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Merila EU za zeleno javno naročanje za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje cest 

 

1 UVOD 

Merila EU za zeleno javno naročanje so namenjena temu, da javnim organom olajšajo nakup izdelkov, storitev in del z manjšim vplivom na okolje. Uporaba meril je 

prostovoljna. Merila so oblikovana tako, da jih posamezni organ, če se mu to zdi primerno, lahko vključi v svojo razpisno dokumentacijo. Ta dokument določa merila EU za 

zeleno javno naročanje, oblikovana za skupino proizvodov „Projektiranje, gradnja in vzdrževanje cest“. Priložen mu je osnutek smernic z usmeritvami glede učinkovite 

vključitve teh meril za zeleno javno naročanje v postopek javnega naročanja. Priloženo tehnično poročilo vsebuje dodatne podrobnosti o razlogih za izbiro teh meril in 

napotila na dodatne informacije. 

Merila so razdeljena na izbirna merila, tehnične specifikacije, merila za oddajo javnega naročila in na klavzule o izvedbi javnega 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, osredotočajo se na ključna področja okoljske učinkovitosti proizvoda, 

njihov cilj pa je upravne stroške podjetij omejiti na minimum. 

- Splošna merila upoštevajo več vidikov ali višje ravni okoljske učinkovitosti, uporabljali pa naj bi jih organi, ki želijo storiti korak naprej pri podpiranju ciljev na 

področju okolja in inovacij. 

 

1.1 Opredelitev in področje uporabe 

Ta sklop meril za zeleno javno naročanje obravnava postopek javnega naročanja za projektiranje, gradnjo in za vzdrževanje cest.  

Cesta je opredeljena kot: 

„prometna pot, ki je odprta za javni promet, predvsem za uporabo cestnih motornih vozil, po stabilizirani nosilni plasti, razen tirov ali vzletno-pristajalnih stez“ 
(Eurostat, 2009). 

Gradnja cest je opredeljena kot: 

„priprava in gradnja cest z uporabo materialov, vključno z agregatnimi, bitumenskimi in s hidravličnimi vezivi in dodatki, ki se uporabljajo za nevezano nosilno 

plast, nosilno plast in za krovne plasti ceste“. 

Vzdrževanje cest je opredeljeno kot: 

„vsi ukrepi, potrebni za vzdrževanje in obnovitev uporabnosti cest ter za ustrezno raven storitev cestnega prometa“ (PIARC Road Dictionary) z naslednjima 

podkategorijama: 

- Redno vzdrževanje je opredeljeno kot:  

„vse operacije, ki jih je mogoče načrtovati periodično z namenom ohranitve zadovoljive ravni storitve, ki je čim bližje začetnemu stanju in je skladna s klasifikacijo 

ceste“ (PIARC Road Dictionary). 
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- Preventivno vzdrževanje in sanacija sta opredeljena kot:  

„dela za ohranitev ali obnovitev uporabnosti in za podaljšanje življenjske dobe obstoječe ceste“ (PIARC Road Dictionary). 

Preventivno vzdrževanje se običajno izvaja na voziščih v dobrem stanju z znatno preostalo življenjsko dobo, s tem da se bistveno ne vpliva na strukturno 

zmogljivost, medtem ko se sanacija izvaja takrat, ko je ogrožena strukturna učinkovitost obstoječega objekta. 

Rekonstrukcija cest je opredeljena kot: 

„dela za nadgradnjo omrežja ali zamenjavo celotnega cestnega odseka“ (CEDR 2013). Z vidika javnega naročanja je ta faza podobna fazi gradnje, zato bi bila 

predmet posebnega povabila k oddaji ponudb. 

Ceste se gradijo po plasteh in mogoče je opredeliti tri glavne vrste gradnje cest: fleksibilna vozišča, toga vozišča in poltoga vozišča (Sherwood, 2001). 

Ta sklop meril vsebuje priporočila, ki veljajo za gradnjo novih cest ter za vzdrževanje in sanacijo obstoječih. Merilom so priložene smernice o postopku razvoja in naročanja 

nove ali vzdrževane in sanirane ceste. Ključne faze tega postopka, ki so opredeljene v smernicah, so:  

- predhodno določanje obsega in izvedljivosti; 

- podrobne zahteve glede projektiranja in učinkovitosti; 

- gradnja ali večje spremembe; 

- uporaba ceste; 

- vzdrževanje in upravljanje; 

- konec življenjske dobe, tj. prenehanje uporabe. 

Posamezne faze v tem postopku, pri katerih poteka uradno javno naročanje in za katere so v tem dokumentu navedena merila, so opredeljene v oddelku 1.2. 

Za vsako izmed teh dejavnosti so predlagana okoljska merila. Merila obravnavajo ključne točke v celotnem življenjskem krogu ceste – od proizvodnje materialov (vključno z 

ekstrakcijo surovin in s prevozom) do gradnje, uporabe (porabe goriva med življenjsko dobo ceste zaradi interakcije vozišče – vozilo), vzdrževanja (in upravljanja) in konca 

življenjske dobe. Najpomembnejši vplivi na okolje se nanašajo na emisije toplogrednih plinov, nastale pri porabi goriva med uporabo ceste in pri uporabi virov za 

proizvodnjo gradbenih materialov. Obravnavajo se tudi druga okoljska interesna področja, kot sta ohranjanje voda in habitatov ter zmanjšanje emisij hrupa. 

Merila se na splošno osredotočajo na cesto kot sistem in ne na posamezne sestavne dele. Omeniti je treba, da so na voljo ločena merila za zeleno javno naročanje za cestno 

razsvetljavo in prometno signalizacijo
1
, ki se lahko uporabljajo v okviru javnih naročil za ceste.  

 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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1.2 Uporaba meril za zeleno javno naročanje za projektiranje, gradnjo in za vzdrževanje cest 

Projektiranje in javno naročanje dejavnosti za gradnjo, vzdrževanje ali za sanacijo cest z manjšim vplivom na okolje je zapleten postopek. V luči te kompleksnosti so bile 

pripravljene smernice, ki vsebujejo usmeritve za naročnike glede učinkovite vključitve meril za zeleno javno naročanje za projektiranje, gradnjo in za vzdrževanje cest v 

postopek javnega naročanja (gl. Smernice za postopke naročanja, ki so na voljo kot ločen dokument). 

Postopek gradnje nove ceste ali opravljanja dejavnosti vzdrževanja vključuje jasno določeno zaporedje dejavnosti javnega naročanja s povezanimi naročili. To zaporedje pri 

javnem naročanju ima lahko velik vpliv na rezultat. To pa zato, ker vsak tip naročila s seboj prinaša različne interakcije med naročnikom, skupino za projektiranje cest in 

izvajalci. 

Odvisno od uporabljenega načina javnih naročil se lahko ta naročila oddajo istemu izvajalcu ali pa ločeno. Nekatera naročila so lahko vključena v dogovor o projektiranju in 

gradnji ali dogovor o projektiranju, gradnji in upravljanju, pri čemer lahko podrobni postopek projektiranja, glavno pogodbo o gradbenih delih ter pogodbo o vzdrževanju in 

upravljanju potencialno koordinira en izvajalec.  

Zato je pomembno opredeliti glavne točke zaporedja dejavnosti javnega naročanja, v katere bi bilo treba vključiti merila za zeleno javno naročanje. V ta namen so merila 

zasnovana tako, da izražajo najpogostejše dejavnosti javnega naročanja, priložene pa so jim smernice s splošnimi navodili, kako in kdaj se lahko merila za zeleno javno 

naročanje vključijo v ta postopek. Vključujejo tudi predloge, ki temeljijo na izkušnjah s projekti po vsej EU, kako bi se lahko upravljalo zaporedje dejavnosti javnega 

naročanja za doseganje najboljših rezultatov, vprašanja, ki jih je treba upoštevati v ključnih fazah postopka, ter posebne vrste strokovnega znanja in izkušenj, ki lahko 

pomagajo pri doseganju boljših rezultatov. 

Predlagana merila zajemajo naslednje faze postopka javnega naročanja novih ali vzdrževanih cest. Opredeljene so bile kot faze, v katerih bo potekalo uradno javno naročanje 

ali v katerih je potrebno spremljanje naslednjega: 

A. izbor projektantske skupine in izvajalcev; 

B. zahteve glede podrobnega projektiranja in učinkovitosti; 

C. gradnja ali večje spremembe; 

D. uporaba ceste; 

E. vzdrževanje in upravljanje; 

F. konec življenjske dobe. 

 

Glede na raven zastavljenih ciljev projekta, časovne omejitve in izkušnje naročnika ni nujno, da bodo relevantna vsa merila za zeleno javno naročanje, vključena v ta sklop 

meril. Poleg tega je morda najbolje merila obravnavati pri posameznih fazah, odvisno od prednostnega zaporedja dejavnosti javnega naročanja. Strateške cilje in cilje projekta 

je treba določiti na začetku projekta, in sicer s sklicevanjem na sklop meril za zeleno javno naročanje. Optimalne faze za vključitev meril za zeleno javno naročanje je treba 

ovrednotiti za določitev načina javnega naročanja. V vseh primerih je priporočljivo, da se merila za zeleno javno naročanje vključijo v notranje načrtovanje in zaporedje 

dejavnosti javnega naročanja že v zgodnji fazi, da se zagotovijo želeni rezultati ter doseže najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. 
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1.3 Ključni vplivi na okolje 

1.3.1 Najpomembnejši vplivi cest na okolje 

Glavni vplivi na okolje izhajajo iz dnevnega prometa (poraba goriva avtomobilov in težkih tovornih vozil) med fazo uporabe ceste. 

Kotalni upor, povezan s teksturo vozišča, ima običajno največji potencial vpliva, ker je neposredno povezan s porabo goriva vozil. Po Wang et al. (2012a) lahko 

desetodstotno zmanjšanje kotalnega upora vodi k od 1- do 2-odstotnemu zmanjšanju porabe goriva. 

Zastoji lahko nastanejo zaradi dejavnikov zunaj področja gradnje (kot so: prometne konice, prometne nesreče, okvare in neugodne vremenske razmere) ali zaradi dejavnikov, 

ki so z njimi neposredno povezani, na primer zaprtje pasov/cest, ki je potrebno za gradnjo in/ali vzdrževanje cest. To lahko močno vpliva na porabo goriva vozila zaradi 

kolon in s tem povezanih upočasnitev, in sicer tako v fazi gradnje in kot v fazi vzdrževanja.  

Faza življenjskega kroga ceste, ki je navedena kot druga po velikosti vplivov na okolje, je faza gradnje, v kateri so ključne točke povezane z uporabljenimi viri, emisijami in 

vplivi na ekosisteme, povezanimi s proizvodnjo materialov, vključno z njihovo ekstrakcijo in prevozom. Na uporabo virov vplivajo: količina odpadkov, nastalih med 

proizvodnjo proizvodov, gradnja na kraju samem in postopki vzdrževanja, ki lahko predstavljajo precejšen delež celotnih tokov materiala na gradbišču. To kaže na 

pomembnost projektiranja in določitve specifikacij za učinkovito rabo virov, pri čemer so cestni elementi, ki jih je najpomembneje obravnavati, temeljna tla, vključno z 

zemeljskimi in s pripravljalnimi deli, nevezana nosilna plast, nosilna plast, vezivna in krovna plast ali betonske plošče. V povezavi s tem lahko recikliranje in ponovna 

uporaba gradbenega materiala in proizvodov prispevajo k zmanjšanju vplivov na okolje in razvoju krožnega gospodarstva.  

S tem so ob veliki količini težkega gradbenega materiala povezana vprašanja glede vplivov, povezanih s prevozom agregatov (naravnih, recikliranih ali sekundarnih) do 

proizvodnih obratov. Ti materiali se običajno prevažajo s tovornjaki, kar povzroča emisije, povezane z gorivom, ki so navadno  večje ali enake kot emisije pri proizvodnji 

takih materialov. Če se ti materiali prevažajo na razdaljah, večjih od 25 km, lahko nastale emisije znatno prispevajo k vplivom na okolje v fazi izdelave glavnih elementov 

ceste. Zmanjševanje emisij, povezanih s prevozom, lahko pomaga spodbujati uporabo načinov prevoza teh materialov z manjšim vplivom na okolje, na primer po železnici ali 

z ladjami. Ne nazadnje lahko uporaba recikliranih materialov, kot so agregati iz odpadkov, nastalih pri gradnji in rušenju, pomaga vzpostaviti trg za take materiale v skladu s 

cilji EU glede krožnega gospodarstva in zagotoviti povezane koristi učinkovite rabe virov. 

 

Pri zapletenih orografskih pogojih lahko vplivi, povezani z zemeljskimi deli in s pripravljalnimi deli, vključno s stabilizacijo tal, predstavljajo glavni del celotnih emisij in 

do 30 % stroškov projekta. 

Danes vzdrževanje in sanacija pridobivata na pomembnosti zaradi zmanjšanega obsega gradnje novih cest. Vzdrževanje je treba ovrednotiti ne le kot preprosto  ponavljanje 

dejavnosti obnove in popravil, ampak – nasprotno – kot zapleteno mrežo strategij projektiranja, vključno z vrednotenjem kotalnega upora, zastojev in trpežnosti materialov 

cestišča. V tej fazi prevladujejo proizvodnja materialov in zastoji, podobno kot v fazi gradnje. Številne študije kažejo, da obstaja jasna povezava med trpežnostjo in trajnostjo. 

Tako se pri uporabi trpežnih materialov zmanjša potreba po vzdrževanju. 

Pomemben dejavnik je vpliv prometnega toka na relativno pomembnost ugotovljenih ključnih točk: 

- pri cestah z veliko prometa (npr. avtoceste, hitre ceste in glavne državne ceste) imajo kotalni upor in zastoji največji vpliv na porabo energije in emisije. Proizvodnja 

in prevoz materialov je tretji najpomembnejši vidik, ki ga je treba upoštevati; 
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- pri cestah z malo prometa
2
 (tj. sekundarnih in drugih cestah) imata proizvodnja in prevoz materialov večji vpliv na porabo energije in na emisije kot pa kotalni upor 

in zastoji. Relativna pomembnost proizvodnje in prevoza materialov se povečuje z zmanjšanjem prometnega toka.  

Nekateri drugi vplivi, ki na splošno niso vključeni v študije ocene življenjskega kroga cest, vendar so posebnega pomena, so: emisije hrupa v okolju in odvajanje 

padavinskih voda. V povezavi z okoljskim hrupom je cestni promet morda eden najbolj prevladujočih virov po večini EU. Obstajata dva mogoča pristopa za zmanjšanje 

hrupa cestnega prometa: določitev nizkohrupnih voznih površin ali namestitev protihrupnih ograj. Pri odvajanju padavinskih voda se številna onesnaževala prenesejo s cest v 

vodotoke. Ključ za obdelavo padavinskih voda in odstranjevanje onesnaževal s cest je odstranitev plavajočega materiala (odpadki in olja) in trdnih delcev (usedline). Sistemi 

drenaže cest so velika priložnost za zagotovitev prepotrebne poplavne zmogljivosti na poplavno ogroženih območjih. Danes obstajata dve splošni vrsti drenažnih sistemov, 

in sicer „gradbeni“ (konkretnejši) in „alternativni“ (manj konkretni). V povezavi z obvladovanjem poplav je mogoče oba prilagoditi tako, da znatno zmanjšata tveganje 

poplav dolvodno.  

 

1.3.2 Kako so obravnavani vplivi gradbenega materiala v življenjskem krogu  

Kot je bilo že poudarjeno, je gradbeni material povezan z znatnimi vplivi na okolje. Merila ponujajo naročnikom in ponudnikom številne možnosti glede ocenjevanja teh 

vplivov in izbire cestnih elementov z manjšimi vplivi na okolje. 

Zagotavljajo tudi možnost celovite ocene vplivov materiala v življenjskem krogu, da se ponudnikom in njihovim projektantskim skupinam omogoči, da se odločijo glede 

izboljšav. Ta merila so tehnično zahtevna, zato so zlasti primerna za naprednejše projekte z izkušenimi projektantskimi skupinami. Nekatera merila obravnavajo samo 

določene faze v življenjskem krogu ceste. Namenjena so spodbujanju ukrepov za obravnavanje znanih določenih vplivov in povezanih možnosti izboljšav za določene 

materiale. Ta merila so manj tehnično zahtevna ter so morda primernejša za manj napredne projekte in manj izkušene projektantske skupine. 

Merila za oddajo javnega naročila, ki so na voljo naročnikom, razvrščena od najvišje do najnižje ravni zastavljenih ciljev in tehnične zapletenosti: 

1. ocena življenjskega kroga: izvedba ocene življenjskega kroga (gl. splošno merilo B14): v skladu s tem morajo ponudniki oceniti vplive glavnih cestnih elementov v 

življenjskem krogu; 

2. ogljični odtis: izvedba ogljičnega odtisa (gl. osnovno merilo B14): v skladu s tem morajo ponudniki oceniti potencial globalnega segrevanja glavnih cestnih 

elementov v življenjskem krogu; 

3. zahteve glede recikliranega in ponovno uporabljenega materiala: v skladu s tem morajo ponudniki zagotoviti materiale z minimalnimi zahtevami glede količine 

recikliranega in ponovno uporabljenega materiala za glavne cestne elemente (gl. merilo B15); 

4. zahteve za zmanjšanje emisij, ki nastanejo pri prevozu težkih materialov: to nagrajuje nizke emisije ekvivalenta CO2 pri prevozu agregatov, ki se uporabljajo za 

glavne cestne elemente (gl. merilo B16). 

Če se naročnik odloči nagraditi recikliran ali ponovno uporabljen material (3.) ali zmanjšanje emisij v prometu (4.), bi moral razmisliti o določitvi meril, ki upoštevajo 

posebne pogoje na lokalnem trgu gradbenih materialov. Priporoča se, da se pri vplivih na okolje obravnavajo morebitne kompromisne rešitve, in sicer z združevanjem zahtev 

glede recikliranega in ponovno uporabljenega materiala ter manjših emisij, ki nastanejo pri prevozu. Relativni pomen navedenih dveh meril bi moral zagotoviti učinkovito 

konkurenco med morebitnimi dobavitelji in hkrati spodbujati ponudbe, ki zagotavljajo splošne koristi za okolje. 

                                                      
2 Na mednarodni ravni so ceste s prometnimi tokovi z manj kot 2 000 vozil dnevno označene kot ceste z malo prometa (AASHTO, 1993). 
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Raven zastavljenih ciljev, izbrana za povabilo k oddaji ponudb, je odvisna od znanja in izkušenj naročnika, velikosti projekta in presoje ravni izkušenj morebitnih 

ponudnikov. Naročnik mora skrbno uskladiti različna okoljska in neokoljska merila za oddajo javnega naročila ter jih jasno navesti v povabilu k oddaji ponudb. 
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Ključna okoljska področja v življenjskem krogu ceste in ključni vplivi na 

okolje 

 Predlagan pristop EU za zeleno javno naročanje za projektiranje, gradnjo in za 

vzdrževanje cest 

Ključna okoljska področja: 

- kotalni upor zaradi interakcije med voziščem in vozilom ter s 

tem povezana poraba goriva in emisije toplogrednih plinov 

med fazo uporabe ceste; 

- izčrpavanje naravnih virov, siva energija in emisije, povezane 

s proizvodnjo in prevozom materialov za gradnjo cest; 

- izkopani materiali in tla, vključno z živico, ki nastanejo med 

pripravo gradbišča, zemeljskimi deli in pripravljalnimi deli, 

gradnjo in rušenjem ceste; 

- emisije hrupa pri gradnji, uporabi in vzdrževanju cest; 

- trpežnost krovnih plasti vozišča. Optimizacija strategije 

vzdrževanja za zagotovitev želene učinkovitosti z vidika 

kotalnega upora, trpežnosti in zmanjšanja hrupa; 

- zastoji zaradi gradbenih in vzdrževalnih del; 

- onesnaževanje voda med gradnjo cest in v fazi uporabe. 

Prispevek cestnih površin k poplavam. Fragmentacija 

habitatov ter tveganja za rastlinstvo in živalstvo v fazi uporabe 

cest. 

Ključni vplivi na okolje v življenjskem krogu in parametri za uporabo 

virov: 

- naslednje ključne kategorije vplivov na okolje se štejejo kot 

najpomembnejše v življenjskem krogu izdelka: potencial 

globalnega segrevanja, fotokemično nastajanje ozona, 

izčrpavanje abiotskih virov, zakisljevanje, evtrofikacija, 

toksičnost za ljudi, ekotoksičnost, raba zemljišč, izkoriščanje 

obnovljivih in neobnovljivih primarnih virov energije, uporaba 

sekundarnih in ponovno uporabljenih materialov ter tokovi 

odpadnih materialov. 

 - projektiranje in gradnja za doseganje nizkega kotalnega upora (pri tehnično 

sprejemljivih varnostnih parametrih) ter povezane nizke porabe goriva in 

količine emisij na avtocestah in hitrih cestah z optimizacijo makrostrukture 

(merjena kot povprečna globina profila) in njenim nadzorom v fazi uporabe 

ceste; 

- projektiranje in specifikacija za zmanjšanje sivih vplivov in uporabe virov, 

povezanih z gradbenimi materiali; 

- projektiranje, specifikacija in upravljanje gradbišča za doseganje čim večje 

ponovne uporabe izkopanih materialov in tal na kraju samem (vključno z 

živico), čim večje ponovne uporabe/recikliranja gradbenih odpadkov, 

odpadkov, ki nastanejo pri rušenju, in odpadkov iz drugih industrijskih 

postopkov ter za uporabo gradbenih materialov z visoko vsebnostjo 

recikliranih ali ponovno uporabljenih materialov, vključno s stranskimi 

proizvodi; 

- specifikacija pristopov za zniževanje emisij hrupa (vključno z rešitvami, ki 

temeljijo na naravi
3
) med fazo gradnje, uporabe in vzdrževanja; 

- povečanje trpežnosti materialov in zmanjšanje potrebe po vzdrževanju; 

- strategije vzdrževanja in sanacije, vključno z načrtom spremljanja in 

načrtom vzdrževanja; 

- načrt za zmanjšanje prometnih zastojev, ki vključuje rešitve, kot so: 

alternativne poti, reverzibilni pasovi in utrjene bankine, ocenjene s pomočjo 

analize stroškov v življenjski dobi; 

- predstavitev komponent za nadzor onesnaževanja voda in komponent 

zmogljivosti zadrževanja padavinskih voda, vključitev alternativnih rešitev 

(npr. rešitve, ki temeljijo na naravi) v drenažni sistem, vključitev potenciala 

za ustvarjanje habitatov, zlasti za zmanjšanje odtoka v kanale za 

padavinsko vodo in celotne količine vode, ki vstopa v lokalno kanalizacijo 

za padavinsko vodo ali površinske vode, s čimer se bistveno zmanjša škoda, 

povezana s poplavami. 

                                                      
3 Rešitve, ki temeljijo na naravi, so posegi, prilagojeni lokalnim potrebam, gospodarni z viri in sistemski, jih je narava navdihnila ali jih podpira, so stroškovno učinkoviti, hkrati zagotavljajo okoljske, socialne in gospodarske koristi ter pomagajo graditi odpornost. 

 



 

9 

 

 



 

 

10 

 

2 MERILA ZA ZELENO JAVNO NAROČANJE ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJO IN VZDRŽEVANJE 

CEST 

A Izbira projektantske skupine in izvajalcev 
Osnovna merila Splošna merila 

PREDMET UREJANJA 

Gradnja novih cest, gospodarnih z viri, katerih projektiranje upošteva širše vplive na okolje, vključno s hrupom, drenažo in porabo goriva vozil med uporabo. 

ali 

Vzdrževalna dela ali večja sanacija obstoječih cest na način, gospodaren z viri, ki upošteva širše vplive na okolje, vključno s hrupom, drenažo in porabo goriva vozil med 

uporabo. 

IZBIRNA MERILA 

Ta merila lahko tvorijo del postopka predizbora, pri čemer naročnik naroči projektantsko skupino. Število in obseg izvedenih projektov za dokazovanje izkušenj bi morala biti sorazmerna z 

razpisanim projektom. 

A1. Pristojnosti vodje projekta in projektantske skupine 

Ta merila lahko tvorijo del postopka predizbora glavnega izvajalca ali postopka, v katerem 

naročnik naroči storitve projektantske skupine. 

Vodja projekta, inženirji, arhitekti, svetovalec in/ali konzorcij projektantske skupine imajo 

ustrezne kompetence in izkušnje na vsakem od naslednjih področij, za katera bodo odgovorni 

na podlagi naročila (izberite glede na zadevno naročilo): 

- upravljanje projektov naročil za gradnjo in vzdrževanje cest, ki so izboljšali okoljsko 

učinkovitost; 

- ocena okoljske učinkovitosti ceste z uporabo shem certificiranja z več merili in orodij 

ogljičnega odtisa v skladu s standardom ISO 14067 ali enakovrednim standardom; 

- specifikacija, nabava in uporaba gradbenih materialov z majhnim vplivom na okolje; 

- uporaba gradbenih materialov z visoko vsebnostjo recikliranih ali ponovno uporabljenih 

materialov in stranskih proizvodov pri gradnji in vzdrževanju cest; 

- načrti za zmanjšanje prometnih zastojev in analiza stroškov v življenjski dobi za 

identifikacijo stroškovno optimalne rešitve; 

- realne rešitve za zmanjšanje hrupa cestnega prometa s pomočjo nizkohrupnih vozišč in 

protihrupnih ograj; 

- povečanje trpežnosti slojev vozišč, nosilnosti in odpornosti proti utrujenosti; 

A1. Pristojnosti vodje projekta in projektantske skupine  

Ta merila lahko tvorijo del postopka predizbora glavnega izvajalca ali postopka, v katerem 

naročnik naroči storitve projektantske skupine. 

Vodja projekta, inženirji, arhitekti, svetovalec in/ali konzorcij projektantske skupine imajo 

ustrezne kompetence in izkušnje na vsakem od naslednjih področij, za katera bodo odgovorni 

na podlagi naročila (izberite glede na zadevno naročilo): 

- upravljanje projektov naročil za gradnjo in vzdrževanje cest z izboljšano okoljsko 

učinkovitostjo; 

- vrednotenje učinkov neenakomernosti in makrostrukture na kotalni upor ter posledično 

na porabo goriva in povezavo s torno sposobnostjo vozišča. Vrednotenje makrostrukture 

(merjeno kot povprečna globina profila) in trpežnosti pri gradbenih materialih. Uporaba 

orodja MIRAVEC ali – kjer obstajajo – drugih ocenjevalnih orodij za ocenjevanje 

porabe goriva; 

- uporaba orodij za celovito ocenjevanje pri projektiranju in specifikaciji okoljsko 

izboljšanih cest, vključno z izračunom stroškov v življenjski dobi in oceno življenjskega 

kroga. Primerjalne študije v skladu s standardoma ISO 14040 in ISO 14044; 

- specifikacija, nabava in uporaba gradbenih materialov z majhnim vplivom na okolje; 

- uporaba gradbenih materialov z visoko vsebnostjo recikliranih ali ponovno uporabljenih 

materialov in stranskih proizvodov pri gradnji in vzdrževanju cest; 
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- razvoj in izvedba načrtov za spremljanje in vzdrževanje v realnih primerih; 

- projektiranje in namestitev komponent za nadzor nad onesnaževanjem padavinskih vod 

in zmogljivosti zadrževanja padavinske vode, v najboljšem primeru vključno z 

alternativnimi komponentami, v drenažne sisteme.  

Poudarek bo na izkušnjah pri projektu in nenehnem strokovnem razvoju, kar je pomembno za 

ta področja.  

Naročnik lahko poveča število let za zbiranje tehničnih dokazil in lahko zahteva dokazilo o 

minimalnem številu pogodb glede na naravo projekta. 

Preverjanje: 

Dokazila v obliki informacij in referenc, povezanih z ustreznimi naročili v preteklih petih letih, 

pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Dokazilom se priložijo življenjepisi za osebje, ki 

bo delalo na projektu. 

 

 

 

- načrti za zmanjšanje prometnih zastojev in analiza stroškov v življenjski dobi za 

identifikacijo stroškovno optimalne rešitve; 

- realne rešitve za zmanjšanje hrupa cestnega prometa s pomočjo nizkohrupnih vozišč in 

protihrupnih ograj; 

- povečanje trpežnosti slojev vozišč, nosilnosti in odpornosti proti utrujenosti. Izkušnje z 

dolgotrajnimi in trajnimi vozišči; 

- razvoj in izvedba načrtov za spremljanje in vzdrževanje v realnih primerih; 

- projektiranje in namestitev komponent za nadzor nad onesnaževanjem padavinskih vod 

in zmogljivosti zadrževanja padavinske vode, v najboljšem primeru vključno z 

alternativnimi komponentami, v drenažne sisteme. 

Poudarek bo na izkušnjah pri projektu in nenehnem strokovnem razvoju, kar je pomembno za 

ta področja.  

Naročnik lahko poveča število let za zbiranje tehničnih dokazil in lahko zahteva dokazilo o 

minimalnem številu pogodb glede na naravo cestnega projekta. 

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in referenc, povezanih z ustreznimi naročili v preteklih petih letih, 

pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Dokazilom se priložijo življenjepisi za osebje, ki 

bo delalo na projektu. 

 

A2. Pristojnosti glavnega izvajalca gradbenih del  

Ta merila lahko tvorijo del postopka predizbora glavnega izvajalca.  

Glavni izvajalec gradbenih del ima ustrezne kompetence in izkušnje pri izvedbi naročil gradnje 

in vzdrževanja cest, ki so dokazano izboljšala okoljsko učinkovitost. 

Pri pogodbah za projektiranje in gradnjo ali projektiranje, gradnjo in upravljanje bo merilo A2 

relevantno tudi za zaposlene pri projektantski skupini. 

Med ustreznimi področji izkušenj so (odvisno od projekta in izbranih meril za zeleno javno 

naročanje): 

- naročilo spremljanja in rednih vzdrževalnih dejavnosti na makrostrukturi (povprečna 

globina profila); 

- vrednotenje trpežnosti, povezane z gradbenimi materiali; 

- naročilo načrta za zmanjšanje prometnih zastojev na cestah in upravljanja zastojev 

med gradnjo in vzdrževanjem, vključno z rešitvami, kot so: alternativne poti, 

reverzibilni pas, utrjene bankine, naprave ITS in njihovo vrednotenje s pomočjo 

analize stroškov v življenjski dobi; 

A2. Pristojnosti glavnega izvajalca gradbenih del 

Ta merila lahko tvorijo del postopka predizbora glavnega izvajalca.  

Glavni izvajalec gradbenih del ima ustrezne kompetence in izkušnje pri izvedbi naročil gradnje 

in vzdrževanja cest, ki so dokazano izboljšala okoljsko učinkovitost. 

Pri pogodbah za projektiranje in gradnjo ali projektiranje, gradnjo in upravljanje bo merilo A2 

relevantno tudi za zaposlene pri projektantski skupini. 

Med ustreznimi področji izkušenj so (odvisno od projekta in izbranih meril za zeleno javno 

naročanje): 

- naročilo spremljanja in rednih vzdrževalnih dejavnosti na makrostrukturi (povprečna 

globina profila) ter ocenjevanje porabe goriva zaradi sprememb v povprečni globini 

profila, neenakomernosti in površinskih napak; 

- vrednotenje trpežnosti, povezane z gradbenimi materiali. Uporaba orodja MIRAVEC 

ali – kjer obstajajo – drugih ocenjevalnih orodij za ocenjevanje porabe goriva; 

- naročilo načrta za zmanjšanje prometnih zastojev na cestah in upravljanja zastojev 

med gradnjo in vzdrževanjem, vključno z rešitvami, kot so: alternativne poti, 

reverzibilni pas, utrjene bankine, naprave ITS in njihovo vrednotenje s pomočjo 
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- nabava in uporaba gradbenih materialov z majhnim vplivom na okolje in preverjanje 

njihove učinkovitosti. Upravljanje dobavne verige za zagotovitev skladnosti z vsemi 

ustreznimi sistemi ocenjevanja in certificiranja cest, na primer CEEQUAL ali 

Greenroads itn.; 

- nabava in uporaba gradbenih materialov z visoko vsebnostjo recikliranih ali 

ponovno uporabljenih materialov in stranskih proizvodov pri gradnji in vzdrževanju 

cest; 

- uspešno izvajanje načrtov upravljanja odpadkov, ki nastanejo pri rušenju, izkopanih 

materialov in tal z namenom zmanjšanja nastajanja odpadkov. Izbor in poznavanje 

obdelave na kraju samem in zunaj njega; 

- izkušnje z nizkotemperaturnim asfaltom s posebnim poudarkom na najboljših 

tehnikah, povezanih z zdravjem in varnostjo delavcev; 

- gradnja nizkohrupnih vozišč; 

- dolgotrajna vozišča in povečanje trpežnosti krovnih plasti vozišča; 

- gradnja in zagon komponent za nadzor nad onesnaževanjem voda in zmogljivosti 

zadrževanja padavinske vode, vključno z alternativnimi komponentami. 

Poudarek bo na izkušnjah pri projektu in nenehnem strokovnem razvoju, kar je pomembno za 

ta področja.  

Naročnik lahko poveča število let za zbiranje tehničnih dokazil in zahteva minimalno število 

pogodb glede na naravo projekta. 

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in referenc, povezanih z ustreznimi naročili v preteklih petih letih, 

pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Dokazilom se priložijo tudi življenjepisi za 

osebje, ki bo delalo na projektu. 

analize stroškov v življenjski dobi; 

- nabava in uporaba gradbenih materialov z majhnim vplivom na okolje in preverjanje 

njihove učinkovitosti. Upravljanje dobavne verige za zagotovitev skladnosti z vsemi 

ustreznimi sistemi ocenjevanja in certificiranja cest, na primer CEEQUAL ali 

Greenroads itn. Izkušnje z orodji za oceno življenjskega kroga in izračun stroškov v 

življenjski dobi; 

- nabava in uporaba gradbenih materialov z visoko vsebnostjo recikliranih ali ponovno 

uporabljenih materialov in stranskih proizvodov pri gradnji in vzdrževanju cest; 

- uspešno izvajanje načrtov upravljanja odpadkov, ki nastanejo pri rušenju, izkopanih 

materialov in tal z namenom zmanjšanja nastajanja odpadkov. Izbor in poznavanje 

obdelave na kraju samem in zunaj njega; 

- izkušnje z nizkotemperaturnim asfaltom s posebnim poudarkom na najboljših 

tehnikah, povezanih z zdravjem in varnostjo delavcev; 

- gradnja in spremljanje nizkohrupnih vozišč, analiza vzdržljivosti izvedbe zmanjšanja 

hrupa; 

- dolgotrajna vozišča in povečanje trpežnosti krovnih plasti vozišča; 

- gradnja in zagon komponent za nadzor nad onesnaževanjem voda in zmogljivosti 

zadrževanja padavinske vode, vključno z alternativnimi komponentami. 

Poudarek bo na izkušnjah pri projektu in nenehnem strokovnem razvoju, kar je pomembno za 

ta področja.  

Naročnik lahko poveča število let za zbiranje tehničnih dokazil in lahko zahteva minimalno 

število pogodb glede na naravo projekta. 

Preverjanje:  

Dokazila v obliki informacij in referenc, povezanih s prejšnjimi naročili v preteklih petih letih, 
pri katerih so bili izvedeni navedeni elementi. Dokazila bodo podprta z dokazili in s podatki iz: 

- pregleda s strani tretje osebe (na primer iz pregleda odpadkov, ki nastanejo pri 

rušenju); 

- analize ocene življenjskega kroga/stroškov v življenjski dobi glavnega cestnega 
elementa in/ali 

- zbiranja podatkov pri spremljanju na primer proizvodnje in upravljanja z gradbenimi 

odpadki in odpadki, ki nastanejo pri rušenju, ter z izkopanim materialom in tlemi, 
parametrov učinkovitosti za redno in preventivno vzdrževanje in sanacijo cest itn. 

Dokazilom se priložijo tudi življenjepisi za osebje, ki bo delalo na projektu. 
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Dodatne opombe: 

- Za ocenjevanje svetovalcev, projektantskih skupin in izvajalcev je potreben izkušen ocenjevalni odbor. Morda je primerno vključiti zunanje strokovnjake, kar lahko 

vključuje imenovanje vodje projekta in ustanovitev odbora, ki ima znanje in izkušnje za presojanje izkušenj konkurenčnih izvajalcev. Seznami, vključeni v merili za 

izbor 1 in 2, so okvirni ter bi jih bilo treba prilagoditi projektu in fazi naročila. 

- V spremenjenih direktivah o javnem naročanju
4,5

 (ki sta bili objavljeni v Uradnem listu 28. marca 2014 in bi ju morale države članice prenesti v 24 mesecih) je 

izrecno navedeno (člen 67 Direktive 2014/24/EU), da je lahko organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, dodeljenega za izvajanje zadevnega javnega 

naročila, če lahko kakovost zaposlenih bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila, eno od meril za oddajo javnega naročila. Za kompleksna javna naročila, 

kot so javna naročila za ceste, se lahko običajno pričakuje, da bo kakovost vodij projektov, projektantske skupine, strokovnih svetovalcev in izvajalcev močno 

vplivala na uspešnost projekta. Upoštevati je treba, da se lahko izobrazba in poklicne kvalifikacije ponudnika ali izvajalca storitev ali izobrazba in poklicne 

kvalifikacije vodstvenega osebja družbe ocenijo samo enkrat v razpisnem postopku, in sicer v fazi izbora ali kot merilo za oddajo javnega naročila (Del II(f) Priloge 

XII k Direktivi 2014/24/EU). 

 

                                                      
4 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES. 

5 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in v prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES. 
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B Podrobne zahteve glede projektiranja in učinkovitosti 
Osnovna merila Splošna merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

B1. Nizkotemperaturni asfalt 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja uporablja najboljše prakse in tehnike za polaganje bitumenskih zmesi, da bi 

zmanjšal temperaturo pri proizvodnji in nanosu asfalta. 

Najvišja temperatura za polaganje bitumenskih zmesi za krovne in vezne plasti ne sme 

presegati 140 °C. Le pri posebnih bitumenskih zmeseh višje viskoznosti so dovoljene 

temperature polaganja, ki so višje kot 140 °C, vendar nižje od 155 °C. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja zagotovi tehnično poročilo in delovni načrt dejavnosti projektiranja, ki navaja 

tehnike mešanja in polaganja ter najvišje temperature pri teh tehnikah, vključno s tehničnimi 

podatki o sestavi veziva in načrtu asfaltnih mešanic, ki jih predložijo proizvajalci. 

B1. Nizkotemperaturni asfalt 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja uporablja najboljše prakse in tehnike za polaganje bitumenskih zmesi, da bi 

zmanjšali temperaturo pri proizvodnji in nanosu asfalta. 

Najvišja temperatura za polaganje bitumenskih zmesi za krovne in vezne plasti ne sme 

presegati 120 °C. Le pri posebnih bitumenskih zmeseh višje viskoznosti so dovoljene 

temperature polaganja, ki so višje kot 120°C, vendar nižje od 155 °C. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja zagotovi tehnično poročilo in delovni načrt dejavnosti projektiranja, ki navaja 

tehnike mešanja in polaganja ter najvišje temperature pri teh tehnikah, vključno s tehničnimi 

podatki o sestavi veziva in načrtu asfaltnih mešanic, ki jih predložijo proizvajalci. 

B2. Načrt upravljanja izkopanih materialov in tal 

(enake zahteve za osnovna in splošna merila) 

Nastajanje odpadkov med izkopavanjem, razen gradbenih odpadkov in odpadkov, ki nastanejo pri rušenju, se evidentira. 

Pripravi se načrt upravljanja izkopanih materialov in tal, ki vzpostavi sisteme za ločeno zbiranje: 

(i) izkopanih materialov, ki nastanejo pri dejavnostih izkopavanja (na primer pri pripravi gradbišča in izravnavanju, izkopavanju temeljev in jarkov), običajno zemljina in kamenje, 

vključno s podtaljem; 

(ii) živice. 

Ponovno uporabo tako izkopanega materiala kot živice v zaprtem krogu na kraju samem je treba čim bolj povečati glede na rezultate ocene učinkovitosti ogljičnega odtisa ali ocene življenjskega 

kroga (gl. merilo B14). Pri ločenem zbiranju izkopanega materiala za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo se upošteva hierarhija ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES. 

Preverjanje: 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja zagotovi načrt upravljanja izkopanih materialov in živice, ki sestoji iz naslednjih 

elementov:  

(i) popis del z ocenami za izkopane materiale na osnovi dobrih praks, kot je opredeljeno v kodeksu ravnanja o upravljanju tal DEFRA (2009) in/ali v protokolu ENCODE (2013); 

(ii) ocene vseh materialov, preusmerjenih z odlagališča, in opredelitev morebitnih nevarnih snovi; 

(iii) ocene ponovno uporabljenih in/ali recikliranih materialov na kraju samem v odstotkih po masi; 

(iv) ocene ponovno uporabljenih in/ali recikliranih materialov zunaj kraja nastanka v odstotkih po masi; 

(v) skupna količina živice in strategije za ohranitev njene kakovosti. 
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B3. Zahteve glede učinkovitosti za komponente za nadzor nad onesnaževanjem vode v 

drenažnih sistemih 

Razen če se posebej zahtevajo kanalizacijski priključki v skladu z lokalnimi predpisi ali 

posebnimi okoliščinami. 

Cestni drenažni sistemi se ne povežejo z glavno kanalizacijo. 

Drenažni sistem mora vsebovati drenažne komponente, ki so v pomoč pri odstranitvi kakršnih 

koli usedlin in trdnih delcev iz padavinske vode. 

Preverjanje:  
Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja bo jasno navedel, kam bodo preusmerjene odpadne vode ter kje in katere 

naprave za odstranjevanje usedlin se vključijo v drenažni sistem. 

B3. Zahteve glede učinkovitosti za komponente za nadzor nad onesnaževanjem vode 

v drenažnih sistemih 

Razen če se posebej zahtevajo kanalizacijski priključki v skladu z lokalnimi predpisi ali 

posebnimi okoliščinami. 

Cestni drenažni sistemi se ne povežejo z glavno kanalizacijo.  

Drenažni sistem mora vsebovati drenažne komponente, ki so v pomoč pri odstranitvi kakršnih 

koli usedlin in trdnih delcev iz padavinske vode. Takšne „gradbene“ drenažne komponente se 

kombinirajo z „alternativnimi“ komponentami (ki jih pogosto označimo s kratico SuDS 

(trajnostni drenažni sistemi)). 

Preverjanje:  
Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja jasno navede, kam bodo preusmerjene odpadne vode ter kje in katere 

komponente/naprave za odstranjevanje usedlin se vključijo v drenažni sistem ter katere izmed 

teh komponent/naprav sledijo načelom SuDS. 

B4. Zahteve glede učinkovitosti za zmogljivost zadrževanja padavinske vode v drenažnih sistemih 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Če to zahteva zakonodaja ali če je posebnega pomena za določeno mesto. 

Drenažni sistem se projektira tako, da je zmožen: 

- zadržati projektne padavine6 s povratno dobo (frekvenca) 1 v X letih in s trajanjem Y minut na določenem območju odvajanja; 

- omejiti najvišje stopnje odtoka iz drenažnega sistema na največ toliko kot pri enakovrednem novem področju ali na drugo posebno vrednost, ki jo naročnik jasno opredeli v povabilu k 

oddaji ponudb. 

Preverjanje:  

Projektantski skupini ali ponudniku projektiranja in gradnje ali ponudniku projektiranja, gradnje in upravljanja naročnik zagotovi ustrezne podatke za projektne padavine. 

Z uporabo teh podatkov se opravil hidravlična simulacija z uporabo ustrezne programske opreme za modeliranje, ki jo določi naročnik. Simulacija mora pokazati, da: 

- zmogljivost drenažnega sistema v času projektnih padavin ni nikoli presežena in 

- stopnja odtoka v času projektnih padavin nikoli ne preseže vrednosti, ki jo je določil naročnik. 

                                                      
6 Gl. sliki A.7 in A.8 v Prilogi 5 v tehničnem poročilu. 
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B5. Načrt za vključevanje in obnovo okolja  

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

To merilo se uporablja, če je na voljo primerno zemljišče za sajenje, ki lahko vključuje sajenje na vsaki alternativni drenažni infrastrukturi, kot so zadrževalni bazeni, ribniki ali umetna 

mokrišča. 

Načrt za vključevanje in obnovo okolja se zagotovi kot del projektiranja cest, ki vključuje naslednje podatke: 

- zemljevid kraja, ki označuje vrsto, lokacijo in količine/gostote vseh rastlinskih vrst (vključijo se le neinvazivne in avtohtone rastlinske vrste); 

- opis postopka, ki se uporablja za izbiro rastlinskih vrst, in kratka utemeljitev primernosti vsake posamezne vrste glede na posebne okoljske pogoje na kraju samem; 

- zahteve za gredo za sajenje: uporabljena tla/kompost/rastni substrati in njihove globine, začetna uporaba gnojila, uporaba zastirke, setev semen trave; 

- načrtovani ukrepi za preprečevanje erozije tal pred vzpostavitvijo rastlinskega pokrova in po njem; 

- pričakovane zahteve za vzdrževanje poraščenih površin. Vključeno namakanje, košenje trave, obrezovanje ali zamenjava rastlin. 

Načrt mora biti sestavljen v skladu s smernicami dobre prakse, kot so smernice, ki so opisane v poročilu COST 341 ali drugi podobni literaturi. 

Preverjanje:  
Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja naročniku predloži izvod načrta za vključevanje in obnovo okolja. 

B6. Spremljanje emisij hrupa med gradnjo in vzdrževanjem 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Če to zahteva dovoljenje za načrtovanje ali lokalna/nacionalna zakonodaja ali na izrecno zahtevo naročnika. 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja zagotovi podrobne informacije o tem, kako bodo postavljene začasne protihrupne 

ograje (ali trajne, če so del končnega načrta) za zmanjšanje ravni hrupa na določenem območju receptorjev na manj kot X dB(A)  glede na povprečno vrednost LdEN in Y dB(A) glede na 

povprečno vrednost Lnight, kot je opredeljeno v Prilogi I Direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (2002/49/ES). 

Preverjanje: Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja priloži: 

- načrt delovišča in območja receptorjev, kot je opredeljeno v poročilu o vplivih na okolje, zakonodaji ali s strani naročnika, kjer je to potrebno; 

- časovni načrt gradnje, kjer je posebej označeno, kdaj bodo potekala najglasnejša dela; 

- navedbo lokacije protihrupne ograje in orientacijske lastnosti skupaj z osnovnimi akustičnimi izračuni, ki kažejo, da je zmanjševanje hrupa v območju receptorjev izvedljivo. 

 

B7. Minimalne zahteve za projektiranje nizkohrupnih vozišč 

Če to zahteva lokalna ali nacionalna zakonodaja ali ko je nizka raven hrupa te ceste prioriteta. 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja izjavi, da bo predlagano nizkohrupno vozišče skladno z naslednjimi ravnmi 

emisij hrupa v neposredni bližini (CPX) glede na standard ISO/DIS 11819-2 in v odvisnosti od 

B7. Minimalne zahteve za projektiranje nizkohrupnih vozišč 

Če to zahteva lokalna ali nacionalna zakonodaja ali ko je nizka raven hrupa te ceste prioriteta. 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja izjavi, da bo predlagano nizkohrupno vozišče skladno z naslednjimi ravnmi 

emisij hrupa v neposredni bližini (CPX) glede na standard ISO/DIS 11819-2 in v odvisnosti od 
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največje dovoljene hitrosti na cestnem odseku: 

- 90 dB(A) pri 50 km/h in/ali 

- 95 dB(A) pri 70 km/h in/ali 

- 98 dB(A) pri 90 km/h. 

Testni podatki, ki se uporabljajo za podporo načrtovanju, in vse predpostavke bi morali 

upoštevati uporabo CPX testnih vozil in/ali priklopnih vozil, ki uporabljajo radialne 

pnevmatike z jeklenimi pasovi z dimenzijsko oznako P 225/60 R16, kot je opredeljeno v 

ASTM F2493-14, z najmanj 5 mm profila. 

Vsi podatki o preskusih se prilagodijo za temperaturo zraka 20 °C. Analiza negotovosti 

podatkov o preskusih se ocenjuje glede na Vodnik za izražanje negotovosti pri meritvah 

(Vodnik ISO/IEC 98-3:2008), preskusi pa morajo pokazati, da rezultati, vključno z njihovo 

negotovostjo, ne presegajo za več kot 1 dB(A) vrednosti, navedenih zgoraj, ali vrednosti, 

navedenih v načrtu (če je ta nižja). 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja opiše lastnosti predlaganega nizkohrupnega vozišča, kot so: zrnavost agregata, 

največja velikost agregata, uporabljeno vezivo, pričakovan volumen votlin in pričakovane 

emisije hrupa v neposredni bližini, ki ga ustvarijo testna vozila pri ustrezni hitrosti (ustreznih 

hitrostih) za cesto. 

Pričakovane vrednosti učinkovitosti zmanjšanja hrupa novega vozišča temeljijo na meritvah v 

laboratoriju in/ali meritvah na kraju samem za testne cestne odseke in se lahko primerjajo z 

vrednostmi drugih dobro znanih nizkohrupnih referenčnih površin. Podatke in informacije 

lahko zbere ponudnik sam iz strokovno pregledane objavljene literature ali izjav, ki so jih 

podpisali pristojni organi na področju meritev hrupa cestnih površin. 

Po odprtju se zagotovi poročilo o preskusu z rezultati testiranj dogovorjenih cestnih odsekov 

glede hrupa v neposredni bližini pri dogovorjeni hitrosti/hitrostih vozila, ki ga podpiše pristojni 

organ in ki dokazuje skladnost z ustreznimi mejnimi vrednostmi emisij hrupa.  

Prostorsko odstopanje testiranega cestnega odseka mora pokazati, da nobeni posamezni deli 

preskušenega odseka ne presegajo teh skupnih mejnih vrednosti za več kot 2 dB(A). 

 

največje dovoljene hitrosti na cestnem odseku: 

- 87 dB(A) pri 50 km/h in/ali 

- 92 dB(A) pri 70 km/h in/ali 

- 95 dB(A) pri 90 km/h. 

Testni podatki, ki se uporabljajo za podporo načrtovanju, in vse predpostavke bi morali 

upoštevati uporabo CPX testnih vozil in/ali priklopnih vozil, ki uporabljajo radialne 

pnevmatike z jeklenimi pasovi z dimenzijsko oznako P 225/60 R16, kot je opredeljeno v 

ASTM F2493-14, z najmanj 5 mm profila. 

Vsi podatki o preskusih se prilagodijo za temperaturo zraka 20 °C. Analiza negotovosti 

podatkov o preskusih se ocenjuje glede na Vodnik za izražanje negotovosti pri meritvah 

(Vodnik ISO/IEC 98-3:2008), preskusi pa morajo pokazati, da rezultati, vključno z njihovo 

negotovostjo, ne presegajo za več kot 1 dB(A) vrednosti, navedenih zgoraj, ali vrednosti, 

navedenih v načrtu (če je ta nižja). 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja opiše lastnosti predlaganega nizkohrupnega vozišča, kot so: zrnavost agregata, 

največja velikost agregata, uporabljeno vezivo, pričakovan volumen votlin in pričakovane 

emisije hrupa v neposredni bližini, ki ga ustvarijo testna vozila pri ustrezni hitrosti (ustreznih 

hitrostih) za cesto. 

Pričakovane vrednosti učinkovitosti zmanjšanja hrupa novega vozišča temeljijo na meritvah v 

laboratoriju in/ali meritvah na kraju samem za testne cestne odseke in se lahko primerjajo z 

vrednostmi drugih dobro znanih nizkohrupnih referenčnih površin. Podatke in informacije 

lahko zbere ponudnik sam iz strokovno pregledane objavljene literature ali izjav, ki so jih 

podpisali pristojni organi na področju meritev hrupa cestnih površin. 

Po odprtju se zagotovi poročilo o preskusu z rezultati testiranj dogovorjenih cestnih odsekov 

glede hrupa v neposredni bližini pri dogovorjeni hitrosti/hitrostih vozila, ki ga podpiše pristojni 

organ in ki dokazuje skladnost z ustreznimi mejnimi vrednostmi emisij hrupa.  

Prostorsko odstopanje testiranega cestnega odseka mora pokazati, da nobeni posamezni deli 

preskušenega odseka ne presegajo teh skupnih mejnih vrednosti za več kot 2 dB(A). 

 

B8. Zahteve glede učinkovitosti za sisteme razsvetljave 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Za to merilo gl. naslednji dokument o merilih EU za zelena javna naročila ulične razsvetljave in prometnih signalov: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_sl.pdf. 

Preverjanje:  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_sl.pdf
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Gl. zadevne dokumente o merilih EU za zeleno javno naročanje. 

B9. Zahteve glede učinkovitosti za cestne oznake 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Za to merilo gl. naslednji dokument o merilih EU za zeleno javno naročanje za barve, lake in za cestne oznake, ki bo kmalu objavljen na: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.  

Preverjanje:  

Gl. zadevne dokumente o merilih EU za zeleno javno naročanje. 

B10. Načrt za zmanjšanje prometnih zastojev 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Načrt za zmanjšanje prometnih zastojev, ki se izvaja med dejavnostmi gradnje in vzdrževanja, bo predstavljen pri projektiranju cest in vključuje: 

- časovni razpored s pričakovanimi dejavnostmi gradnje in/ali vzdrževanja v življenjski dobi ceste; 

- alternativne poti za preusmeritev prometa med temi dejavnostmi, če je to potrebno. 

Če projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja vključi rešitve za zastoje med fazo uporabe in vzdrževalnih dejavnosti, ki 

temeljijo na uporabi reverzibilnih pasov ali utrjenih bankin, ki bi se uporabili kot vozni pasovi, predstavi analizo stroškov v življenjski dobi, vključno z zunanjimi stroški za uporabnike zaradi 

zastojev. 

Ceste, na katerih se za upravljanje prometa uporabljajo inteligentni prometni sistemi (ITS), bodo opremljene z napravami, ki so potrebne za podporo inteligentnim prometnim sistemom: kamere, 

semaforji, informacijski panoji in spremenljiva prometna signalizacija. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja predloži podroben načrt za zmanjšanje prometnih zastojev, analizo stroškov v 

življenjski dobi v skladu s standardom ISO 15686-5 (če je potrebno) in opise naprav ITS (če je potrebno). 

B11. Zahteve glede učinkovitosti za trpežnost vozišča 

Najkrajšo nominalno življenjsko dobo vozišča, razen krovne plasti, določi naročnik, vendar ne 

sme biti krajša od: 

- 15 let za vezno plast, z možnostjo, da se zmanjša na nič manj kot 10 let ob posebnih 

pogojih (kot je agresivno podnebje – to je treba navesti v povabilu k oddaji ponudb); 

- 20 let za nosilno plast za fleksibilna/poltoga vozišča in za betonsko ploščo za toga 

vozišča; 

- 40 let za nevezano nosilno plast. 

Poleg tega lahko naročnik določi tudi najkrajšo nominalno življenjsko dobo za krovno plast, 

če posebni pogoji vozišča omogočajo določitev praga. 

Preverjanje:  

B11. Zahteve glede učinkovitosti za trpežnost vozišča 

Najkrajšo nominalno življenjsko dobo vozišča, razen krovne plasti, določi naročnik, vendar ne 

sme biti krajša od: 

- 20 let za vezno plast, z možnostjo, da se zmanjša na nič manj kot 15 let ob posebnih 

pogojih (kot je agresivno podnebje – to je treba navesti v povabilu k oddaji ponudb); 

- 40 let za nosilno plast za fleksibilna/poltoga vozišča in za betonsko ploščo za toga 

vozišča; 

- 60 let za nevezano nosilno plast. 

Poleg tega lahko naročnik določi tudi najkrajšo nominalno življenjsko dobo za krovno plast, 

če posebni pogoji vozišča omogočajo določitev praga. 

Preverjanje:  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja zagotovi tehnično poročilo, ki določa najnižjo nominalno življenjsko dobo vezne 

in nosilne plasti ter nevezane nosilne plasti, ki ne smejo biti krajše, kot je navedeno zgoraj. 

Poročilo vključuje oceno nosilnost in odpornost proti utrujenosti ter kritične obremenitve in 

deformacije v plasteh vozišča. Poročilo vsebuje ustrezne podatke in informacije, zlasti v 

povezavi s fizikalno-mehanskimi lastnostmi materialov, z uporabljenimi gradbenimi tehnikami 

ter s postopki in z načrtom dela za gradbene dejavnosti. 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja zagotovi tehnično poročilo, ki določa najkrajšo nominalno življenjsko dobo 

vezne in nosilne plasti ter nevezane nosilne plasti, ki ne smejo biti krajše, kot je navedeno 

zgoraj. Poročilo vključuje oceno nosilnosti in odpornosti proti utrujenosti ter kritične 

obremenitve in deformacije v plasteh vozišča. Poročilo vsebuje ustrezne podatke in 

informacije, zlasti v povezavi s fizikalno-mehanskimi lastnostmi materialov, z uporabljenimi 

gradbenimi tehnikami ter s postopki in z načrtom dela za gradbene dejavnosti. 

B12. Načrt vzdrževanja in sanacije 

1. možnost 

Ta možnost velja ob naročilu projektiranja, gradnje in upravljanja. 

Ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja vključi načrt vzdrževanja in sanacije v projekt 

za izvedbo. Za vsak odsek ceste, za katerega so značilne posebne metode gradnje, materiali, 

okoljske razmere, meteorološke razmere in uporaba, velja za načrt vzdrževanja in sanacije vsaj 

naslednje: 

- vključuje redne, preventivne in sanacijske ukrepe; 

- optimizira razmerje med stroški in koristmi vzdrževalnih del; 

- določa okoljske učinkovitosti katerega koli rednega, preventivnega in sanacijskega 

ukrepa/strategije, ki so bili vključeni v ogljični odtis (v skladu z merilom B14, če je 

primerno); 

- vključuje stroške, pričakovane intervale med vzdrževalnimi dejavnostmi, načrt za 

zmanjšanje prometnih zastojev (v skladu z merilom B10) in načrt za ravnanje z 

odpadki, ki nastanejo pri rušenju (v skladu z merilom E2) za vsak ukrep. 

B12. Načrt vzdrževanja in sanacije 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja vključi načrt vzdrževanja in sanacije v projekt za izvedbo. Za vsak odsek ceste, 

za katerega so posebej značilne posebne metode gradnje, materiali, okoljske razmere, 

meteorološke razmere in uporaba, velja za načrt vzdrževanja in sanacije vsaj naslednje: 

- vključuje redne, preventivne in sanacijske ukrepe; 

- optimizira razmerje med stroški in koristmi vzdrževalnih del; 

- določa okoljske učinkovitosti katerega koli rednega, preventivnega in sanacijskega 

ukrepa/strategije, ki so bili vključeni v oceno življenjskega kroga (v skladu z 

merilom B14, če je primerno); 

- vključuje stroške, pričakovane intervale med vzdrževalnimi dejavnostmi, načrt za 

zmanjšanje prometnih zastojev (v skladu z merilom B10) in načrt za ravnanje z 

odpadki, ki nastanejo pri rušenju (v skladu z merilom E2) za vsak ukrep. 

Preverjanje: 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja zagotovi tehnično poročilo, ki vključuje ustrezne podatke in informacije ter 

delovni načrt načrtovanih dejavnosti. 2. možnost 

Ta možnost velja ob ločenih pogodbah projektiranja in gradnje.  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje v projekt za izvedbo vključi 

splošni načrt vzdrževanja in sanacije. Za vsak odsek ceste, za katerega so značilne posebne 

metode gradnje, materiali, okoljske razmere, meteorološke razmere in uporaba, splošni načrt 

vzdrževanja in sanacije vključuje: 

- okoljsko učinkovitost rednih, preventivnih in sanacijskih ukrepov (v skladu z 

merilom B14 glede ogljičnega odtisa, če je primerno); 

- povprečne intervale vseh rednih, preventivnih in sanacijskih ukrepov (če jih ne 

določi naročnik); 

- načrt za zmanjšanje prometnih zastojev (v skladu z merilom B10) in načrt za 

ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri rušenju (v skladu z merilom E2) za vsak ukrep. 
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Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja zagotovi tehnično poročilo, ki vključuje ustrezne podatke in informacije ter 

delovni načrt načrtovanih dejavnosti. 

MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

B13.  N. r. B13. Zahteve glede učinkovitosti za porabo goriva v prometu zaradi kotalnega upora 

Samo za avtoceste in hitre ceste, glavne ceste ali državne ceste, namenjene za visok PLDP7 – 

povprečni letni dnevni promet – pri enakomerni hitrosti. 

Naročnik lahko izbere za izvajanje tega merila eno od spodnjih možnosti. Za vse tri možnosti 

je treba zahtevati, da je povprečna globina profila skladna s torno sposobnostjo in mokrim 

trenjem v skladu z zahtevami nacionalne, regionalne in/ali lokalne zakonodaje. 

1. možnost 

Točke bodo dodeljene tistim ponudbam, ki se zavežejo k nižji povprečni globini profila 

cestne površine v razponu varnostnih pogojev, določenih na podlagi torne sposobnosti in 

mokrega trenja. 

2. možnost 

Točke bodo dodeljene tistim ponudbam, ki se zavežejo k manjšemu kotalnemu uporu cestne 

površine.  

Ta možnost se lahko uporabi le, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji: 

1. naročnik v povabilu k oddaji ponudb določi preskusno metodo, ki se uporablja za 

neposredno merjenje kotalnega upora; 

2. ponudniki imajo dostop do laboratorijev, ki preskušajo kotalni upor v skladu s to 

preskusno metodo; 

3. preskusna metoda je potrjena v skladu z določbami standarda ISO 17025. 

3. možnost 

Točke bodo dodeljene tistim ponudbam, ki se zavežejo k takšnim cestnim površinam, ki bodo 

prispevale k manjši porabi goriva v prometu. 

Naročnik bo ponudnikom zagotovil orodje, vključno s podatki za načrtovanje (poti, prometni 

tok, povprečna stopnja krivin, vzpon in padec/naklon). Ponudnik vključi načrtovane parametre, 

ki vplivajo na porabo goriva, in navede te vrednosti skupaj s stopnjami negotovosti ter stopnjo 

                                                      
7 Visok PLDP se lahko razlikuje po državah in regijah EU, zato bi vrednost, ki se šteje kot „visoka“, moral ovrednotiti vsak organ za ceste. Kot splošno pravilo literatura navaja, da je mejna vrednost med visokim in nizkim obsegom prometa okoli 2 000–3 000 PLDP. 
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negotovosti ocene o porabi goriva v prometu. 

Preverjanje:  

Vse možnosti: Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik 

projektiranja, gradnje in upravljanja predloži projekt za izvedbo, ki vključuje parametre 

učinkovitosti, navedene skupaj z rezultati preskusov na reprezentativnem testnem vzorcu 

površine. Preskuse izvede neodvisni laboratorij v skladu s splošnimi načeli standarda 

ISO 17025. 

Možnost 1: povprečna globina profila se meri v skladu s standardom ISO 13473-1. 

Možnost 2: kotalni upor se meri s preskusno metodo, ki jo določi naročnik v povabilu k oddaji 

ponudb. 

Možnost 3: projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik 

projektiranja, gradnje in upravljanja predloži rezultate pričakovane porabe goriva s pomočjo 

orodja MIRAVEC ali – kjer obstajajo – drugih enakovrednih orodij za ocenjevanje. Da lahko 

veljajo kot enakovredna, morajo ta orodja vključevati naslednje parametre: 

- model porabe goriva za prost tok prometa, ki temelji na: 

o značilnostih vozila (tip, uporabljeno gorivo, razred Euro); 

o kotalnem uporu, zračnem uporu, povprečni stopnji krivin, vzponu in 

padcu/naklonu, hitrosti; 

- kotalni upor v odvisnosti od temperature okolice, indeks IRI, povprečno globino 

profila; 

- hitrosti vozila glede na objavljeno hitrost, tip vozila, količino prometa, naklon, 

indeks IRI in prisotne kolesnice; 

- čas mirovanja. 
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B14. Učinkovitost ocene življenjskega kroga glavnih cestnih elementov  

Če je treba upoštevati vpliv faze uporabe ceste, se to merilo uporablja v kombinaciji z merilom 

za oddajo javnega naročila B13 Zahteve glede učinkovitosti za porabo goriva v prometu 

zaradi kotalnega upora. 

To merilo se lahko uporabi samo, če se ponudnikom predloži popis del8 za referenčno cesto kot 

podlago za primerjavo ali če se v konkurenčnem postopku primerja načrte, ki jih predložijo 

različni ponudniki. 

V postopku javnega naročanja se upoštevajo dodatne tehnične smernice, kot je navedeno v 

Prilogi A (možnost glede ogljičnega odtisa). 

Tehnični ocenjevalec, specializiran za ogljični odtis, pomaga pri pripravi povabila k oddaji 

ponudb in kritično pregleda ponudbe. 

Točke bodo dodeljene na osnovi izboljšanega ogljičnega odtisa ceste, ki vključuje vsaj glavne 

cestne elemente, ki so navedeni v preglednici a) v primerjavi z referenčno cesto ali drugimi 

konkurenčnimi načrti. 

Podlaga za primerjavo se navede v povabilu k oddaji ponudb. 

Preglednica a) Obseg cestnih elementov, ki jih je treba oceniti 

Novogradnja ali večje spremembe Vzdrževanje in sanacija 

 Temeljna tla, vključno z zemeljskimi in s 

pripravljalnimi deli 

 Nevezana nosilna plast 

 Nosilna, vezna in krovna plast ali betonske 

plošče 

 Dodatni pomožni cestni elementi 

(neobvezno) 

 Nosilna plast, vezna in krovna plast 

ali betonske plošče 

 

Učinkovitost se oceni z izvedbo ogljičnega odtisa ceste v skladu s standardom ISO 14067 ali 

enakovrednim standardom. V povabilu k oddaji ponudb je določena metoda, ki se uporabi za 

ocenjevanje (gl. Prilogo A). 

Ponudnik, ki prikaže najnižji ogljični odtis, bo uvrščen najvišje. 

Če se analiza z možnostjo ogljičnega odtisa izvede pred izbiro glavnega izvajalca, izbrani 

ponudnik pripravi primopredajni dokument, ki vključuje ključne predpostavke in rezultate s 

posebnim poudarkom na: 

- rešitvah za zemeljska in pripravljalna dela; 

B14. Učinkovitost ocene življenjskega kroga glavnih cestnih elementov  

Če je treba upoštevati vpliv faze uporabe ceste, se to merilo uporablja v kombinaciji z merilom 

za oddajo javnega naročila B13 Zahteve glede učinkovitosti za porabo goriva v prometu 

zaradi kotalnega upora. 

To merilo se lahko uporabi samo, če se ponudnikom predloži popis del8 za referenčno cesto kot 

podlago za primerjavo ali če se v konkurenčnem postopku primerja načrte, ki jih predložijo 

različni ponudniki. 

V postopku javnega naročanja se upoštevajo dodatne tehnične smernice, kot so določene v 

Prilogi B (možnost glede ocene življenjskega kroga). 

Tehnični ocenjevalec, specializiran za oceno življenjskega kroga, pomaga pri pripravi 

povabila k oddaji ponudb in kritično pregleda ponudbe. 

Točke bodo dodeljene na osnovi izboljšane učinkovitosti ocene življenjskega kroga ceste, ki 

vključuje vsaj glavne cestne elemente, ki so navedeni v preglednici b), v primerjavi z 

referenčno cesto ali drugimi konkurenčnimi načrti. 

Podlaga za primerjavo, ki bo uporabljena, se navede v povabilu k oddaji ponudb. 

Preglednica b) Obseg cestnih elementov, ki jih je treba oceniti 

Novogradnja ali večje spremembe Vzdrževanje in sanacija 

 Temeljna tla, vključno z zemeljskimi in s 

pripravljalnimi deli 

 Nevezana nosilna plast 

 Nosilna, vezna in krovna plast ali betonske 

plošče 

 Dodatni pomožni cestni elementi 

(neobvezno) 

 Nosilna plast, vezna in krovna plast 

ali betonske plošče 

 

Učinkovitost se oceni z izvedbo ocene življenjskega kroga ceste v skladu s standardom 

ISO 14040/14044. V povabilu k oddaji ponudb je navedeno, katera izmed naslednjih metod se 

uporabi za ocenjevanje (gl. Prilogo B): 

(i) rezultati glede na kategorijo vpliva: združeni rezultati karakterizacije za vsak 

kazalnik, pridobljeni z uporabo navedene metode ocene življenjskega kroga; ali 

(ii) rezultat orodja za oceno življenjskega kroga: enotni rezultat, pridobljen z uporabo 

nacionalnega ali regionalnega orodja za oceno življenjskega kroga, ki ga uporabljajo 

javni organi. 

                                                      
8
 Popis del je opredeljen kot „seznam postavk z natančnimi identifikacijskimi opisi in s fiksnimi količinami dela, vključenega v naročilo“ (RICS 2011)

. 
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- predlaganih materialih, uporabljenih tehnikah, kot so: WMA (topla asfaltna 

mešanica), HWMA (poltopla asfaltna mešanica), CMA (hladna asfaltna mešanica), 

ter recikliranih in ponovno uporabljenih materialih in/ali stranskih proizvodih; 

- emisijah ekvivalenta CO2 na tono prepeljanega materiala s kraja proizvodnje do 

delovišča (osnovni načrt glede mase in transporta); 

- odstotku recikliranja, ponovni uporabi izkopanih materialov ter gradbenih odpadkov 

in odpadkov, ki nastanejo pri rušenju, na kraju samem in zunaj njega; 

- dejavnostih in pogostosti vzdrževanja. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja predloži kosovnico za predlagani načrt in rezultate ocene ogljičnega odtisa, ki se 

sporočijo v skladu s standardom ISO 14067 ali ekvivalentnim standardom. Primerjava z 

referenčno cesto je opisana v strnjenem tehničnem poročilu, ki vključuje primerjavo 

predlaganih konstrukcijskih možnosti in izračun možnosti izboljšav. V tehničnem poročilu je 

opisano, kako so zajeti „tehnični vidiki za obravnavo“ (kot so opisani v Prilogi A). 

Naročnik bo uporabil primopredajni dokument za prihodnja povabila k oddaji ponudb ob 

ločenih pogodbah za projektiranje in gradnjo ali pa ga bo glavni izvajalec gradbenih del ali 

izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja posodobil 

in dodatno izboljšal pred začetkom faze gradnje. 

Izbrani ponudnik sklene fazo načrtovanja s pripravo dokumenta o primopredaji. 

Uspešni ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja 

pripravi dokument o primopredaji pred začetkom faze gradnje. 

Kritični pregled tehničnega poročila opravi tehnični ocenjevalec življenjskega kroga, ki ga 

imenuje naročnik. Kritični pregled se izvede na podlagi smernic v Prilogi C. 

V vsakem primeru metodologija vključuje vsaj kazalnike kategorije vpliva v življenjskem 

krogu, navedene v Prilogi B. 

Tehnologije za pridobivanje energije se vključijo v oceno življenjskega kroga v skladu s točko 

d) v Prilogi B. 

Če se analiza ocene življenjskega kroga izvede pred izbiro glavnega izvajalca, izbrani 

ponudnik pripravi primopredajni dokument, ki vključuje ključne predpostavke in rezultate s 

posebnim poudarkom na: 

- rešitvah za zemeljska in pripravljalna dela; 

- predlaganih materialih, uporabljenih tehnikah, kot so: WMA (topla asfaltna 

mešanica), HWMA (poltopla asfaltna mešanica), CMA (hladna asfaltna mešanica), 

ter recikliranih in ponovno uporabljenih materialih in/ali stranskih proizvodih; 

- emisijah ekvivalenta CO2 na tono prepeljanega materiala s kraja proizvodnje do 

delovišča (osnovni načrt glede mase in transporta); 

- odstotku recikliranja, ponovni uporabi izkopanih materialov ter gradbenih odpadkov 

in odpadkov, ki nastanejo pri rušenju, na kraju samem in zunaj njega; 

- dejavnostih in pogostosti vzdrževanja. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja predloži kosovnico za predlagani načrt in rezultate ocene življenjskega kroga, ki 

se sporočijo v skladu s standardom ISO 14044. Primerjava z referenčno cesto je opisana v 

strnjenem tehničnem poročilu, ki vključuje primerjavo predlaganih konstrukcijskih možnosti in 

izračun možnosti izboljšav. V tehničnem poročilu je opisano, kako so zajeti „tehnični vidiki za 

obravnavo“ (kot so opisani v Prilogi B). 

Naročnik bo uporabil primopredajni dokument za prihodnja povabila k oddaji ponudb ob 

ločenih pogodbah za projektiranje in gradnjo ali pa ga bo glavni izvajalec gradbenih del ali 

izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja posodobil 

in dodatno izboljšal pred začetkom faze gradnje. 

Izbrani ponudnik sklene fazo načrtovanja s pripravo dokumenta o primopredaji. 

Uspešni ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja 

pripravi dokument o primopredaji pred začetkom faze gradnje. 

Kritični pregled tehničnega poročila opravi tehnični ocenjevalec življenjskega kroga, ki ga 

imenuje naročnik. Kritični pregled se izvede na podlagi smernic v Prilogi C. 

B15. Vključitev recikliranega materiala 

Priporoča se, da se preuči združitev tega merila z merilom B16, ne bi pa se smelo uporabiti, če 

B15. Vključitev recikliranega materiala 

Priporoča se, da se preuči združitev tega merila z merilom B16, ne bi se pa smelo uporabiti, če 
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je izbrano merilo B149.  

Naročnik bo točke dodelil ponudnikom, ki po masi dosegajo 15 % ali več vsebnosti 

recikliranega materiala, ponovno uporabljenega materiala in/ali stranskih proizvodov10 za vse 

glavne cestne elemente v preglednici c). 

Lahko se določi višja zahteva za oddajo javnega naročila glede minimalne vsebnosti, če se 

pred objavo razpisa za glavnega izvajalca sklene dogovor s projektantsko skupino. 

Naročnik se lahko odloči, da bo v skladu s posebnimi lokalnimi pogoji dodelil več točk za 

vsebnost ponovno uporabljenega materiala kot za vsebnost recikliranega materiala. 

Preglednica c) Obseg cestnih elementov, ki jih je treba oceniti 

Novogradnja ali večje spremembe Vzdrževanje in sanacija 

 Temeljna tla, vključno z zemeljskimi in 

pripravljalnimi deli; 

 nevezana nosilna plast; 

 nosilna, vezna in krovna plast ali betonske 

plošče. 

 Nosilna plast, vezna in krovna 

plast ali betonske plošče. 

 

Vsebnost recikliranega in ponovno uporabljenega materiala se izračuna na podlagi povprečne 

masne bilance ponovno uporabljenega, recikliranega materiala in/ali stranskih proizvodov 

glede na to, kako so proizvedeni in dostavljeni na gradbišče (kot je ustrezno): 

- Za vsako že pripravljeno serijo, iz katere so dostave odpremljene na gradbišče v 

skladu s standardi o: 

o agregatih – EN 13242, EN 13285; 

o asfaltnih voziščih – EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betonskih voziščih – EN 206, EN 12620, EN 13877; 

o hidravlično vezanih zrnatih mešanic – EN 14227, del 1–5; 

o stabiliziranih tleh – EN 14227, del 10–15. 

- Na letni osnovi za tovarniško izdelane plošče in elemente z zahtevano vsebnostjo v 

skladu s standardi EN 12620 in EN 206, EN 13877 ter nacionalno zakonodajo. 

Preverjanje:  

je izbrano merilo B149.  

Naročnik bo točke dodelil ponudnikom, ki po masi dosegajo 30 % ali več vsebnosti 

recikliranega materiala, ponovno uporabljenega materiala in/ali stranskih proizvodov10 za vse 

glavne cestne elemente v preglednici d). 

Lahko se določi višja zahteva za oddajo javnega naročila glede minimalne vsebnosti, če se 

pred objavo razpisa za glavnega izvajalca sklene dogovor s projektantsko skupino. 

Naročnik se lahko odloči, da bo v skladu s posebnimi lokalnimi pogoji dodelil več točk za 

vsebnost ponovno uporabljenega materiala kot za vsebnost recikliranega materiala. 

Preglednica d) Obseg cestnih elementov, ki jih je treba oceniti 

Novogradnja ali večje spremembe Vzdrževanje in sanacija 

 Temeljna tla, vključno z zemeljskimi in 

pripravljalnimi deli; 

 nevezana nosilna plast; 

 nosilna, vezna in krovna plast ali betonske 

plošče. 

 Nosilna, vezna in krovna plast ali 

betonske plošče. 

 

Vsebnost recikliranega in ponovno uporabljenega materiala se izračuna na podlagi povprečne 

masne bilance ponovno uporabljenega, recikliranega materiala in/ali stranskih proizvodov 

glede na to, kako so proizvedeni in dostavljeni na gradbišče (kot je ustrezno): 

- Za vsako že pripravljeno serijo, iz katere so dostave odpremljene na gradbišče v 

skladu s standardi o: 

o agregatih – EN 13242, EN 13285; 

o asfaltnih voziščih – EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o betonskih voziščih – EN 206, EN 12620, EN 13877; 

o hidravlično vezanih zrnatih mešanic – EN 14227, del 1–5; 

o stabiliziranih tleh – EN 14227, del 10–15. 

- Na letni osnovi za tovarniško izdelane plošče in elemente z zahtevano vsebnostjo v 

skladu s standardi EN 12620 in EN 206, EN 13877 ter nacionalno zakonodajo. 

Preverjanje:  

                                                      
9 Če posebni lokalni pogoji in politike načrtovanja podpirajo uporabo recikliranega materiala, lahko naročnik za vsak primer posebej oceni, ali bi bilo mogoče v povabilo k oddaji ponudb poleg splošnega merila B14 glede ogljičnega odtisa/ocene življenjskega kroga 

vključiti tudi merilo glede vsebnosti recikliranega materiala. Predpostavke in podatke popisa življenjskega kroga, ki se nanašajo na fazo proizvodnje in gradnje pri recikliranih materialih, bi bilo treba vključiti v odgovor na B14. 

10 Stranski proizvod je v členu 5 direktive o odpadkih opredeljen kot „snov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja tega izdelka ...“ 
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Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja predlaga vsebnost recikliranih materialov, ponovno uporabljenih materialov 

in/ali stranskih proizvodov za določitev sorazmernega deleža vsebnosti recikliranih materialov 

in/ali ponovno uporabljenih materialov na skupno maso določenih cestnih elementov, in sicer 

na podlagi informacij, ki jih zagotovi proizvajalec gradbenega materiala. 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja opiše, kako se bo izračunala in preverila vsebnost recikliranega materiala, 

vključno vsaj z dokumentacijo o seriji v obliki poročila o preskusu tipa, dokumentacijo o 

kontroli proizvodnje v tovarni in dokumentacijo o dobavi, ter kako bo v fazi gradnje urejeno 

preverjanje s strani tretje osebe. 

 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja predlaga vsebnost recikliranih materialov, ponovno uporabljenih materialov 

in/ali stranskih proizvodov za določitev sorazmernega deleža vsebnosti recikliranih materialov 

in/ali ponovno uporabljenih materialov na skupno maso določenih cestnih elementov, in sicer 

na podlagi informacij, ki jih zagotovi proizvajalec gradbenega materiala. 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja opiše, kako se bo izračunala in preverila vsebnost recikliranega materiala, 

vključno vsaj z dokumentacijo o seriji v obliki poročila o preskusu tipa, dokumentacijo o 

kontroli proizvodnje v tovarni in dokumentacijo o dobavi, ter kako bo v fazi gradnje urejeno 

preverjanje s strani tretje osebe. 

 

B16. Zahteve glede učinkovitosti za emisije ekvivalenta CO2, ki nastanejo pri prevozu agregatov 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Tega merila se ne bi smelo uporabiti, če se uporabi merilo B14. Priporoča se preučitev možnosti kombiniranja tega merila z merilom B15 za doseganje splošne okoljske koristi. To je treba 

vedno narediti na podlagi razumevanja lokalnih razmer na trgu ter z vzpostavitvijo in jasno določitvijo teže dveh meril v povabilu k oddaji ponudb, ki bosta zagotovila učinkovito konkurenco in 

nagradila ponudbe, ki ponujajo najboljšo splošno okoljsko učinkovitost. 

Točke bodo dodeljene v sorazmerju z zmanjšanjem emisij ekvivalenta CO2 na tono agregatov11 za uporabo pri proizvodnji glavnih cestnih elementov iz preglednice e). Metoda in orodje, ki se 

uporabljata za izračun emisij ekvivalenta CO2 pri prevozu, morata biti navedena v povabilu k oddaji ponudb. V nekaterih državah članicah morda že obstajajo zahteve glede izdaje dovoljenj in s 

tem povezana orodja za izračun ekvivalenta emisij CO2, povezanih s prevozom. V tem primeru ponudniki emisije navedejo v skladu s temi pravili.  

Naročnik lahko na podlagi informacij projektantske skupine določi najvišji cilj glede emisij ekvivalenta CO2 na tono prepeljanih agregatov. Ta cilj se skupaj s predpostavkami in pravili vključi 

v povabilo k oddaji ponudb za glavnega izvajalca.  

Preglednica e) Obseg cestnih elementov, ki jih je treba oceniti 

Novogradnja ali večje spremembe Vzdrževanje in sanacija 

 Temeljna tla, vključno z zemeljskimi in pripravljalnimi 

deli; 

 nevezana nosilna plast; 

 nosilna, vezna in krovna plast ali betonske plošče; 

 dodatni pomožni cestni elementi (neobvezno). 

 Nosilna, vezna in krovna plast ali betonske 

plošče. 

 

Preverjanje: 

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja navede oceno emisij ekvivalenta CO2 na tono za agregate, ki se uporabljajo pri 

navedenih cestnih elementih, pri čemer uporabi orodje za izračun, navedeno v povabilu k oddaji ponudb. Navedejo se načini prevoza in emisijski faktor za vsak način prevoza, pomnožen z 

ustreznimi količinami materiala, kot so navedene v popisu del. 

                                                      
11 Agregati lahko vključujejo: i) naravne agregate (kot so pesek, gramoz, drobir); ii) reciklirane agregate (kot so materiali iz gradbenih odpadkov in odpadkov, ki nastanejo pri rušenju); iii) sekundarne agregate (kot sta žlindra in pepel iz industrijskih postopkov). 
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B17. Zahteve za alternativne komponente za nadzor nad onesnaževanjem vode v drenažnih sistemih 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Točke bodo dodeljene načrtom za drenažne sisteme, ki vključujejo alternativne komponente (pogosto označene tudi kot SuDS), kot sledi: 

- filtrski jarki z nizkimi robniki (< 25mm) ali brez robnikov ob cestnem robu, ki zajemajo najmanj 40 % roba (0,25 X točk); 

- s travo poraščene kotanje, ki zajemajo najmanj 40 % cestnega roba (0,5 X točk); 

- porasli zadrževalni bazeni z neobloženimi plastmi za infiltracijo, skozi katere je usmerjena vsa odvajana voda s ceste, preden doseže lokalni površinski vodotok (0,5 X točk); 

- porasli zadrževalni ribniki z oblogami za ustvarjanje umetnih mokrišč in/ali stalnega vodnega telesa, v delu bazena ali v celotnem bazenu, skozi katerega je usmerjena vsa odvajana 

voda s ceste, preden doseže lokalni površinski vodotok (0,75 X točk). 

V načrt drenaže se lahko vključi več kot ena komponenta SuDS.  

Ti sistemi morajo biti zasnovani v skladu s smernicami dobre prakse, na primer kot je podrobno opisano v Priročniku SuDS C697, ki ga je izdala CIRIA leta 2007, ali v drugi podobni, vendar 

novejši literaturi. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja zagotovi podrobnosti teh drenažnih rešitev in jih jasno navede v načrtu. Kadar je to 

ustrezno, se je treba sklicevati na podrobnosti načrtov v skladu z najboljšo prakso in kako so te vključene v načrt. 

B18. Zahteve za zmogljivost zadrževanja padavinskih voda v drenažnih sistemih, ki vključujejo alternativne komponente 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Točke bodo dodeljene za drenažne sisteme, ki vključujejo alternativne komponente (pogosto imenovane SuDS), ki vključujejo naprave za zadrževanje padavinskih voda, ki izboljšujejo estetiko 

lokacije in prispevajo k potencialnemu ustvarjanju habitatov, kot sledi: 

- s travo poraščene kotanje z majhnimi jezovi in s šobno ploščo na dnu, ki delujejo kot naprave za zadrževanje v času intenzivnih padavin, vendar so običajno suhe (0,50 X točk); 

- porasli zadrževalni bazeni z neobloženimi plastmi za infiltracijo in prelitje v težkih pogojih, skozi katere je usmerjena vsa odvajana voda s ceste, preden doseže lokalni površinski 

vodotok (0,50 X točk); 

- porasli zadrževalni ribniki z oblogami za ustvarjanje umetnih mokrišč in/ali stalnega vodnega telesa, v delu bazena ali v celotnem bazenu, skozi katerega je usmerjena vsa odvajana 

voda s ceste, preden doseže lokalni površinski vodotok (0,75 X točk). 

Vsaka ali vse komponente se lahko vključijo v načrt drenaže in kombinirajo z drugimi gradbenimi drenažnimi komponentami glede na zahteve lokacije. 

Ti sistemi morajo biti zasnovani v skladu s smernicami dobre prakse, na primer kot je podrobno opisano v Priročniku SuDS C697, ki ga je izdala CIRIA leta 2007, ali v drugi podobni, vendar 

novejši literaturi. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje in upravljanja zagotovi podrobnosti teh drenažnih rešitev in jih jasno navede v načrtu. Kadar je to 

ustrezno, se je treba sklicevati na podrobnosti načrtov v skladu z najboljšo prakso in kako so te vključene v načrt. 
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B19. Zahteve glede učinkovitosti za prehod divjih živali prek ceste 

Točke bodo dodeljene za infrastrukturo za drenažo (prepusti ali podvozi), ki je v pomoč pri 

varnem prehodu majhnih živali in dvoživk ali vodnih vrst preko ceste. Točke se dodelijo na 

naslednji način: 

- filtrski jarki z nizkimi robniki (< 25 mm) ali brez robnikov ob cestnem robu, ki 

zajemajo najmanj 40 % roba (0,5 X točk); 

- vsaj 50 % vseh prepustov za prehod površinske vode prek nosilne plasti ceste 

zagotovi ravne in suhe poti za majhne živali (0,5 X točk); 

- noben prepust, po katerem tečejo stalni površinski vodotoki, ne preprečuje gorvodne 

migracije rib ali dvoživk (0,5 X točk). 

Prepusti, ki dovoljujejo prehod majhnih živali in vodnih vrst, morajo biti izdelani po smernicah 

dobre prakse, na primer kot je objavljeno v Priročniku COST 341 ali podobnem dokumentu, ki 

ga predlaga naročnik. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja zagotovi podatke o vseh robnikih, filtrskih jarkih ali o prepustih in jih primerja s 

smernicami dobre prakse, ki jih navede naročnik. 

B19.  Zahteve glede učinkovitosti za prehod divjih živali prek ceste 

Točke bodo dodeljene za infrastrukturo za drenažo (prepusti ali podvozi), ki omogoča varen 

prehod majhnih živali in dvoživk ali vodnih vrst preko ceste. Točke se dodelijo na naslednji 

način: 

- filtrski jarki brez robnikov ob cestnem robu, ki zajemajo najmanj 60 % roba (0,5 X 

točk); 

- vsi prepusti za prehod površinske vode prek nosilne plasti ceste zagotovijo ravne in 

suhe poti za majhne živali (0,5 X točk); 

- noben prepust, po katerem tečejo stalni površinski vodotoki, ne preprečuje gorvodne 

migracije rib ali dvoživk (0,5 X točk). 

Prepusti, ki dovoljujejo prehod majhnih živali in vodnih vrst, morajo biti izdelani po smernicah 

dobre prakse, na primer kot je objavljeno v Priročniku COST 341 ali podobnem dokumentu, ki 

ga predlaga naročnik. 

Preverjanje:  

Projektantska skupina ali ponudnik projektiranja in gradnje ali ponudnik projektiranja, gradnje 

in upravljanja zagotovi podatke o vseh robnikih, filtrskih jarkih ali o prepustih in jih primerja s 

smernicami dobre prakse, ki jih navede naročnik. 

B20. Zahtevek glede učinkovitosti načrtov za nizkohrupna vozišča 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Točke bodo dodeljene, če je v načrtu vozišča navedeno, da bodo dosežene emisije hrupa v neposredni bližini, ki so več kot 1 dB(A) nižje od minimalnih tehničnih zahtev (gl. B7). Točke bodo 

dodeljene v sorazmerju s številom decibelov (dB(A)), s katerim se ocenjena učinkovitost izboljša glede na minimalne tehnične zahteve. 

Preverjanje:  

Enako kot je navedeno v preverjanju za merilo B7. 
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C Gradnja ali večje spremembe 

Osnovna merila Splošna merila 

KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA 

C1. Gradnja cest in začetek njihovega obratovanja 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja mora zagotoviti, da sta gradnja cest in začetek njihovega obratovanja v 

skladu z dogovorjenimi načrti in s specifikacijami. Posebno pozornost je treba nameniti 

naslednjim vidikom: 

- učinkovitost glede ogljičnega odtisa/ocene življenjskega kroga glavnih cestnih 

elementov (merilo B14) ali emisije CO2 na tono prepeljanega materiala (merilo 

B16); 

- načrt upravljanja izkopanih materialov in tal (merilo B2); 

- komponente za nadzor onesnaževanja vode, zmogljivost zadrževanja padavinskih 

voda ter načrt za vključevanje in obnovo okolja in oblikovanje prehoda za divje 

živali v drenažnem sistemu (merila B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- trpežnost vozišča (merilo B11); 

- izvajanje načrta za zmanjšanje prometnih zastojev (merilo B10). 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja obvesti naročnika, če je nujno izvesti pomembno odstopanje od 

projektnih zahtev v fazi gradnje, in se strinja z morebitnimi odstopanji, če so upravičena. 

Za primere, ko ne pride do sporazuma, morajo pogodbene klavzule vsebovati vnaprej določene 

postopke za odločanje o ustreznih in sorazmernih kaznih za neskladnost in/ali korektivne ali 

blažilne ukrepe. 

C1. Gradnja cest in začetek njihovega obratovanja 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja mora zagotoviti, da sta gradnja cest in začetek njihovega obratovanja v 

skladu z dogovorjenimi načrti in s specifikacijami. Posebno pozornost je treba nameniti 

naslednjim vidikom: 

- makrostruktura vozišča (povprečna globina profila) (gl. merilo B13); 

- učinkovitost glede ogljičnega odtisa/ocene življenjskega kroga glavnih cestnih 

elementov (merilo B14) ali emisije CO2 na tono prepeljanega materiala (merilo B16); 

- načrt upravljanja izkopanih materialov in tal (merilo B2); 

- komponente za nadzor onesnaževanja vode, zmogljivost zadrževanja padavinskih 

voda ter načrt za vključevanje in obnovo okolja in oblikovanje prehoda za divje živali 

v drenažnem sistemu (merila B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- trpežnost vozišča (merilo B11); 

- izvajanje načrta za zmanjšanje prometnih zastojev (merilo B10). 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja obvesti naročnika, če je nujno izvesti pomembno odstopanje od 

projektnih zahtev v fazi gradnje, in se strinja z morebitnimi odstopanji, če so upravičena. 

Za primere, ko ne pride do sporazuma, morajo pogodbene klavzule vsebovati vnaprej določene 

postopke za odločanje o ustreznih in sorazmernih kaznih za neskladnost in/ali korektivne ali 

blažilne ukrepe. 

C2. N. r. C2. Kakovost dokončane ceste – spremljanje parametrov tehničnega stanja 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja spremlja dogovorjene parametre tehničnega stanja kotalnega upora, ki 

vplivajo na porabo goriva v prometu po gradnji, pred odprtjem ceste in 6 mesecev po odprtju 

(cesta v uporabi) ter zagotovi kopijo rezultatov testa. 

Ob neskladnih rezultatih se je treba sklicevati na splošno besedilo klavzule o izvedbi javnega 

naročila iz C1. 



 

29 

 

C3. Vključitev recikliranega materiala 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Ko je material dostavljen na delovišče, se navedbe o recikliranem materialu z jasno sledljivostjo preverijo za vsako serijo12 proizvoda. 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja preveri navedbe s predložitvijo: 

- potrdila neodvisne tretje osebe o sledljivosti in masni bilanci za proizvod in/ali reciklirani material; 

- ali enakovrednega dokumenta, ki ga zagotovi proizvajalec. 

C4. Spremljanje nizkotemperaturnega asfalta 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Temperatura polaganja nizkotemperaturnega asfalta se preveri za vsako serijo13 proizvoda na delovišču. 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži: 

- potrdilo neodvisnega laboratorija glede maksimalne temperature polaganja asfalta; 

- ali enakovreden dokument, ki ga zagotovi proizvajalec asfalta. 

C5. Izvajanje načrta upravljanja izkopanih materialov in tal 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja vzpostavi sistem za spremljanje in poročanje o ukrepih, ki vključujejo 

izkopane materiale in tla med potekom gradbenih del na kraju samem. Ta sistem vključuje podatke, ki predstavljajo ustvarjene mase (živica in izkopani materiali), odstotke ponovno 

uporabljenega/recikliranega materiala na kraju samem in odstotke ponovno uporabljenega/recikliranega materiala zunaj kraja nastanka. 

Sistem tudi sledi pošiljkam izkopanih materialov do namembnega kraja in ga preverja. Podatki o spremljanju in sledenju se naročniku pošiljajo v dogovorjenih intervalih. 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja obvesti naročnika, če je nujno izvesti pomembno odstopanje od načrta 

upravljanja izkopanih materialov in tal, predlaganega v fazi projektiranja, in se strinja z morebitnimi odstopanji, če so upravičena. 

 

C6. Pregled komponent za nadzor nad onesnaževanjem vode v drenažnih sistemih 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Izvajalec opravi pregled lokacije za določitev dimenzij drenažnega sistema, poti in povezav med komponentami drenaže in njihove skladnosti s projektnimi načrti. Informacije se pošljejo 

naročniku na podlagi dogovorjenega časovnega razporeda. 

Ob nezadovoljivih ali neskladnih rezultatih se je treba sklicevati na splošno besedilo klavzule o izvedbi javnega naročila iz C1. 

                                                      
12 „Serija“ pomeni količino enotno označenih proizvodov, ki se proizvedejo v isti mešalnici v enakih razmerah in v skladu z določenim vzorcem mešanice z enakimi sestavinami. 

13 „Serija“ pomeni količino enotno označenih proizvodov, ki se proizvedejo v isti mešalnici v enakih razmerah in v skladu z določenim vzorcem mešanice z enakimi sestavinami. 
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C7. Gradnja alternativnih komponent za nadzor nad onesnaževanjem vode v drenažnih sistemih 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Izvajalec opravi preglede na lokaciji med namestitvijo drenažnih komponent z vegetacijo in po njej ter zagotovi, da se sprejmejo ustrezni ukrepi v skladu s smernicami dobre prakse za 

vzpostavitev rastlinskih pokrovov v drenažnih komponentah SuDS. Informacije se pošlje naročniku na podlagi dogovorjenega časovnega razporeda. 

Ob nezadovoljivih ali neskladnih rezultatih se je treba sklicevati na splošno besedilo klavzule o izvedbi javnega naročila iz C1. 

 

C8. Pregled zmogljivosti zadrževanja padavinske vode v drenažnih sistemih 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja pregleda drenažni sistem v fazi gradnje, da zagotovi, da sledi 

dogovorjenemu načrtu ter da izpolnjuje dimenzije, nagibe in druge tehnične podrobnosti, določene v načrtu. 

Ob nezadovoljivih ali neskladnih rezultatih se je treba sklicevati na splošno besedilo klavzule o izvedbi javnega naročila iz C1. 

 

C9. Pregled zmogljivosti zadrževanja padavinske vode v drenažnih sistemih, ki vključujejo alternativne komponente 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja opravi preglede na lokaciji med namestitvijo drenažnih komponent z 

vegetacijo in po njej ter zagotovi, da se sprejmejo ustrezni ukrepi v skladu s smernicami dobre prakse za vzpostavitev rastlinskih pokrovov v drenažnih komponentah SuDS. 

Ob nezadovoljivih ali neskladnih rezultatih se je treba sklicevati na splošno besedilo klavzule o izvedbi javnega naročila iz C1. 

 

C10. Izvajanje načrta za vključevanje in obnovo okolja  

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Med deli glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja privoli v pregled lokacije območja gradnje, da se zagotovi, da je bil 

načrt izveden. 

Po zaključku del glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja pristane na končni pregled lokacije območja gradnje, da se 

zagotovi, da je bil načrt izveden, vključno z morebitnimi dogovorjenimi odstopanji od načrta. 

Ob nezadovoljivih ali neskladnih rezultatih se je treba sklicevati na splošno besedilo klavzule o izvedbi javnega naročila iz C1. 

 

C11. Pregled prehodov preko ceste za divje živali in drugih ukrepov 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja izvaja inšpekcijske preglede vseh filtrskih jarkov ali prepustov, vključenih v 

svoji ponudbi, med gradnjo in takoj po njej ter zagotovi, da ti izpolnjujejo minimalne zahteve glede tehničnih podrobnosti, določenih v načrtu, in da izpolnjujejo pogoje za dodelitev točk. 

Ob nezadovoljivih ali neskladnih rezultatih se je treba sklicevati na splošno besedilo klavzule o izvedbi javnega naročila iz C1. 



 

31 

 

C12. Spremljanje emisij hrupa med gradnjo 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

V času gradbenih/vzdrževalnih del glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja zagotovi, da: 

- je ustrezna protihrupna ograja postavljena v skladu z načrtom ali ga presega; 

- se ravni hrupa na območju receptorjev spremlja po urniku, ki je dogovorjen z naročnikom; 

- se podatki o hrupu obdelujejo za določitev posameznih vrednosti Lden in Lnight za vsak dan urnika dela, ki se lahko primerjajo z mejnimi vrednostmi, dogovorjenimi z naročnikom. 

Če se ugotovi, da vrednosti Lden in/ali Lnight v dogovorjenem obdobju spremljanja presegajo mejne vrednosti, določene v sprejeti ponudbi, lahko naročnik ustavi dela ali uvede kazni, kot je 

opredeljeno v povabilu k oddaji ponudb. Vse kazni se povečajo v sorazmerju z zmnožkom števila dB(A) presežene mejne vrednosti in časa, v katerem je prišlo do neskladnosti. 

C13. Testiranje skladnosti proizvodnje nizkohrupnih vozišč 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Po koncu del in 4–12 tednov po odprtju ceste neodvisne in pristojne tretje osebe pri glavnem izvajalcu gradbenih del ali izvajalcu projektiranja in gradnje ali izvajalcu projektiranja, gradnje in 

upravljanja izvedejo testiranje ravni emisij hrupa v neposredni bližini (CPX) glede skladnosti proizvodnje s projektnimi navedbami o emisijah hrupa s cestišča. 

Testiranje se izvede z uporabo prilagojenega vozila in v skladu s standardom ISO/DIS 11819-2. Referenčne pnevmatike, ki se uporabljajo v teh testih, so radialne standardne referenčne 

preskusne pnevmatike P 225/60 R16, kot so opredeljene v ASTM F2493-14, in to mora biti jasno navedeno v povabilu k oddaji ponudb. 

Teste je treba izvajati v suhih razmerah in za porozna cestišča, in sicer šele po najmanj dveh dneh od zadnjih padavin. 

Če podatki CPX niso skladni s projektnimi navedbami, za izvajalca projektiranja in gradnje ali izvajalca projektiranja, gradnje in upravljanja veljajo finančne kazni in/ali obveznost izvedbe 

korektivnih del brez dodatnih stroškov za naročnika. 

Če prostorska analiza pokaže, da le en majhen del cestnega odseka ne izpolnjuje mejne vrednosti hrupa, vsi korektivni ukrepi veljajo samo za to območje. 

Okvir za vse kazni ali korektivne ukrepe, ki se uporabljajo, mora biti jasno naveden v povabilu k oddaji ponudb. 

C14. Izvajanje načrta za zmanjšanje prometnih zastojev 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži dokumentarna dokazila o pravilnem izvajanju načrta za zmanjšanje 

prometnih zastojev. 

Naročnik bo preveril posebne zahteve glede zastojev (naprave ITS, reverzibilni pasovi in utrjene bankine) po gradnji, pred odprtjem ceste in 6 mesecev po odprtju (cesta v uporabi). 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja obvesti naročnika, če je nujno izvesti pomembno odstopanje od načrta za 

zmanjšanje prometnih zastojev, predlaganega v fazi projektiranja, in se strinja z morebitnimi odstopanji, če so upravičena. 

Ob nezadovoljivih ali neskladnih rezultatih se je treba sklicevati na splošno besedilo klavzule o izvedbi javnega naročila iz C1. 
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D Uporaba ceste 

Osnovna merila Splošna merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

D1. Trpežnost izvedbe nizkohrupnih vozišč 

Ko to zahteva lokalna ali nacionalna zakonodaja ali ko je nizka raven hrupa te ceste 

prioriteta. 

Emisije hrupa iz nizkohrupnih cestnih površin, merjene z metodo merjenja v neposredni bližini 

(CPX), ki je opredeljena v standardu ISO/DIS 11819-2, ne smejo presegati naslednjih mejnih 

vrednosti v odvisnosti od največje dovoljene hitrosti na cesti v 5-letnem obdobju po testiranju 

skladnosti proizvodnje: 

- 93 dB(A) pri 50 km/h in/ali 

- 98 dB(A) pri 70 km/h in/ali 

- 101 dB(A) pri 90 km/h. 

Testiranje se opravi vsaj enkrat v vsakem 30-mesečnem obdobju po odprtju ceste. 

Vozila in/ali priklopna vozila za test CPX uporabljajo radialne pnevmatike z jeklenimi pasovi z 

dimenzijsko oznako P 225/60 R16, kot je opredeljeno v ASTM F2493-14, z najmanj 5 mm 

profila. 

Podatki o preskusih se prilagodijo za temperaturo zraka 20 °C. Analiza negotovosti podatkov o 

preskusih se ocenjuje glede na Vodnik za izražanje negotovosti pri meritvah (Vodnik 

ISO/IEC 98-3:2008), preskusi pa morajo pokazati, da rezultati, vključno z njihovo 

negotovostjo, ne presegajo za več kot 1 dB(A) vrednosti, navedenih zgoraj, ali ambicioznejših 

vrednosti, navedenih v načrtu. 

Prostorsko odstopanje testiranega cestnega odseka mora pokazati, da nobeni posamezni deli 

preskušenega odseka ne presegajo teh skupnih mejnih vrednosti za več kot 2 dB(A). 

Preverjanje:  

Poročila o preskusih emisij hrupa v neposredni bližini, ki jih izvajajo neodvisni in pristojni 

organi v skladu s standardom ISO/DIS 11819-2, se predložijo naročniku in morajo biti skladni 

z ustreznimi zgornjimi mejnimi vrednostmi. 

D1. Trpežnost izvedbe nizkohrupnih vozišč 

Ko to zahteva lokalna ali nacionalna zakonodaja ali ko je nizka raven hrupa te ceste 

prioriteta. 

Emisije hrupa iz nizkohrupnih cestnih površin, merjene z metodo merjenja v neposredni bližini 

(CPX), ki je opredeljena v standardu ISO/DIS 11819-2, ne smejo presegati naslednjih mejnih 

vrednosti v odvisnosti od največje dovoljene hitrosti na cesti v 5-letnem obdobju po testiranju 

skladnosti proizvodnje: 

- 90 dB(A) pri 50 km/h in/ali 

- 95 dB(A) pri 70 km/h in/ali 

- 98 dB(A) pri 90 km/h. 

Testiranje se opravi vsaj enkrat v vsakem 30-mesečnem obdobju po odprtju ceste. 

Vozila in/ali priklopna vozila za test CPX uporabljajo radialne pnevmatike z jeklenimi pasovi z 

dimenzijsko oznako P 225/60 R16, kot je opredeljeno v ASTM F2493-14, z najmanj 5 mm 

profila. 

Podatki o preskusih se prilagodijo za temperaturo zraka 20 °C. Analiza negotovosti podatkov o 

preskusih se ocenjuje glede na Vodnik za izražanje negotovosti pri meritvah (Vodnik 

ISO/IEC 98-3:2008), preskusi pa morajo pokazati, da rezultati, vključno z njihovo 

negotovostjo, ne presegajo za več kot 1 dB(A) vrednosti, navedenih zgoraj, ali ambicioznejših 

vrednosti, navedenih v načrtu. 

Prostorsko odstopanje testiranega cestnega odseka mora pokazati, da nobeni posamezni deli 

preskušenega odseka ne presegajo teh skupnih mejnih vrednosti za več kot 2 dB(A). 

Preverjanje:  

Poročila o preskusih emisij hrupa v neposredni bližini, ki jih izvajajo neodvisni in pristojni 

organi v skladu s standardom ISO/DIS 11819-2, se predložijo naročniku in morajo biti skladni 

z ustreznimi zgornjimi mejnimi vrednostmi. 
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KLAVZULA O IZVEDBI NAROČILA 

D2. Trpežnost izvedbe nizkohrupnih vozišč 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

V obdobju 5 let po testiranju skladnosti proizvodnje neodvisne in pristojne tretje osebe izvedejo testiranje emisij hrupa s cestne površine v neposredni bližini pri glavnem izvajalcu gradbenih del 

ali izvajalcu projektiranja in gradnje ali izvajalcu projektiranja, gradnje in upravljanja v skladu z metodo, opredeljeno v tehnični specifikaciji D1. 

Teste je treba izvajati v suhih razmerah in za porozna cestišča, in sicer šele po najmanj dveh dneh od zadnjih padavin. 

Če podatki CPX niso skladni s primernimi mejnimi vrednostmi merila o trpežnosti izvedbe, potem za izvajalca projektiranja in gradnje ali izvajalca projektiranja, gradnje in upravljanja veljajo 

finančne kazni in/ali obveznost izvedbe korektivnih del brez dodatnih stroškov za naročnika. 

Okvir za vse kazni ali korektivne ukrepe, ki se uporabljajo, mora biti jasno naveden v povabilu k oddaji ponudb. 

D3. Izvajanje načrta vzdrževanja in sanacije 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Ta možnost velja pri pogodbah projektiranja, gradnje in upravljanja, kjer spremljanje izvaja izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja. 

Izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja obvesti naročnika, če je nujno izvesti pomembno odstopanje od načrta vzdrževanja in sanacije, predlaganega v fazi projektiranja, in se strinja z 

morebitnimi odstopanji, če so upravičena. 
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E Vzdrževanje in upravljanje 
Osnovna merila Splošna merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

E1. Asfalt, ki vsebuje katran 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Naročnik lahko uporabi to merilo, če vsebnost katrana v krovnih slojih (krovna + vezna plast) in v sloju/slojih nosilne plasti presega mejo, določeno z nacionalno zakonodajo. 

Če vsebnost katrana v asfaltu, ki bo predelan, presega mejno vrednost, določeno z nacionalno zakonodajo, se uporabijo najboljše razpoložljive tehnike (glede na to, kar se šteje za najboljše 

razpoložljive tehnike v vsaki državi članici glede na lokalne razmere) za obdelavo predelanega asfalta, ki vsebuje katran, njihova uporaba pa se opiše v tehničnem poročilu. 

Preverjanje:  

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja predloži tehnično poročilo, ki vsebuje najboljše razpoložljive tehnike za 

obdelavo predelanega asfalta, ki vsebuje katran, z možnostmi hladnega mešanja na kraju samem in/ali zunaj njega. 

Sistem se uporablja za spremljanje in upoštevanje uporabe predelanega asfalta, ki vsebuje katran, ter za sledenje ponovne uporabe na namembnem kraju in na kraju samem z določitvijo količine 

materialov in identifikacijo lokacije (zemljevidi, GIS). Podatki o spremljanju se predložijo naročniku. 

E2. Načrt pregleda odpadkov, ki nastanejo med rušenjem, in ravnanja z njimi 

Najmanj 70 masnih % nenevarnih odpadkov, nastalih med rušitvenimi deli, vključno z 

zasipavanjem, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali za druge oblike predelave 

materiala. Ti vključujejo naslednje: 

(i) beton, RAP (predelan asfalt), agregati, pridobljeni iz glavnih cestnih elementov; 

(ii) materiali, pridobljeni iz pomožnih elementov. 

Zasipavanje ni dovoljeno na novih lokacijah zunaj cestišča. Zasipavanje na prepustnih 

območjih cestišča se izvede le z izkopanimi materiali in tlemi. Ponovno uporabljeni, reciklirani 

in predelani materiali se uporabijo za zasipavanje samo na neprepustnih območjih cestišča. 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja opravi pregled pred rušenjem, da ugotovi, kaj je mogoče ponovno 

uporabiti, reciklirati ali predelati. To vključuje: 

(i) identifikacijo in oceno tveganja nevarnih odpadkov; 

(ii) popis del z razčlenitvijo različnih cestnih materialov; 

(iii) oceno deleža materiala, ki ga je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati, na podlagi 

predlogov za sisteme ločenega zbiranja med postopkom rušenja. 

Opredeljeni material, proizvodi in elementi se navedejo po postavkah v popisu del za rušenje. 

Preverjanje: 

E2. Načrt pregleda odpadkov, ki nastanejo med rušenjem, in ravnanja z njimi 

Najmanj 90 masnih % nenevarnih odpadkov, nastalih med rušitvenimi deli, vključno z 

zasipavanjem, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali za druge oblike predelave 

materiala. Ti vključujejo naslednje: 

(i) beton, RAP (predelan asfalt), agregati, pridobljeni iz glavnih cestnih elementov; 

(ii) materiali, pridobljeni iz pomožnih elementov. 

Zasipavanje ni dovoljeno na novih lokacijah zunaj cestišča. Zasipavanje na prepustnih 

območjih cestišča se izvede le z izkopanimi materiali in tlemi. Ponovno uporabljeni, reciklirani 

in predelani materiali se uporabijo za zasipavanje samo na neprepustnih območjih cestišča. 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja opravi pregled pred rušenjem, da ugotovi, kaj je mogoče ponovno 

uporabiti, reciklirati ali predelati. To vključuje: 

(i) identifikacijo in oceno tveganja nevarnih odpadkov; 

(ii) popis del z razčlenitvijo različnih cestnih materialov; 

(iii) oceno deleža materiala, ki ga je mogoče ponovno uporabiti in reciklirati, na podlagi 

predlogov za sisteme ločenega zbiranja med postopkom rušenja. 

Opredeljeni material, proizvodi in elementi se navedejo po postavkah v popisu del za rušenje. 

Preverjanje: 
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Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja predloži poročilo o pregledu pred rušitvenimi deli, ki vsebuje navedene 

informacije. Uvede se sistem za spremljanje in upoštevanje nastajanja odpadkov. Sledenje 

pošiljk odpadkov in materiala, ki nima več statusa odpadkov, do namembnega kraja se izvaja s 

tovornimi listi in računi. Podatki o spremljanju se predložijo naročniku. 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja predloži poročilo o pregledu pred rušitvenimi deli, ki vsebuje navedene 

informacije. Uvede se sistem za spremljanje in upoštevanje nastajanja odpadkov. Sledenje 

pošiljk odpadkov in materiala, ki nima več statusa odpadkov, do namembnega kraja se izvaja s 

tovornimi listi in računi. Podatki o spremljanju se predložijo naročniku. 

KLAVZULE O IZVEDBI NAROČILA 

E3. Izvajanje načrta vzdrževanja in sanacije 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja se zaveže k vzdrževanju ceste v skladu z načrtom vzdrževanja in sanacije 

(gl. merilo B12). 

E4. Izvajanje vzdrževanja cest 

Glavni izvajalec vzdrževanja ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja mora zagotoviti, da je izvajanje vzdrževanja cest v skladu z 

dogovorjenimi načrti in specifikacijami. Posebno pozornost je treba nameniti naslednjim 

vidikom: 

- učinkovitost glede ogljičnega odtisa/ocene življenjskega kroga glavnih cestnih 

elementov (merilo B14) ali emisije CO2 na tono prepeljanega materiala (merilo 

B16); 

- komponente za nadzor onesnaževanja vode, zmogljivost zadrževanja padavinskih 

voda ter načrt za vključevanje in obnovo okolja in oblikovanje prehoda za divje 

živali v drenažnem sistemu (merila B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- trpežnost vozišča (merilo B11); 

- izvajanje načrta za zmanjšanje prometnih zastojev (merilo B10). 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja obvesti naročnika, če je nujno izvesti pomembno odstopanje od 

projektnih zahtev v fazi gradnje in se strinja z morebitnimi odstopanji, če so upravičena. 

Za primere, ko ne pride do sporazuma, mora imeti naročnik vzpostavljeno shemo odločanja za 

določitev ustreznih in sorazmernih kazni za neskladnost in/ali korektivnih ali blažilnih 

ukrepov. 

E4. Izvajanje vzdrževanja cest 

Glavni izvajalec vzdrževanja ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja mora zagotoviti, da je izvajanje vzdrževanja cest v skladu z 

dogovorjenimi načrti in specifikacijami. Posebno pozornost je treba nameniti naslednjim 

vidikom: 

- makrostruktura vozišča (povprečna globina profila) (gl. merilo B13); 

- učinkovitost glede ogljičnega odtisa/ocene življenjskega kroga glavnih cestnih 

elementov (merilo B14) ali emisije CO2 na tono prepeljanega materiala (merilo 

B16); 

- komponente za nadzor onesnaževanja vode, zmogljivost zadrževanja padavinskih 

voda ter načrt za vključevanje in obnovo okolja in oblikovanje prehoda za divje 

živali v drenažnem sistemu (merila B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- trpežnost vozišča (merilo B11); 

- izvajanje načrta za zmanjšanje prometnih zastojev (merilo B10). 

Glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, 

gradnje in upravljanja obvesti naročnika, če je nujno izvesti pomembno odstopanje od 

projektnih zahtev v fazi gradnje in se strinja z morebitnimi odstopanji, če so upravičena. 

Za primere, ko ne pride do sporazuma, mora imeti naročnik vzpostavljeno shemo odločanja za 

določitev ustreznih in sorazmernih kazni za neskladnost in/ali korektivnih ali blažilnih 

ukrepov. 

E5. Vključitev recikliranega materiala 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Enako kot pri C3. 

 



 

36 

 

E6. Spremljanje nizkotemperaturnega asfalta 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Enako kot pri C4. 

 

E7. Izvajanje načrta za vključevanje in obnovo okolja 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Med izvajanjem del glavni izvajalec gradbenih del ali izvajalec projektiranja in gradnje ali izvajalec projektiranja, gradnje in upravljanja zagotovi, da se izvedejo vsi ustrezni ukrepi za ohranitev 

vzpostavljenega rastlinskega pokrova in kakovosti habitatov. To lahko vključuje, vendar ni omejeno na uporabo zastirke/komposta, obrezovanje, zamenjavo odmrlih rastlin itn. 

Ob nezadovoljivih ali neskladnih rezultatih se je treba sklicevati na splošno besedilo klavzule o izvedbi javnega naročila iz E4. 

 

E8. Spremljanje emisij hrupa pri vzdrževanju 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Enako kot pri C12. 

 

E9. Izvajanje načrta za zmanjšanje prometnih zastojev 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Enako kot pri C14. 
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F Konec življenjske dobe 

Osnovna merila Splošna merila 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

F1. Načrt pregleda odpadkov, ki nastanejo med rušenjem, in ravnanja z njimi 

(iste zahteve za osnovna in splošna merila) 

Enako kot pri E2. 
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3 IZRAČUN STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI 

Premisleki glede stroškov v življenjski dobi so oblikovali razvoj meril EU za zeleno javno naročanje za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje cest. Izračun stroškov v 

življenjski dobi se lahko uporabi za oceno skupnih stroškov lastništva nad cesto v njeni dobi uporabnosti ali življenjski dobi. Zlasti omogoča „primerjalne ocene stroškov za 

določeno obdobje, ob upoštevanju vseh ustreznih ekonomskih dejavnikov v smislu začetnih investicijskih stroškov ter prihodnjih operativnih stroškov in stroškov zamenjave 

naprav“. 

 

3.1 Utemeljitev in področje uporabe stroškov v življenjski dobi 

Izračun stroškov v življenjski dobi je zlasti pomemben za doseganje večje okoljske učinkovitosti, saj so morda potrebni višji začetni investicijski stroški za doseganje nižjih 

tekočih stroškov v življenjski dobi. Zato predstavlja metodo za sprejemanje učinkovitih in dolgoročnih naložbenih odločitev.  

V primeru cestnih infrastruktur pomeni upravljanje premoženja sistematičen proces za vzdrževanje, nadgradnjo in za upravljanje fizičnega premoženja na stroškovno 

učinkovit način z uporabo niza postopkov in orodij za upravljanje cest za kratko- in dolgoročno načrtovanje.  

Izračun stroškov v življenjski dobi je pogosto prvi korak k oblikovanju celovitega pristopa k upravljanju premoženja. Izračun stroškov v življenjski dobi se lahko uporablja 

kot orodje v fazi opredelitve projekta, idejne zasnove in projekta za izvedbo, pri čemer se lahko uporablja za izbiro in vrednotenje načrta, ki bo  zagotovil najnižje celotne 

stroške (in najvišjo preostalo vrednost) v življenjski dobi nepremičnine. Polno izvajanje izračuna stroškov v življenjski dobi lahko poteka s sklicevanjem na standard 

ISO 15685-5 ali enakovreden standard. 

 

3.2 Kako lahko merila za zeleno javno naročanje znižajo stroške v življenjski dobi 

Merila EU za zeleno javno naročanje za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje cest bodo pozitivno vplivala na nekatere ključne dejavnike, ki vplivajo na celotne stroške v 

življenjski dobi ceste. Ti so na kratko predstavljeni v nadaljevanju, in sicer s sklicevanjem na glavne spremenljivke pri izračunu stroškov v življenjski dobi, pri čemer je treba 

poudariti, da so morebitne koristi vedno odvisne od specifičnih značilnosti projekta (npr. lokacije, podnebnih razmer, lokalne razpoložljivosti, gradbenih praks). 

- Stroški pridobivanja:  

o Merila za izbor se lahko uporabljajo za najemanje usposobljenih vodij projektov, projektantskih skupin, stroškovnih svetovalcev in izvajalcev, ki bodo zmanjšali 

tveganje prekoračitve stroškov inovativnih projektov. 

o V priloženih smernicah za zeleno javno naročanje je poudarjeno, kako je mogoče prihranke stroškov opredeliti z zgodnjo oceno možnosti, na primer z 

ocenjevanjem različnih cestnih tras. 

o Merila za gradnjo z učinkovito rabo virov spodbujajo zmanjšanje stroškov prevoza za pomembnejše gradbene materiale (na primer asfalt, beton, agregati) in 

spodbujajo uporabo nizkotemperaturnega asfalta, pri katerem se v fazi proizvodnje porabi manj energije. Vse to lahko prispeva k zmanjšanju stroškov gradnje. 

Poleg tega lahko zemeljska in pripravljalna dela predstavljajo do 30 % stroškov projekta pri zapletenih orografskih pogojih, merila za optimizacijo upravljanja 

izkopanih materialov pa so usmerjena v zmanjšanje teh stroškov.  

- Stroški upravljanja, vzdrževanja in sanacije: 
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o Strategije vzdrževanja in sanacije so usmerjene v zagotavljanje najboljše učinkovitosti vozišča in stroškovno optimalnih rešitev ohranjanja, izboljšanja in 

upravljanja infrastrukturnih zmogljivosti. Poleg tega je mogoče zmanjšati stroške zastojev, če so vzdrževalne dejavnosti načrtovane pravočasno. 

o Obravnavana je tudi kakovost gradnje površin vozišč z nizkim kotalnim uporom, drenažnih sistemov in nizkohrupnih vozišč, da se zagotovi doseganje 

učinkovitosti načrta in tudi ustrezne izvedbe za zagotavljanje skladnosti teh parametrov s specifikacijami načrta.  

o Merila vključujejo možnost izvedbe ogljičnega odtisa ali ocene življenjskega kroga ceste, ki omogoča modeliranje in optimizacijo življenjske dobe ceste kot 

celote in posameznih cestnih elementov na podlagi ocen stroškov vzdrževanja in sanacije ter pričakovane dobe uporabnosti.  

o Najmanjša nominalna življenjska doba vozišč (razen krovne plasti) je bila prav tako obravnavana z upoštevanjem, da bi najtrpežnejši materiali lahko posledično 

povzročili višje stroške gradnje, vendar bi se ti stroški lahko izravnali z manjšimi potrebami po vzdrževanju. 

o V projekte projektiranja, gradnje in upravljanja se lahko vključijo posebne zahteve, s katerimi se izvajalce spodbudi k zmanjšanju dolgoročnih stroškov 

upravljanja, vključno z rednim vzdrževanjem, preventivnim vzdrževanjem in stroški sanacije, od česar imata korist obe strani. 

- Preostala vrednost:  

o Izvajanje sklopa meril za zeleno javno naročanje kaže, da je cesta bolj okoljsko učinkovita, kar lahko prispeva k ohranjanju ali povečanju njene prihodnje 

vrednosti, saj ima nižje tekoče stroške in dokazuje, da gre za odgovorno naložbo.  

Poleg tega ta merila upoštevajo nematerialne koristi, kot so uporabnost, udobje in zadovoljstvo uporabnika. Na primer: zmanjšanje prometnih zastojev lahko prispeva k 

udobju uporabnikov (voznikov) in zmanjša izgubljene ure vozil.  

Nazadnje se lahko znižanje stroškov za družbo glede posebnih vplivov na okolje (okoljske posledice) doseže tudi z uporabo meril, na primer: 

- Merila glede kotalnega upora, povezana s strukturo vozišča in hrapavostjo, so neposredno povezana s porabo goriva vozil v fazi uporabe (zmanjšanje kotalnega 

upora za 10 % lahko privede do zmanjšanja porabe goriva za 1–2 %) in zato tudi z emisijami toplogrednih plinov. To se kaže tudi v ekonomski koristi za uporabnike 

(voznike). 

- Merila glede zastojev se osredotočajo na zmanjšanje dodatne porabe goriva in emisij v zrak, povezanih z zastoji, ki so lahko bistveni sestavni del stroškov 

življenjskega kroga ceste, zlasti na avtocestah in hitrih cestah; 

- Merila glede obremenitve okolja s hrupom vplivajo na zdravje ljudi in širše gospodarske dejavnike, kot je vrednost premoženja. Zunanji stroški emisij hrupa pri 

osebnih vozilih na cestah so ocenjeni na povprečno 2 evra/1 000 pkm (potniških kilometrov) in pri tovornih vozilih na 2,5 evra/1 000 tkm (tonskih kilometrov), kar 

po ocenah skupaj znaša približno 20 milijard evrov v letu 2008 v vseh državah članicah EU-28. 

- Merila za drenažne sisteme (gradbeni ali alternativni ukrepi) lahko pomagajo zmanjšati tveganje poplav. Trenutno škode zaradi poplav v EU po ocenah znašajo 5,3–

6,4 milijarde evrov letno in vsako leto negativno vplivajo na življenja 200 000 ljudi. Nedavna študija Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije 

napoveduje, da bi se letni stroški te škode lahko povečali za od 7- do 8-krat do leta 2050 in dosegli 40 milijard evrov ter vsako leto negativno vplivali na 500 000 

ljudi. 

 



 

 

40 

 

Tehnične priloge  
Priloga A 

Podporne smernice za merilo B14 (osnovno merilo): Možnost 1 – Ogljični odtis 

V merilu za oddajo javnega naročila B14 (osnovno merilo) je navedeno, da bi ponudniki lahko uporabili ogljični odtis, da 

pokažejo, kako so zmanjšali vpliv gradnje ceste na okolje. Te kratke smernice opisujejo: 

- kdaj se to merilo lahko uporabi; 

- pravila, potrebna za zagotovitev primerljivosti ponudb, in 

- tehnično podporo, potrebno za izbiro ponudbe. 

Vsaka uporaba ogljičnega odtisa se izvede s sklicevanjem na standard ISO 14067 ali ekvivalenten standard. 

1.1 Kdaj se lahko uporabi možnost 1 – ogljični odtis? 

Uporaba merila B14 se priporoča samo, če je mogoča primerjava med možnostmi izboljšav in referenčnim cestnim načrtom 

in/ali med različnimi cestnimi načrti. Zato je pomembna za naslednje scenarije javnega naročanja: 

- če stranka že ima referenčni cestni načrt in popis del, ki je bil ocenjen za določitev orientacijske cene za 

primerjavo s ponudbami; 

- če bo uporabljen natečaj za načrte za spodbujanje predlogov projektantskih skupin in/ali izvajalcev za inovativne 

cestne načrte. 

V teh scenarijih je analiza ogljičnega odtisa lahko pogoj za oddajo javnega naročila. 

1.2 Ali je za ocenjevanje ponudb potrebno dodatno strokovno znanje? 

V vsakem razpisnem postopku za gradnjo in vzdrževanje cest bo naročnik verjetno potreboval dodatno strokovno znanje na 

področju projektiranja ter tehnično strokovno znanje za določitev zahtev in ocenjevanje načrtov. To strokovno znanje in 

izkušnje bo zato morda želel vključiti v dveh fazah postopka javnega naročanja: 

1. Pri oblikovanju zahtev glede povzetka načrta in učinkovitosti. Ponudniki bodo obveščeni o tehničnih zahtevah, ki 

jih morajo upoštevati za zagotovitev primerljivosti predloženih načrtov. 

2. Pri ocenjevanju načrtov in možnosti izboljšav. Za zagotovitev podpore naročniku bi bilo treba izvesti tehnično 

ocenjevanje odzivov ponudnikov na to merilo. 

Zahteva se, da tehnični ocenjevalec kritično pregleda analize ogljičnega odtisa vsakega ponudnika v skladu s smernicami iz 

Priloge C. 

1.3 Kakšna navodila bi bilo treba dati ponudnikom? 

Za zagotovitev primerljivosti ponudb bi bilo treba v povabilo k oddaji ponudb vključiti tehnična navodila, predstavljena v 

nadaljevanju. Če se načrti ocenjujejo glede na referenčno cesto, se to jasno navede in se predloži kosovnica. 

Tehnična navodila za ponudnike, ki uporabljajo ogljični odtis za ocene cest 

Tehnični vidik za 

obravnavo 

Kaj to pomeni v praksi 

a) Metoda in podatki iz 

popisa 

Za zagotovitev primerljivosti se, kolikor je mogoče, navedejo metoda ocenjevanja vpliva in 

podatki iz popisa življenjskega kroga, ki jih uporabi posamezna projektantska skupina. 

Preverjeni primarni podatki se lahko uporabijo za dopolnitev vrzeli v skladu s smernicami iz 

standarda ISO 14067 ali ekvivalentnega standarda ter za podatke iz okoljskih deklaracij 

proizvodov v skladu s smernicami iz standardov ISO 14025 in EN 15804. Če je to ustrezno, se 

kot temeljni standard lahko uporabi tudi ISO 21930. 

Stopnja negotovosti se obravnava z vključevanjem: 

1. kvalitativne ocene negotovosti, ki temelji na virih osnovnih podatkov, načinu 

njihovega pridobivanja ali zbiranja ter na tem, kakšen proces in tehnologijo 

predstavljajo; 

2. kvantitativne ocene za dva najpomembnejša cestna elementa, določena z analizo (gl. 

točko d) ter preglednici a) in b) pri merilu B14). 

b) Primerjava na osnovi 

funkcionalne 

enakovrednosti 

Kot referenčna točka za vsak načrt se navedejo naslednje značilnosti ceste (gl. standard 

ISO 14067 ali ekvivalenten standard): 

- ustrezne tehnične in funkcionalne zahteve, kot so opisane v zahtevah glede 

učinkovitosti; 
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- zahtevana življenjska doba. 

Za predstavitev rezultatov se uporabi skupna funkcionalna enota (gl. standard ISO 14067 ali 

ekvivalenten standard). 

c) Opredelitev 

življenjskega kroga ceste 

in meja 

Meja za analizo je celoten življenjski krog, vključno z gradnjo (in proizvodnjo ter prevozom 

materialov), vzdrževanjem in upravljanjem ter s koncem življenjske dobe. 

Točke za reciklirani ali ponovno uporabljeni material se dodelijo v skladu z naslednjimi 

pravili:  

- vložek (faza proizvoda): v skladu s pravili standarda ISO 14067 ali ekvivalentnega 

standarda; 

- rezultat (konec življenjskega kroga ali vzdrževalne faze): v skladu s pravili iz 

oddelka 6.4.3 standarda EN 15804. 

d) Cestni elementi, ki 

spadajo na področje 

uporabe meril 

Področje uporabe meril zajema vsaj naslednje elemente cest: 

- temeljna tla, vključno z zemeljskimi in s pripravljalnimi deli; 

- nevezano nosilno plast; 

- nosilno, vezno in krovno plast ali betonske plošče; 

- dodatne pomožne cestne elemente (neobvezno). 

e) Kazalniki kategorije 

vplivov življenjskega 

kroga, ki se uporabijo za 

namene ocenjevanja 

Potencial globalnega segrevanja 

 

 

 

Priloga B 

Podporne smernice za merilo B14 (splošno merilo): Možnost 2 – Analiza ocene življenjskega kroga 

V merilu za oddajo javnega naročila B14 je navedeno, kako bi ponudniki lahko uporabili oceno življenjskega kroga, da 

pokažejo, kako so zmanjšali vpliv gradnje ceste na okolje. Te kratke smernice opisujejo: 

- kdaj se to merilo lahko uporabi; 

- pravila, potrebna za zagotovitev primerljivosti ponudb, in 

- tehnično podporo, potrebno za izbiro ponudbe. 

Vsaka uporaba ocene življenjskega kroga se izvede s sklicevanjem na standard ISO 14040/14044. 

2.1 Kdaj se lahko uporabi možnost 2 – ocena življenjskega kroga? 

Uporaba merila B14 se priporoča samo, če je mogoča primerjava med možnostmi izboljšav in referenčnim cestnim načrtom 

in/ali med različnimi cestnimi načrti. Zato je pomembna za naslednje scenarije javnega naročanja: 

- če stranka že ima referenčni cestni načrt in popis del, ki je bil ocenjen za določitev orientacijske cene za 

primerjavo s ponudbami; 

- če bo uporabljen natečaj za načrte za spodbujanje inovativnih cestnih načrtov, ki jih bodo predstavile projektantske 

skupine in/ali izvajalci. 

V teh scenarijih se analiza ocene življenjskega kroga lahko uporabi kot merilo za oddajo javnega naročila. 

2.2 Ali je za ocenjevanje ponudb potrebno dodatno strokovno znanje? 

V vsakem razpisnem postopku za gradnjo in vzdrževanje cest bo naročnik verjetno potreboval dodatno strokovno znanje na 

področju projektiranja ter tehnično strokovno znanje za določitev zahtev in ocenjevanje načrtov. To strokovno znanje in 

izkušnje bo zato morda želel vključiti v dveh fazah postopka javnega naročanja: 

1. Pri oblikovanju zahtev glede povzetka načrta in učinkovitosti. Ponudniki bodo obveščeni o tehničnih zahtevah, ki 

jih morajo upoštevati za zagotovitev primerljivosti predloženih načrtov. 

2. Pri ocenjevanju načrtov in možnosti izboljšav. Za zagotovitev podpore naročniku bi bilo treba izvesti tehnično 

ocenjevanje odzivov ponudnikov na to merilo. 

Zahteva se, da tehnični ocenjevalec kritično pregleda analize ocene življenjskega kroga vsakega ponudnika v skladu s 
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smernicami iz Priloge C. 

2.3 Kakšna navodila bi bilo treba dati ponudnikom? 

Za zagotovitev primerljivosti ponudb bi bilo treba v povabilo k oddaji ponudb vključiti tehnična navodila, predstavljena v 

nadaljevanju. Če se načrti ocenjujejo glede na referenčno cesto, se to jasno navede in se predloži kosovnica. 

 

Tehnična navodila za ponudnike, ki uporabljajo oceno življenjskega kroga za ocene cest 

Tehnični vidik za 

obravnavo 

Kaj to pomeni v praksi 

a) Metoda in podatki iz 

popisa 

Za zagotovitev primerljivosti se, kolikor je to mogoče, navedejo metoda ocenjevanja vpliva in 

podatki iz popisa življenjskega kroga, ki jih uporabi posamezna projektantska skupina. 

Preverjeni primarni podatki se lahko uporabijo za dopolnitev vrzeli v skladu s smernicami iz 

standarda ISO 14040/14044 in za podatke iz okoljskih deklaracij proizvodov v skladu s 

smernicami iz standardov ISO 14025 in EN 15804. Če je to ustrezno, se kot temeljni standard 

lahko uporabi tudi ISO 21930. 

Stopnja negotovosti se obravnava z vključevanjem: 

1. kvalitativne ocene negotovosti, ki temelji na virih osnovnih podatkov, načinu 

njihovega pridobivanja ali zbiranja ter na tem, kakšen proces in tehnologijo 

predstavljajo; 

2. kvantitativne ocene za dva najpomembnejša cestna elementa, določena z analizo (gl. 

točko d) ter preglednici a) in b) pri merilu B14). 

b) Primerjava na osnovi 

funkcionalne 

enakovrednosti 

Kot referenčna točka za vsak načrt se navedejo naslednje značilnosti ceste (gl. standard 

ISO 14040/14044): 

- ustrezne tehnične in funkcionalne zahteve, kot so opisane v zahtevah glede 

učinkovitosti; 

- zahtevana življenjska doba. 

Za predstavitev rezultatov se uporabi skupna funkcionalna ali referenčna enota (gl. standard 

ISO 14040). Pri opredelitvi funkcionalne enote se upošteva doba uporabnosti. 

c) Opredelitev 

življenjskega kroga ceste 

in meja 

Meja za analizo je cel življenjski krog, vključno z gradnjo (in proizvodnjo ter prevozom 

materialov), vzdrževanjem in upravljanjem ter s koncem življenjske dobe (glej standard 

ISO 14040). 

Točke za reciklirani ali ponovno uporabljeni material se dodelijo v skladu z naslednjimi 

pravili: 

- vložek (faza proizvoda): v skladu s pravili iz oddelka 4.3.4.3 standarda ISO 14044; 

- rezultat (konec življenjskega kroga ali vzdrževalne faze): v skladu s pravili iz 

oddelka 6.4.3 standarda EN 15804.  

d) Cestni elementi, ki 

spadajo na področje 

uporabe meril 

Področje uporabe meril zajema vsaj naslednje cestne elemente: 

- temeljna tla, vključno z zemeljskimi in s pripravljalnimi deli; 

- nevezano nosilno plast; 

- nosilno, vezno in krovno plast ali betonske plošče; 

- dodatne pomožne cestne elemente (neobvezno). 

Kadar se uporabljajo, se tehnologije za pridobivanje energije vključijo v oceno življenjskega 

kroga kot pomožni cestni elementi. Električna energija, ki nastane v fazi upravljanja, pa se 

odbije od energije, porabljene v tej fazi. 

e) Kazalniki kategorije 

vplivov življenjskega 

kroga, ki se uporabijo za 

namene ocenjevanja 

 

Uporabijo se vsaj naslednji kazalniki kategorije vplivov, navedeni v standardu EN 15804: 

- potencial globalnega segrevanja (GWP); 

- potencial za tvorbo troposferskega fotokemičnega ozona (POCP); 

- potencial za tanjšanje stratosferske ozonske plasti (ODP); 

- potencial za zakisljevanje tal in vode (AP); 

- potencial za evtrofikacijo (EP); 

- potencial za izčrpavanje abiotskih virov elementov (ADP_elements); 

- potencial za izčrpavanje abiotskih virov fosilnih goriv (ADP_fossil fuels). 

Delno ali v celoti se lahko vključijo tudi drugi kazalniki, ki opisujejo uporabo virov, tokove 

odpadkov in izhodne tokove ter so opredeljeni s standardom EN 15804, če niso zajeti že z 

drugimi merili za zeleno javno naročanje, npr. glede vsebnosti recikliranega materiala. 

Uporabi se sistem ponderiranja za izbrane kazalnike kategorije vplivov, da se oceni skupni 
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rezultat. Ta sistem izbere naročnik na podlagi: 

- primernega obstoječega sistema ponderiranja, kot so sistemi ponderiranja, sprejeti v 

nekaterih nacionalnih shemah ocene življenjskega kroga, ali 

- sistema ponderiranja, ki ga predlaga tehnični ocenjevalec življenjskega kroga (gl. 

Prilogo C). 

Če se z orodjem za oceno življenjskega kroga pridobi zbirni rezultat za cesto, se upošteva 

samo rezultat za kategorije vplivov, ki so opredeljene v standardu EN 15804. 
 

 

Priloga C 

Opis zadolžitev tehničnega ocenjevalca življenjskega kroga 

Tehnični ocenjevalec pomaga naročniku pri določanju osnovnih pravil za ponudnike s sklicevanjem na prilogo A ali B, 

odvisno od izbrane možnosti. 

Naročniku predlaga in se z njim dogovori o ponderiranju rezultatov kazalnika presoje vpliva življenjskega kroga, ki bodo 

navedeni v povabilu k oddaji ponudb. 

Tehnični ocenjevalec po odprtju ponudb: 

(i) kritično pregleda ogljične odtise glede metodoloških odločitev, kakovosti podatkov in primerljivosti, ali 

(ii) kritično pregleda ocene življenjskega kroga glede metodoloških odločitev, kakovosti podatkov in primerljivosti. 

Kritični pregled se opravi s sklicevanjem na oddelek 6 standarda ISO 14044, standarda ISO 14065 pri ogljičnem odtisu in 

naslednje oddelke Priporočila Komisije o uporabi skupnih metod za merjenje in sporočanje okoljske uspešnosti izdelkov in 

organizacij v njihovem življenjskem krogu (2013/179/EU): 

- Kritični pregled (oddelek 9 Priloge II, str. 54); 

- Kontrolni seznam za zbiranje podatkov (Priloga III); 

- Zahteve glede kakovosti podatkov (oddelek 5.6 Priloge II, str. 33); 

- Razlaga rezultatov (oddelek 7 Priloge II, str. 50). 

 


