
UPORABA 
 

Uredbe o zelenem javnem naročanju 
Priloga 7: Temeljne okoljske zahteve za stavbe 

 
in implementacija v prakso 



Namen uredbe 

Zmanjšati negativen vpliv na okolje  

z javnim naročanjem  

okoljsko manj obremenjujočega blaga, 
storitev in gradenj  

ter dajanje zgleda zasebnemu sektorju ter 
potrošnikom 

 
2.Člen Uredbe o zelenem javnem naročanju 



umiranje gozdov 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=waldsterben&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nzzr1NJV7zXgiM&tbnid=gkDYjaDkFTruEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://solar-sicherheit.de/2009-umwelt/waldsterben.htm&ei=WN5AUf7BI47Osgbh9IC4Dw&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNEJHneDAxGcjWnpEEoFKAcRzN0OIw&ust=1363292110204713


Stroški 
v javnem sektorju 
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Stavbe so krive za: 





0% do 7% 
višja investicija 
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Ekonomska kvaliteta 

 

 



»Temeljne okoljske zahteve« so minimalne 

zahteve, ki jih mora naročnik v postopku javnega 

naročanja upoštevati pri opredelitvi predmeta 

javnega naročila, tehničnih specifikacij, pogojev 

za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, 

pogodbenih določil in meril za izbor najugodnejše 

ponudbe. 

 
3. člen Uredbe o zelenem javnem naročanju 



(2) Naročnik mora določiti predmet javnega 

naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno 

razvidno, da je predmet javnega naročanja 

okoljsko manj obremenjujoče blago, storitev ali 

gradnja in da se pri oddaji javnega naročila 

upoštevajo vsaj temeljne okoljske zahteve iz te 

uredbe in Prilog 1 do 12, ki so njen sestavni del. 

 
4. člen Uredbe o zelenem javnem naročanju – način vključevanja 

okoljskih zahtev 



Priloga 7: TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE 
 
7.1 Temeljne okoljske zahteve za fazo projektiranje 

7.1.4 Merila za izbor 
 

1. Merilo »nižja poraba energije«. 
Ponudba za projektiranje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekta za izvedbo, ki 
bo imela najmanjšo vrednost letne primarne rabe energije v stavbi (Qpmin), se v okviru tega merila 
ovrednoti z največjim deležem (Xmax). Ponudba z večjo vrednostjo letne primarne rabe energije v 

stavbi (Qpi) se ovrednoti s sorazmerno nižjim deležem (Xi). Delež tega merila 
v razmerju do ostalih meril mora znašati 
najmanj 10 %. Delež določi naročnik v razpisni 
dokumentaciji. 
  
Xi = (Qpmin / Qpi) * Xmax 
Xmax ≥ 0,15 
 

Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, v kateri navede največjo vrednost letne primarne rabe 
energije v stavbi, za katero bo projektiral projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za 
izvedbo. 
 



Priloga 7: TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE 
 
7.1 Temeljne okoljske zahteve za fazo projektiranje 

7.1.4 Merila za izbor 
 

2. Merilo »gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih ali recikliranih surovinah«.  

Ponudba za projektiranje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekta za izvedbo, ki bo 
zagotovila, da se uporabijo gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah, kot so les, celuloza, 
konoplja, volna, ali na recikliranih surovinah, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami, če 
obnovljive ali reciklirane surovine glede na prostornino vgrajenih materialov presegajo 30-odstotni delež 
lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih 

konstrukcij). Delež tega merila v razmerju do ostalih meril 
mora znašati najmanj 10 %. Delež določi naročnik v 
razpisni dokumentaciji. 
 

Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo 
zahteve. 
 



Priloga 7: TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE 
 
7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, 
vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov 

7.2.2 Tehnične specifikacije 
 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi: 

2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži 
naprav in proizvodov se ne uporabljajo: 
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C 

v vrednostih več kot: 
• 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 
• 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči 

pokrivanja z 98 % motnostjo, 
• 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost 

je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za 

emisijski razred E 1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 
622, SIST EN 636, SIST EN 13986. 
 

Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

• tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali 
• izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. 

 



Priloga 7: TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE 
 
7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, 
vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov 

7.2.2 Tehnične specifikacije 
 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi: 

3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih 
proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem 
standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-
10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. 
 

Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. 
 



Priloga 7: TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE 
 
7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, 
vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov 

7.2.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila 
 
Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: 

4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, 
predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne 
postopke za njeno prekinitev. 
 

Način dokazovanja: 
- 
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MERILA 
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POJMI: 

1.Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni 

dokumentaciji določi naročnik 

2.Delež tega merila v razmerju do ostalih meril mora znašati 

najmanj 10 %. Delež določi naročnik v razpisni dokumentaciji. 

 

VREDNOTENJE 

1. Izpolnjuje: DA /NE 

2. min. 10% 

Priloga 12: 

Merila za izbor ponudb 



PROJEKTIRANJE 

 

1. Merilo »znanje o zeleni oziroma trajnostni gradnji«. 

2. Merilo »nižja poraba energije«. 

3. Merilo »delež uporabljenega lesa ali lesnih tvoriv«. 

4. Merilo »gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih ali 

recikliranih surovinah«.  

5. Merilo »varčna raba vode«. 

6. Merilo »uporaba deževnice oziroma prečiščene odpadne vode«. 

Priloga 12: 

Merila za izbor ponudb 



Preverjanje 

izvedbe 
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Slovensko združenje za trajnostno 
gradnjo 

Green Building Council Slovenia 
www.gbc-slovenia.si 

  
Stojan Habjanič, univ. dipl.inž. gradb. 

predsednik združenja 



 

Poudarek v EU: 

 

energetska učinkovitost 

in 

varovanje okolja! 
 











 

LCA = LIFE CYCLE ANALYSIS 

   ekološka analiza stavbe v življenjskem ciklu 

LCCA =  LIFE CYCLE COST ANALYSIS 

   analiza stroškov stavbe v življenjskem ciklu 

EPD = ENVIRONMENTAL PRODUCT  
  DECLARATION 

   okoljska deklaracija izdelka 









Najava: 

 

2. Mednarodna konferenca 
Maj 2015 

Brdo pri Kranju 

 

Trajnostna prenova stavb 



KAJ JE TRAJNOSTNA GRADNJA? 
 

 7 Okoljski akcijski program EU 



KAJ JE TRAJNOSTNA GRADNJA? 

• “Living well, within the limits of our planet” 

 

• “Dobro živeti, znotraj omejitev našega 
planeta” 

 

• Dokument, ki  usmerja evropsko okoljsko in 
podnebno politiko do leta 2020, s čimer je 
neposredno povezano tudi č�rpanje finanč�nih 
sredstev iz evropskih strukturnih skladov. 



KAJ JE TRAJNOSTNA GRADNJA? 



KAJ tudi JE TRAJNOSTNA GRADNJA? 



Članstvo 





 

 

 

 

Hvala 
 

 

 


