladu z nacionalnimi smernicami. 
Preverjanje: Kot ustrezni veljajo proizvodi, pri katerih se predloži ustrezno dokazilo o 
upoštevanju ustreznih nacionalnih prostovoljnih standardov, ki presegajo obvezno 
zakonodajo, kot je certificiranje s strani priznanega organa. V nasprotnem primeru bo moral 
ponudnik predložiti drugo ustrezno dokazilo o skladnosti s standardi za dobro počutje živali;
 
5. embalaža: odstotek proizvodov, ki: 

• so dobavljeni v sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 
45 % recikliranih materialov; 

• so dobavljeni v embalažnih materialih, ki temeljijo na obnovljivih surovinah; 

• niso dobavljeni v posameznih delih (ena enota embalaže). 

  
Preverjanje: Dobavitelji morajo predložiti podpisano izjavo, v kateri je navedeno, katera 
od teh meril lahko izpolnijo. Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal skladnost, 
pri čemer se bodo za neskladnost določile ustrezne kazni. 
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3.3 Pojasnila 
Merila integrirane pridelave: Ker merila integrirane pridelave niso mednarodna, bo treba 
v vsaki državi določiti, kateri proizvodi s tem certifikatom so na voljo , ter se sklicevati na 
ustrezne standarde. 
Proizvodi iz ribogojstva in morski proizvodi: Zaradi velikega števila različnih oznak za 
trajnostni ribolov in ribogojstvo, ki so na voljo za proizvode iz ribogojstva in morske 
proizvode, je to merilo opredeljeno na sorazmerno odprt način. Lahko se uporabijo tudi 
merila za posebno oznako (informacije v izhodiščnem poročilu), če se sprejemajo tudi 
drugačni načini dokazovanja skladnosti. 
Standardi dobrega počutja: Nacionalne vlade so v nekaterih državah EU vzpostavile 
prostovoljne sisteme certificiranja za izboljšanje dobrega počutja živali. Kjer se takšni 
sistemi izvajajo, naročnikom zagotavljajo uporabno orodje za preverjanje.  
% ekološko pridelane hrane: Naročnik bo moral navesti, kako bo ocenjeval odstotek, tj. 
glede na obseg, težo ali porabljene EUR.  
Embalaža: V skladu s členom 3 Direktive 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in 
odpadni embalaži „embalažo“ sestavlja le: 
(a) prodajna embalaža ali primarna embalaža; t. j. embalaža, ki na prodajnem mestu 
končnemu uporabniku ali potrošniku predstavlja prodajno enoto; 
(b) skupinska embalaža ali sekundarna embalaža; t. j. embalaža, ki na prodajnem mestu 
predstavlja paket določenega števila prodajnih enot, ki se končnemu uporabniku ali 
potrošniku lahko proda kot celota ali pa služi le kot sredstvo za napolnitev polic na 
prodajnem mestu; s proizvoda se lahko odstrani, ne da bi to vplivalo na njegove lastnosti; 
(c) transportna embalaža ali terciarna embalaža; t. j. embalaža, katere namen je olajšati 
prenašanje večjega števila prodajnih enot ali skupinskih embalaž in njihov prevoz, da se 
prepreči neposredno dotikanje in poškodbe pri prevozu. Transportna embalaža ne vključuje 
zabojnikov za cestni, železniški, ladijski in letalski prevoz. 
Merila za izbor ponudbe: Naročniki bodo morali v obvestilu o javnem naročilu in razpisni 
dokumentaciji navesti, koliko dodatnih točk bo dodeljenih pri vsakem merilu za izbor 
podudbe. Okoljska merila za izbiro ponudbe morajo skupaj obsegati vsaj 10 do 15 % 
skupnih razpoložljivih točk. 
Če je merilo za izbiro ponudbe oblikovano tako, da je ponudnik nagrajen v primeru, da je 
„izvajanje boljše kot določajo minimalne zahteve, vključene v tehnične specifikacije, “ bo 
točke dodeljene sorazmerno z boljšim izvajanjem.  
 

4. Gostinske storitve – Merila za zeleno javno naročanje 
 

4.1 Gostinske storitve – Osnovna merila za zeleno javno naroča 
 
Predmet javnega naročila 
Naročilo za gostinske storitve z dobavo hrano z določenim odstotkom proizvodov, iz 
ekološko pridelanih virov/surovin?, ki se izvajajo na okolju prijazen način 
 
Specifikacije 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Hrana 
1. [X] % [opredeljena skupina proizvodov, kot so mlečni, mesni ali zelenjavni proizvodi, 

ali seznam posebnih proizvodov, kot so krompir, paradižnik, govedina ali jajca] za 
uporabo pri izvajanju storitve mora biti v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007 pridelanih 
ekološko. 
Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali dobavitelji s potrdilom o znaku za okolje tipa I za 
restavracije, če navedejo odstotek ekološko pridelane hrane, ki jo bodo uporabljali pri 
zadevnem naročilu. V nasprotnem primeru morajo dobavitelji navesti, kako nameravajo 
izpolniti obveznost iz predložene ponudbe. Kot ustrezni bodo veljali proizvodi z 
ekološko oznako Skupnosti ali nacionalno ekološko oznako. 

 
2. [V primerih, ko jedilnike določi izvajalsko podjetje] Glavne vrste sadja, zelenjave in 

morskih proizvodov, ki jih bodo uporabljali pri izvajanju storitve, se po možnosti 
izberejo glede na letni čas. Priporočene smernice so navedene v sezonskem koledarju v 
Prilogi X [ki ga sestavi naročnik]. 

 
Merila za izbiro ponudbe 
Dodatne točke bodo dodeljene za: 
1. ekološko pridelano hrano: dodatni delež proizvodov, iz ekološko pridelanih virov/surovin, 
ki presega minimalno zahtevo iz specifikacij. 
Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali dobavitelji s potrdilom o znaku za okolje tipa I za 
restavracije, , če navedejo odstotek ekološko pridelane hrane, ki ga bodo uporabljali pri 
zadevnem naročilu. V nasprotnem primeru morajo dobavitelji navesti, kako nameravajo 
izpolniti obveznost iz predložene ponudbe.  Kot ustrezni bodo veljali proizvodi z ekološko 
oznako Skupnosti ali nacionalno ekološko oznako; 
2. embalažo: odstotek proizvodov, ki: 

• so dobavljeni v sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 
45 % recikliranih materialov; 

• so dobavljeni v embalažnih materialih, ki temeljijo na obnovljivih surovinah; 

• niso dobavljeni v posameznih delih (ena enota embalaže). 
Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali dobavitelji s potrdilom o znaku za okolje tipa I za 
restavracije, če potrdilo vključuje navedene zahteve. V nasprotnem primeru mora 
dobavitelj predložiti podpisano izjavo, v kateri je navedeno, katera od teh meril lahko 
izpolni. Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal skladnost, pri čemer se bodo za 
neskladnost določile ustrezne kazni. 

 
Pogodbene klavzule  

1. Nastajanje odpadkov 

• Za zmanjšanje nastajanja odpadkov je treba hrano in pijačo postreči z jedilnim 
priborom, steklovino, porcelanastimi posodami in namiznimi prti, ki jih je mogoče 
ponovno uporabiti, ali jedilnim priborom, porcelanastimi posodami ali drugo 
gostinsko opremo, izdelano iz obnovljivih surovin. 

• Odpadki, ki nastajajo pri izvajanju storitve, bodo zbrani ločeno, v skladu s sistemom 
zbiranja, ki ga izvaja javna uprava, kar vključuje frakcije [opredelite posebne frakcije 
odpadkov, ki se bodo zbirale ločeno, glede na predpise lokalne uprave]. 
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2. Prevoz 

• Vozila, ki jih bodo uporabljali za izvajanje storitve, morajo izpolnjevati vsaj zahteve 
glede emisij izpušnih plinov EURO 4 ali IV. 
Dobavitelji morajo predložiti seznam vozil, ki jih bodo uporabljali za izvajanje 
storitve, in njihovo ustrezno tehnično dokumentacijo, v kateri so navedene ustrezne 
ravni emisij. 

 
 

4.2 Gostinske storitve – Dodatna merila za zeleno javno naročanje 
 
Predmet javnega naročila 
Naročilo za okolju prijazne gostinske storitve z dobavo hrano z določenim odstotkom 
proizvodov, pridobljenih iz ekološke in integrirane pridelave.. 
 
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti 
Izvajalec mora dokazati svojo tehnično in strokovno usposobljenost za izvajanje okoljskih 
vidikov naročila prek: 
• sistema okoljskega ravnanja (EMS) za gostinske storitve (kot so EMAS, ISO 14001 ali 

enakovredni sistem [navedite druge nacionalne ali regionalne uradne sisteme]) ali 
• okoljske politike za gostinske dejavnosti ter navodil za delo in postopkov za izvajanje 

storitve na okolju prijazen način ali 
preteklih izkušenj z izvajanjem ukrepov okoljskega ravnanja v podobnih naročilih  
 
Specifikacije 
Gostinske storitve so v skladu z dvema specifikacijama, navedenima v osnovnih merilih. 
Poleg tega so gostinske storitve v skladu z naslednjimi specifikacijami: 
Hrana 
3. Med preostalimi proizvodi, ki niso ekološko pridelani, mora biti [X] % [opredeljena 
skupina proizvodov, kot so mlečni, mesni ali zelenjavni proizvodi, ali seznam posebnih 
proizvodov, kot so krompir, paradižnik, govedina ali jajca], ki jih bodo uporabljali pri 
izvajanju storitve, pridelanih v skladu z merili integrirane pridelave ali enakovrednimi 
sistemi. 
Preverjanje: Dobavitelji morajo navesti, kako nameravajo izpolniti obveznost. Proizvodi z 
regionalno/nacionalno oznako za integrirano pridelavo bodo veljali za skladne s tem 
merilom. Če proizvodi niso certificirani, bo moral ponudnik predložiti ustrezno dokazilo (kot 
je seznam kemikalij, uporabljenih pri proizvodnji, pogoji za dobro počutje živali na kmetijah 
itd.) o skladnosti z vsako od zahtev, ki so navedene v regionalnih/nacionalnih standardih 
integrirane pridelave. 
 
4. Papirni proizvodi 
Papirni proizvodi, kot so kuhinjski papir ali prtički, ki jih bodo uporabljali za izvajanje 
storitve, morajo biti izdelani iz recikliranih ali trajnostno proizvedenih naravnih vlaken.  
Preverjanje: Kot skladni bodo veljali proizvodi z znakom EU za okolje ali katerim koli 
nacionalnim znakom za okolje, sprejeta pa bodo tudi druga ustrezna dokazila, kot je tehnična 
dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preizkusu. 
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Merila za izbiro ponudbe 
Dodatne točke bodo dodeljene za gostinske storitve, ki so v skladu z dvema navedenima 
osnovnima meriloma za dodelitev. 
Dodatne točke bodo dodeljene tudi za gostinske storitve, ki so poleg tega v skladu z 
naslednjimi merili za dodelitev: 
3. Integrirana pridelava: dodaten delež proizvodov, pridobljenih iz virov integrirane 
pridelave, ki presega minimalno zahtevo iz specifikacij. 
Preverjanje: Dobavitelji morajo navesti, kako nameravajo izpolniti obveznost. Proizvodi z 
regionalno/nacionalno oznako za integrirano pridelavo bodo veljali za skladne s tem 
merilom. Če proizvodi niso certificirani, bo moral ponudnik predložiti ustrezno dokazilo (kot 
je seznam kemikalij, uporabljenih pri proizvodnji, pogoji za dobro počutje živali na kmetijah 
itd.) o skladnosti z vsako od zahtev, ki so navedene v regionalnih/nacionalnih standardih 
integrirane pridelave. 
 
4. Proizvodi iz ribogojstva in morski proizvodi: delež proizvodov iz ribogojstva in morskih 
proizvodov (glede na celotno količino kupljenih proizvodov iz ribogojstva in morskih 
proizvodov), ki jih bodo uporabljali za storitev in bodo ulovljeni ali pridelani s trajnostnimi 
praksami in metodami, kot je opredeljeno v ustrezni oznaki za trajnostni ribolov in 
ribogojstvo.  
Preverjanje: Dobavitelji morajo navesti, kako nameravajo izpolniti obveznost iz predložene 
ponudbe. Kot ustrezni bodo veljali proizvodi iz ribogojstva in morski proizvodi z oznako za 
trajnostne prakse ribolova ali ribogojstva. Sprejeti bodo tudi vsi drugi ustrezni načini 
dokazovanja, ki jasno kažejo skladnost z merili za trajnostni ribolov ali ribogojstvo iz 
ustrezne oznake za trajnostni ribolov in ribogojstvo. 
 
5. Standardi dobrega počutja živali: delež živalskih proizvodov, ki bo v uporabi za storitev in 
je proizveden ob upoštevanju visokih standardov dobrega počutja živali v skladu z 
nacionalnimi smernicami.  
Preverjanje: Dobavitelji morajo navesti, kako nameravajo izpolniti obveznost iz predložene 
ponudbe. Kot ustrezne veljajo proizvodi, pri katerih se predloži ustrezno dokazilo o 
upoštevanju ustreznih nacionalnih prostovoljnih standardov, ki presegajo obvezno 
zakonodajo, kot je certificiranje s strani priznanega organa. V nasprotnem primeru bo moral 
ponudnik predložiti drugo ustrezno dokazilo o skladnosti s standardi dobrega počutja živali. 
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6. Oprema: Upoštevajo se naslednja merila: 
– hladilniki in zamrzovalniki, ki bodo v uporabi za izvajanje storitve, ne vsebujejo 

snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (HCFC), in HFC; 

– uporabljena oprema izpolnjuje enega ali več naslednjih standardov energetske 
učinkovitosti, če se takšni standardi uporabljajo: Energy Star, energijska nalepka EU 
(razred A) ali [drugi nacionalni standardi] ali enakovreden standard; 

– uporabljena oprema učinkovito rabi vodo v skladu z nalepko EU (razred A) ali 
enakovrednimi standardi. 

Preverjanje: Dobavitelji morajo predložiti seznam opreme, ki jo bodo uporabljali pri 
izvajanju storitve, in opredeliti opremo z ustreznimi oznakami učinkovitosti ali 
predložiti ustrezno nadomestno dokazilo o izpolnjevanju meril.  

 
7. Čistilna sredstva: Čistilna sredstva, ki jih bodo uporabljali pri izvajanju storitve, morajo 
izpolnjevati naslednja merila: 
(vstavite osnovna merila iz seznama čistilnih sredstev in storitev čiščenja). 
Preverjanje: (vstavite osnovna merila iz seznama čistilnih sredstev in storitev čiščenja). 
Pogodbene klavzule  

Izvajalec ravna v skladu z dvema pogodbenima klavzulama za dobro izvedbo del, 
navedenima v osnovnih merilih. 

Izvajalec poleg tega ravna v skladu z naslednjimi klavzulami za dobro izvedbo del: 
 

3. Usposabljanje osebja 
• Gostinsko osebje mora biti usposobljeno za zmanjševanje odpadkov, ravnanje z njimi 

in njihovo ločeno zbiranje ter mora poznati podatke o proizvodu (izvor, okoljska in 
družbena kakovost proizvodov). Naročnik bo po dodelitvi naročila predložil načrt 
usposabljanja, ob koncu izvajanja naročila pa bo naročniku predložil potrdilo o 
usposabljanju novega in stalnega osebja. 

 
4. Upravljanje storitev 
• [Če merila za izbiro niso vključena] Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil, kadar bo to 

mogoče, da se hrana, ki se uporablja pri izvajanju storitve, prideluje na način, ki ima čim 
manjši negativen vpliv na okolje. Zato bo naročnik v prvih šestih mesecih izvajanja 
naročila sestavil in dokumentiral okoljske postopke vsaj za naslednja področja: 
– ocena najpomembnejših okoljskih vidikov storitve, ki se izvaja; 
– izbira hrane, ravnanje z njo in njeno shranjevanje; 
– zmanjšanje in ločeno zbiranje odpadkov; 
– zmanjšanje porabe energije in vode pri pripravi in prevozu hrane; 
– usposabljanje. 

 
 

4.3 Pojasnila 
% ekološko pridelane hrane: Naročnik bo moral navesti, kako e bo ocenjeval odstotek, tj. 
glede na obseg, težo ali porabljene EUR. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
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Merila integrirane pridelave: Ker merila integrirane pridelave niso mednarodna, bo treba 
v vsaki državi določiti, kateri proizvodi s tem certifikatom so na voljo, ter se sklicevati na 
ustrezne standarde. 
Sezonski proizvodi: Sezonski proizvodi so proizvodi, ki se pridelujejo na prostem v regiji, 
kjer se izvaja razpisni postopek. Vsak naročnik bo k ponudbi moral v prilogi priložiti 
sezonski „koledar“ živil, ki ga pripravi sam ali je že sestavljen in na katerem je označeno, v 
katerih mesecih se glavni živilski proizvodi (zlasti zelenjava in sadje, vendar tudi morski 
proizvodi) v regiji pridelujejo na prostem/lovijo. Vendar ni nujno, da proizvodi dejansko 
izvirajo iz regije. 
Proizvodi iz ribogojstva in morski proizvodi: Zaradi velikega števila različnih oznak za 
trajnostni ribolov in ribogojstvo, ki so na voljo za proizvode iz ribogojstva in morske 
proizvode, je to merilo opredeljeno na sorazmerno odprt način Lahko se uporabijo tudi 
merila za posebno oznako (informacije v izhodiščnem poročilu), če se sprejemajo tudi 
drugačni načini dokazovanja skladnosti. 
Standardi dobrega počutja: Nacionalne vlade so v nekaterih državah EU vzpostavile 
prostovoljne sisteme certificiranja za izboljšanje dobrega počutja živali. Kjer se takšni 
sistemi izvajajo, naročnikom zagotavljajo uporabno orodje za preverjanje. 
Embalaža: V skladu s členom 3 Direktive 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži 
in odpadni embalaži „embalažo“ sestavlja le: 
(a) prodajna embalaža ali primarna embalaža; t. j. embalaža, ki na prodajnem mestu 
končnemu uporabniku ali potrošniku predstavlja prodajno enoto; 
(b) skupinska embalaža ali sekundarna embalaža; t. j. embalaža, ki na prodajnem mestu 
predstavlja paket določenega števila prodajnih enot, ki se končnemu uporabniku ali 
potrošniku lahko proda kot celota ali pa služi le kot sredstvo za napolnitev polic na 
prodajnem mestu; s proizvoda se lahko odstrani, ne da bi to vplivalo na njegove lastnosti; 
(c) transportna embalaža ali terciarna embalaža; t. j. embalaža, katere namen je olajšati 
prenašanje večjega števila prodajnih enot ali skupinskih embalaž in njihov prevoz, da se 
prepreči neposredno dotikanje in poškodbe pri prevozu. Transportna embalaža ne vključuje 
zabojnikov za cestni, železniški, ladijski in letalski prevoz. 
Merila za izbiro ponudbe: Naročniki bodo morali v obvestilu o javnem naročilu in 
razpisni dokumentaciji navesti, koliko dodatnih točk bodo dodelili pri vsakem od meril. 
Okoljska merila za dodelitev morajo skupaj predstavljati vsaj 10 do 15 % skupnih 
razpoložljivih točk. 
Če je merilo za dodelitev oblikovano tako, da je ponudnik nagrajen v primeru, da je 
„izvajanje boljše kot določajo minimalne zahteve, vključene v tehnične specifikacije, “ se 
bodo točke dodeljevale sorazmerno z boljšim izvajanjem. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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