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Kopirni in grafični papir 

– Seznam proizvodov za zeleno javno naročanje 

1 Področje uporabe 
 
Ta dokument obravnava javna naročila za kopirni in grafični papir. To vključuje netiskan 
papir za pisanje, tiskanje in kopiranje (do 170 g/m2), ki se prodaja v listih ali balah.  
Končni papirni proizvodi, kot so pisalni bloki, risalni bloki, koledarji, priročniki itd., niso 
vključeni.  
Merila so povzeta iz evropskega znaka za okolje1, znaka nordijski labod (Nordic Swan)2 in 
znaka modri angel (Blue Angel)3.  
 
Različni sklopi meril so predlagani za: 

• papir na osnovi predelanih papirnih vlaken, reciklirani papir (usmeritev znaka Blue 
Angel); 

• papir na osnovi naravnih vlaken (usmeritev evropskega znaka za okolje in znaka Nordic 
Swan). 

Priporočljivo je, da se naročniki sklicujejo na oba sklopa meril kot na alternativna načina za 
doseganje cilja kupovanja okolju prijaznega papirja, da se čim bolj poveča konkurenčnost in 
preprečuje razlikovanje.  
 
 

2 Ključni vplivi na okolje 
 
Vpliv  Pristop pri zelenem javnem naročanju 

• uničevannje gozdov in možnost 
izgube biotske raznovrstnosti 

• emisije v vodo in zrak med 
proizvodnjo celuloze in papirja 

• poraba energije in vode med 
proizvodnjo 

• poraba kemikalij med proizvodnjo 
• nastajanje odpadkov, kot je odpadni 

material in mulj, med proizvodnjo 

→  

• javno naročanje papirja na osnovi že 
uporabljenih predelanih papirnih vlaken 
(reciklirani papir), ali papirja na osnovi 
trajnostno in/ali zakonito pridelanih 
naravnih vlaken 

• javna naročila papirja, proizvedenega s 
procesi, pri katerih se porabi malo 
energije in nastaja malo emisij 

• izogibanje nekaterim snovem pri 
proizvodnji in beljenju papirja 

 

                                                 
1 Glej spletno stran: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm. 
2 Glej spletno stran: http://www.svanen.nu/; merila na spletni strani: 
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44. 
3 Glej spletno stran: http://www.blauer-engel.de/index.htm; merila na spletnih straneh: http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf in http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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3 Papir na osnovi predelanih vlaken – Merila za zeleno javno naročanje 

3.1. Možnost naročanja recikliranega papirja – Osnovna merila za zeleno javno 
naročanje 

Opomba: Če so merila za papir, namenjen profesionalnemu tiskanju, drugačna, je to 
navedeno v zadnjem stolpcu tabele. 
Kopirni in grafični papir za običajno pisarniško 
uporabo 

Papir za profesionalno uporabo

Predmet naročila 

Nakup recikliranega pisarniškega papirja iz 100 % 
predelanih papirnih vlaken 

Nakup recikliranega papirja iz 
najmanj 75 % predelanih papirnih 
vlaken 

Specifikacije 
1. Papir mora biti narejen iz 100 % predelanih 

papirnih vlaken.  
Predelana papirna vlakna vključujejo že 
uporabljena reciklirana vlakna in neuporabljena 
reciklirana vlakna iz papirnic, znana tudi kot 
ostanek. Že uporabljena reciklirana vlakna lahko 
izvirajo od porabnikov, pisarn, tiskarn, 
knjigoveznic ali podobnih virov. 
Preverjanje: Za vse proizvode, označene s 
katerimkoli znakom za okolje tipa I, kot je znak 
EU za okolje, lahko velja kot dokazilo, če je 
navedeno, da je papir narejen iz 100 % predelanih 
papirnih vlaken. Sprejeta bodo tudi vsa druga 
ustrezna dokazila, kot je tehnična dokumentacija 
proizvajalca ali poročilo o preizkusu priznanega 
organa. 

1. Papir mora biti narejen iz 
najmanj 75 % predelanih papirnih 
vlaken. 
Predelana papirna vlakna 
vključujejo že uporabljena 
reciklirana vlakna in 
neuporabljena reciklirana vlakna 
iz papirnic, znana tudi kot 
ostanek. Že uporabljena 
reciklirana vlakna lahko izvirajo 
od porabnikov, pisarn, tiskarn, 
knjigoveznic ali podobnih virov. 
Preverjanje: enako 

2. Papir ne sme vsebovati vsaj klora v elementarni 
obliki. Sprejet bo prav tako tudi papir, ki je v celoti 
brez vsebnosti klora.  
Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali vsi 
proizvodi, označeni z znakom EU za okolje. 
Sprejeti so lahko tudi vsi drugi nacionalni znaki za 
okolje tipa I, ki izpolnjujejo navedeno merilo. 
Sprejeta bodo tudi vsa druga ustrezna dokazila, kot 
je tehnična dokumentacija proizvajalca ali poročilo 
o preizkusu priznanega organa. 

enako 

3. Ponudnik mora naročniku predložiti vzorec 
proizvoda za izvedbo preizkusov kakovosti za 
zagotovitev ustreznosti papirja za pisarniške 
naprave. je. 

enako 
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3.2. Možnost recikliranega papirja – Dodatna merila za zeleno javno naročanje 
Opomba: Če so merila za papir, namenjen profesionalnemu tiskanju, drugačna, je to 
navedeno v zadnjem stolpcu tabele. 
Kopirni in grafični papir za običajno pisarniško 
uporabo 

Papir za profesionalno uporabo

Predmet javnega naročila 
Nakup recikliranega pisarniškega papirja iz 100 % 
predelanih papirnih vlaken. 

Nakup recikliranega papirja iz 
75 % predelanih papirnih vlaken. 

Specifikacije 
1. Papir mora biti narejen iz 100 % predelanih 

papirnih vlaken z najmanj 65 % že uporabljenih 
recikliranih vlaken.  
Predelana papirna vlakna vključujejo že 
uporabljena reciklirana vlakna in neuporabljena 
reciklirana vlakna iz papirnic, znana tudi kot 
ostanek. Že uporabljena reciklirana vlakna lahko 
izvirajo od porabnikov, pisarn, tiskarn, 
knjigoveznic ali podobnih virov. 
Preverjanje: Za vse proizvode, označene s 
katerim koli znakom za okolje tipa I, kot je znak 
EU za okolje, lahko to velja za je to dokazilo, za 
navedbo, da je izdelek narejen iz 100 % predelanih 
papirnih vlaken Sprejeta bodo tudi vsa druga 
ustrezna dokazila, kot je tehnična dokumentacija 
proizvajalca ali poročilo o preizkusu priznanega 
organa. 

1. Papir mora biti narejen iz 
najmanj 75 % predelanih papirnih 
vlaken z najmanj 80 % že 
uporabljenih recikliranih vlaken. 
Predelana papirna vlakna 
vključujejo že uporabljena 
reciklirana vlakna in 
neuporabljena reciklirana vlakna 
iz papirnic, znana tudi kot 
ostanek. Že uporabljena 
reciklirana vlakna lahko izvirajo 
od porabnikov, pisarn, tiskarn, 
knjigoveznic ali podobnih virov. 
Preverjanje: enako 
 

2. Izpolniti je treba ekološka merila znaka EU za 
okolje ali drugih nacionalnih znakov za okolje 
tipa I, neposredno povezanih s proizvodnjo papirja 
(in ne s praksami upravljanja v podjetju).  
Vsi dokumenti o merilih so na voljo na spletni 
strani za: 

• znak EU za okolje 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm. 
Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali vsi 
proizvodi z znakom EU za okolje.. Sprejeti bodo 
lahko tudi drugi nacionalni znaki za okolje tipa I, 
ki izpolnjujejo navedena merila. in tudi vsa druga 
ustrezna dokazila, kot je tehnična dokumentacija 
proizvajalca ali poročilo o preizkusu priznanega 
organa. 

enako 

3. Ponudnik mora naročniku predložiti vzorec 
proizvoda za izvedbo preizkusov kakovosti za 
zagotovitev ustreznosti papirja za pisarniške 
naprave. 

enako 

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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3.3 Pojasnila 

Stopnja beline: Naročnik se lahko odloči, da bo uporabil stopnjo beline, nižjo od 90. Za 
stopnjo, višjo od 90, bi bilo treba papir obdelati z optičnimi belilnimi pripravki. Stopnje 
blizu 60 so dovolj kakovostne za vsakodnevno pisarniško uporabo, vendar je to stvar izbire. 
 

Merila za znak za okolje: Mogoče je navesti, da mora izdelek izpolniti merila za določen 
znak za okolje, če so merila ustrezna in primerna za opredelitev proizvoda in bodo sprejete 
tudi druge oblike dokazil. Za več informacij glej priložen list s podatki o uporabi znakov za 
okolje pri javnih naročilih. 

Vključevanje podrobnih meril: Vsi sklopi meril so vključeni v izhodiščno poročilo o 
proizvodu. 

Specifikacije ali merila za izbor ponudbe: Če naročnik ni prepričan glede cene in 
razpoložljivosti proizvodov z znakom za okolje na trgu, lahko navedene specifikacije 
uporabi kot merila za izbor ponudbe. Če se uporablja sistem ocenjevanja s točkami, se lahko 
tem merilom na primer dodeli 15-odstotna utež pri končnem ocenjevanju. Na drugi strani 
lahko izvajanje nekaterih začetnih tržnih raziskav pomaga ugotoviti, ali so proizvodi na 
voljo na trgu. 

 

4 Papir na osnovi trajnostno in/ali zakonito pridelanih naravnih vlaken – Merila za 
zeleno javno naročanje 

4.1 Možnost trajnostno in/ali zakonito pridelanih naravnih vlaken – Osnovna merila 
za zeleno javno naročanje 
 
Kopirni in grafični papir 
Predmet javnega naročila 
Nakup pisarniškega papirja na osnovi naravnih vlaken, ki izvirajo iz zakonito in/ali 
trajnostno pridelanih virov (in lahko vsebujejo delež predelanih vlaken) 
Specifikacije 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_background_report.pdf


Kopirni in grafični papir – Seznam proizvodov – Končna različica 

Zbirka orodij Evropske komisije za usposabljanje na področju zelenih javnih naročil – 
Modul 3 – Priporočila za nakup 

5

1. Neobdelana lesna vlakna za proizvodnjo celuloze izvirajo iz zakonitih virov.  

Preverjanje: Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi lesnih vlaken, certificiranih po 
standardu FSC4, PEFC5, ali kateri koli drug način dokazovanja bodo sprejeti kot dokazilo o 
skladnosti. Zakoniti izvor lesa se lahko dokaže tudi z veljavnim sistemom sledenja. Te 
prostovoljne sisteme lahko certificira tretja oseba, in sicer pogosto kot del standarda 
ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema upravljanja EMAS.  
Če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, se lahko 
kot dokazilo o zakonitosti uporabi dovoljenje FLEGT6. 
Za necertificiran les ponudniki navedejo tip (vrsto), količino in izvor lesa skupaj z izjavo o 
zakonitosti lesa. Tako lahko les sledimo lesu po celotni proizvodni verigi od gozda do 
proizvoda.  
 

V določenih primerih, ko predloženo dokazilo ni dovolj za dokazovanje skladnosti z 
zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, lahko naročniki od dobaviteljev zahtevajo dodatna 
pojasnila ali dokazilo. 

2. Papir ne sme vsebovati vsaj klora v elementarni obliki.  
Preverjanje: Kot dokazilo bo veljala tehnična dokumentacija proizvajalca. 

Merila za izbiro ponudbe 

                                                 
4 FSC (Svet za nadzor gozdov – Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en. 
5 PEFC (Programa za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove – Programme for the Endorsement of Forest 
Certification): http://www.pefc.org/internet/html. 
6 Akcijski načrt za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov (FLEGT) je EU 

sprejela leta 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju. 
Načrt opredeljuje sistem dovoljenj za gradbeni les za zagotavljanje zakonitosti uvoženih lesnih proizvodov. Za 
pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske 
sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi 
prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje; več informacij je 
na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Dodatne točke bodo dodeljene za: 
trajnostne gozdne vire. Dodatne točke bodo dodeljene glede na delež neobdelanih lesnih 
vlaken za proizvodnjo celuloze, ki izvirajo iz gozdov, za katere je potrjeno, da se pri 
njihovem upravljanju izvajajo načela in ukrepi, namenjeni zagotavljanju trajnostnega 
upravljanja z gozdovi, če ta merila proizvod določajo in so zanj ustrezna. V Evropi morajo 
ta načela in ukrepi ustrezati vsaj načelom in ukrepom, navedenim v smernicah za 
vseevropsko trajnostno upravljanje z gozdovi, kot jih je potrdila Lizbonska ministrska 
konferenca o varovanju gozdov v Evropi (od 2. do 4. junija 1998). Zunaj Evrope morajo 
načela in ukrepi ustrezati načelom za varovanje gozdov UNCED (Rio de Janeiro, 
junij 1992) in, če je to primerno, merilom ali smernicam za trajnostno upravljanje z 
gozdovi, ki so bili sprejeti v okviru ustreznih mednarodnih in regionalnih pobud (ITTO, 
montrealski proces, proces Tarapoto, pobuda za suho cono Afrike UNEP/FAO). 
Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali vsi proizvodi, označeni z znakom EU za okolje,. 
Sprejeti bodo lahko tudi drugi nacionalni znaki za okolje tipa I, ki izpolnjujejo navedena 
merila. Kot dokazilo o skladnosti bodo sprejeti dokazi sledljivosti v proizvodni verigi 
lesnih vlaken, certificiranih po standardu FSC7, PEFC8, ali kateri koli drug način 
dokazovanja. Sprejeta bodo tudi vsa druga ustrezna dokazila, kot je tehnična 
dokumentacija proizvajalca ali poročilo o preskusu priznanega organa. 
 

 
 

4.2 Možnost trajnostno in/ali zakonito pridelanih naravnih vlaken – Dodatna merila 
za zeleno javno naročanje 

 
Kopirni in grafični papir 
Predmet javnega naročila 
Nakup pisarniškega papirja na osnovi naravnih vlaken, ki izvirajo iz zakonito in/ali 
trajnostno pridelanih virov (in lahko vsebujejo delež predelanih vlaken). 
Specifikacije 
Papir je v skladu s specifikacijami, navedenimi v osnovnih merilih. 
Papir je poleg tega v skladu z naslednjim: 
2. Papir ne sme vsebovati vsaj klora v elementarni obliki. Sprejet bo tudi papir, ki je v 
celoti brez vsebnosti klora. 
Preverjanje: Kot dokazilo bo veljala tehnična dokumentacija proizvajalca. 
Merila za izbiro ponudbe 
Dodatne točke bodo dodeljene za papir, ki je v skladu z merili za izbiro ponudbe, 
navedenimi v osnovnih merilih. 
Dodatne točke bodo dodeljene za papir, ki je poleg tega v skladu z:  
2. merili za znak za okolje. Proizvodi, ki izpolnjujejo ekološka merila znaka EU za okolje, 
ki so neposredno povezana s proizvodnjo papirja (in ne s praksami upravljanja v podjetju). 
Vsi dokumenti o merilih so na voljo na spletni strani za 

• znak EU za okolje: 
                                                 
7 FSC (Svet za nadzor gozdov – Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en/. 
8 PEFC (Programa za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove– Programme for the Endorsement of 
Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html. 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm. 
• Preverjanje: Kot ustrezni bodo veljali proizvodi z znakom EU za okolje bodo. Prav 

tako bodo lahko sprejeti drugi nacionalni znaki za okolje tipa I, ki izpolnjujejo 
navedena merila in pa tudi vsa druga ustrezna dokazila, kot je tehnična dokumentacija 
proizvajalca ali poročilo o preizkusu priznanega organa. 

 

4.3 Pojasnila 
Papir na osnovi naravnih vlaken: V več primerih papir, ki je na voljo na trgu, ne bo 100-
odstotno recikliran ali 100-odstotno iz naravnih vlaken, ampak bo vseboval mešanico virov. 
Predmet javnega naročila zato ne določa naročila papirja iz naravnih vlaken, ampak papir na 
osnovi naravnih vlaken, kar dovoljuje uporabo recikliranih vlaken za proizvodnjo papirja, če 
izpolnjuje opredeljene specifikacije. 

Večanje deležev: V skladu z znakom EU za okolje mora vsaj 10 % naravnih vlaken izvirati 
iz certificiranih trajnostno upravljanih gozdov, v skladu z znakom za okolje Nordic Swan pa 
mora biti delež vsaj 20 %. Standarda FSC in PEFC lahko certificirata tudi višje odstotke, ki 
se spreminjajo glede na stroga pravila. Dodatne informacije o teh shemah in pogojih za 
uporabo znaka so v razdelku 6 izhodiščnega poročila. 

Naročniki lahko v fazi izbora dodelijo dodatno utež papirju z višjim deležem certificiranih 
naravnih vlaken iz trajnostnega vira in/ali predelanih papirnih vlaken. 

Merila za znak za okolje: Mogoče je navesti, da so merila za določen znak za okolje 
izpolnjena, če so ta ustrezna in primerna za opredelitev proizvoda ter so sprejeta tudi druge 
oblike dokazil. Za več informacij glej priložen list s podatki o uporabi znakov za okolje pri 
javnih naročilih. 

Vključevanje podrobnih meril: Vsi sklopi meril so vključeni v izhodiščno poročilo o 
proizvodu.  

Merila za izbiro ponudbe: Naročniki bodo morali v obvestilu o javnem naročilu in razpisni 
dokumentaciji navesti, koliko dodatnih točk bo dodeljenih pri vsakem merilu za izbor 
ponudbe. Okoljska merila za izbor ponudbe morajo skupaj predstavljati vsaj 10 do 15 % 
skupnih razpoložljivih točk. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_background_report.pdf
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