Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2011.12.13 14:41:09 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

102

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, torek

13. 12. 2011		

VLADA
4404.

Uredba o zelenem javnem naročanju

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) in
prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o zelenem javnem naročanju
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se ureja zeleno javno naročanje. Za
zeleno javno naročanje šteje naročanje, pri katerem naročnik
po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,
16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) ali Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: ZJNVETPS) naroča blago, storitve ali gradnje, ki
imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami
v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in enake ali
boljše funkcionalnosti.
(2) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije
prenaša:
– Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko
učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L št. 120 z dne 15. maja
2009, str. 5),
– del 5. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne
energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive
Sveta št. 93/76/EGS (UL L št. 114 z dne 27. aprila 2006, str. 64),
nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu
251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega
postopka s pregledom (UL L št. 311 z dne 21. novembra 2008,
str. 1), ki se nanaša na prilogo VI te direktive, in
– prvi in drugi odstavek 9. člena Direktive 2010/30/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih
z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o
izdelku (UL L št. 153 z dne 18. junija 2010, str. 1).
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(3) Ta uredba se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje
informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. julija 1998, str. 37), nazadnje
spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega
pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L
št. 336 z dne 20. decembra 2006, str. 81).
2. člen
(namen)
Namen te uredbe je zmanjšati negativen vpliv na okolje
z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga,
storitev in gradenj in dajanje zgleda zasebnemu sektorju ter
potrošnikom.
3. člen
(pomen v uredbi uporabljenih izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi in prilogah, ki so njen
sestavni del, imajo naslednji pomen:
1. »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.
2. »Dodatne okoljske zahteve« so zahteve, ki jih naročnik
na podlagi lastne presoje vključi v postopek javnega naročanja, kadar želi uveljavljati dodatne ali višje standarde varstva
okolja, kot so določeni v temeljnih okoljskih zahtevah.
3. »Ocena stroškov v celotni življenjski dobi blaga, storitve ali gradnje« pomeni, da naročnik, ob upoštevanju predvidene življenjske dobe blaga, storitve ali gradnje, v postopku
oddaje javnega naročila smiselno upošteva:
– stroške nakupa, najema ali zakupa, vključno z morebitnimi premijami, pristojbinami, provizijami in drugimi oblikami
plačil,
– stroške uporabe in delovanja, vključno s stroški potrošnega materiala,
– stroške vzdrževanja,
– stroške, ki nastopijo po prenehanju uporabe blaga,
stavbe ali gradbeno inženirskega objekta ali po končanem
izvajanju storitve, vključno s stroški odstranitve, razgradnje
in sanacije,
– zunanje okoljske stroške.
4. »Znak za okolje tipa I« je prostovoljna okoljska oznaka,
ki označuje okoljske prednosti določenega blaga, storitve ali
gradnje. Merila za pridobitev okoljskega znaka tipa I temeljijo
na proučitvi vpliva blaga, storitve ali gradnje na okolje v njihovi
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življenjski dobi in na evropskih, mednarodnih ali slovenskih
okoljskih standardih. Podeljuje ga državni ali regionalni organ
ali neodvisna institucija, ki je bila v skladu s standardom SIST
EN 45011 ali Vodnikom ISO 65 (Splošne zahteve za organe,
ki izvajajo sisteme potrjevanja proizvodov) akreditirana za
potrditev uporabe določenega okoljskega znaka tipa I.
5. »Sistem okoljskega ravnanja« je prostovoljni sistem
ravnanja organizacije ali posameznika, ki se vzpostavi po
standardu ISO 14001, shemi EMAS ali drugem standardu
ali shemi, je sestavni del celotnega sistema vodenja, organizacijske strukture, postopkov planiranja, delovnih procesov,
razvojnih virov in odgovornosti, vodi k izvajanju, doseganju,
nadzorovanju ter vzdrževanju okoljske politike organizacije in
obvladovanju njenih okoljskih vplivov ter si organizacija ali posameznik v skladu z njim prizadeva za nenehno izboljševanje
svojega ravnanja z okoljem.
4. člen
(način vključevanja okoljskih zahtev)
(1) Naročnik v postopek javnega naročanja vključi okoljske zahteve tako, da jih opredeli na enega ali več naslednjih
načinov:
– kot predmet javnega naročila,
– v tehničnih specifikacijah kot tehnični standard, učinkovitost, funkcionalnost ali drugo lastnost predmeta javnega
naročanja, znak za okolje oziroma oceno življenjske dobe,
– kot pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika,
– kot merilo za izbor najugodnejše ponudbe,
– kot dodatna določila v pogodbi, ki jo sklene z izbranim
ponudnikom ali, v primeru okvirnih sporazumov, z izbranimi
ponudniki.
(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.
(3) Kadar uredba za posamezen predmet javnega naročanja določa več tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, meril za izbor najugodnejše
ponudbe ali dodatnih določil, ki se vključijo v pogodbo o
izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, mora naročnik
v postopek javnega naročanja vključiti vse temeljne okoljske
zahteve, opredeljene v tej uredbi in njenih prilogah.
(4) Če je predmet javnega naročanja storitev iz Seznama
storitev B, ki ga določa Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki
jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni
list RS, št. 18/07), ali Uredba o seznamih naročnikov, področni
zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih
informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
(Uradni list RS, št. 18/07), naročnik pri oddaji javnega naročila
upošteva okoljske zahteve, ki se vključijo v opredelitev predmeta javnega naročila in tehnične specifikacije.
5. člen
(predmeti javnega naročanja, za katere so opredeljene
temeljne in dodatne okoljske zahteve)
Ta uredba določa okoljske zahteve za naslednje predmete javnega naročanja:
– električna energija,
– živila, pijače, kmetijski pridelki za prehrano in gostinske storitve,
– pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi,
– elektronska pisarniška oprema,
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– avdio in video oprema,
– hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni
stroji, pomivalnimi stroji in klimatske naprave,
– stavbe,
– pohištvo,
– čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
– osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega
prevoza,
– pnevmatike.
6. člen
(temeljne in dodatne okoljske zahteve)
(1) Okoljske zahteve ter natančnejša opredelitev predmetov javnega naročanja so določene v Prilogah 1 do 12 te
uredbe.
(2) V prilogah iz prejšnjega odstavka so opredeljene temeljne okoljske zahteve za vse predmete javnega naročanja
iz prejšnjega člena, dodatne okoljske zahteve pa so v prilogah
te uredbe opredeljene za predmete javnega naročanja iz prve,
druge, tretje, četrte, osme in desete alineje prejšnjega člena.
(3) Kadar je predmet javnega naročanja osebno ali transportno vozilo, mora biti delež merila »ocena stroškov v
življenjski dobi vozila« iz Priloge 11 te uredbe ovrednoten
z najmanj 50% vseh meril za izbor najugodnejše ponudbe.
Kadar je predmet javnega naročanja storitev avtobusnega
prevoza, pa mora biti z najmanj 50% vseh meril za izbor
najugodnejše ponudbe ovrednoten delež merila »operativni
stroški v življenjski dobi vozila« iz Priloge 11 te uredbe.
(4) Kadar naročnik upošteva strožje okoljske zahteve
od temeljnih okoljskih zahtev iz Prilog 1 do 12 te uredbe ali
kadar temeljne okoljske zahteve, za katere ta uredba določa,
da se vključijo med merila za izbor najugodnejše ponudbe,
vključi med tehnične specifikacije, pogoje za ugotavljanje
sposobnosti ali kot določila pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, se šteje, da je ravnal v skladu
s to uredbo.
(5) Naročnik lahko upoštevaje temeljna načela javnega
naročanja in določbe ZJN-2 oziroma ZJNVETPS v postopek
javnega naročanja vključi tudi okoljske zahteve, ki jih ta uredba ne določa, in sicer ne glede na to, ali uredba določa temeljne oziroma dodatne okoljske zahteve za posamezen predmet
javnega naročanja ali ne. V tem primeru mora te zahteve
navesti v obvestilu o naročilu ali v razpisni dokumentaciji.
(6) Kadar narava predmeta javnega naročanja in okoliščine oddaje javnega naročila to dopuščajo, mora naročnik pri
oddaji javnega naročila upoštevati oceno stroškov v celotni
življenjski dobi blaga, storitve ali gradnje, pri čemer v tej oceni
upošteva zunanje okoljske stroške le, če obstaja metodologija
za njihov izračun.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(prehodno obdobje za zeleno javno naročanje)
(1) Naročnik iz 3. člena ZJN-2, razen naročnika iz prve
alineje prvega odstavka 3. člena ZJN-2 in Javne agencije za
javno naročanje Republike Slovenije, in naročnik iz 3. člena
ZJNVETPS, razen naročnika iz prve alineje prvega odstavka
3. člena ZJNVETPS ter Javne agencije za javno naročanje
Republike Slovenije, mora temeljne okoljske zahteve v postopek javnega naročanja vključiti najkasneje do 1. januarja
2013. Do takrat mora temeljne okoljske zahteve vključiti le
med merila za izbor, in sicer tako da iz Priloge 12 te uredbe
izbere najmanj eno merilo za posamezen predmet javnega
naročanja, pri čemer morajo biti okoljska merila za vsak
predmet javnega naročanja, razen za osebna in transportna
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vozila ter storitev avtobusnega prevoza, skupaj ovrednotena
z najmanj 25% vseh meril za izbor najugodnejše ponudbe.
Kadar je predmet javnega naročanja osebno ali transportno
vozilo ali storitev avtobusnega prevoza, pa mora biti delež
okoljskih meril ovrednoten z najmanj 50% vseh meril za izbor
najugodnejše ponudbe.
(2) Ne glede na temeljne zahteve iz točke 2.1.2 in točke
2.3.2 Priloge 2 te uredbe mora naročnik pri javnem naročanju
živil, pijač, kmetijskih pridelkov za prehrano ali gostinskih
storitev do 31. decembra 2013 v tehničnih specifikacijah, ki jih
opredeli v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu, ki ga
objavi na portalu javnih naročil, določiti, da mora biti najmanj
5% živil pridelanih na ekološki način.
8. člen
(zaključitev postopkov, začetih pred začetkom
uporabe uredbe)
(1) Postopki javnega naročanja, za katere je bilo obvestilo o naročilu iz 2., 4., 6. in 10. točke prvega odstavka 57. člena
ZJN-2 ali 2., 4., 6. in 10. točke prvega odstavka 57. člena
ZJNVETPS objavljeno pred začetkom uporabe te uredbe, se
izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki javnega naročanja, za katere na portalu
javnih naročil ni treba objaviti obvestila o naročilu in so jih
naročniki začeli izvajati pred začetkom uporabe te uredbe, se
izvedejo po dosedanjih predpisih.
(3) Naročnik vključi temeljne okoljske zahteve iz drugega
odstavka 6. člena te uredbe v posamezna naročila, ki se oddajo na podlagi okvirnega sporazuma, za sklenitev katerega je
naročnik objavil obvestilo o naročilu iz 2., 4. in 6. točke prvega
odstavka 57. člena ZJN-2 ali 2., 4. in 6. točke prvega odstavka
57. člena ZJNVETPS, pred začetkom uporabe te uredbe, če
narava in določbe okvirnega sporazuma to dopuščajo. Kadar
sklene naročnik okvirni sporazum po postopku s pogajanji, v
katerem ni objavil obvestila o naročilu, v posamezna naročila,
ki se oddajo na podlagi takega okvirnega sporazuma, vključi
temeljne okoljske zahteve, če narava in določbe okvirnega
sporazuma to dopuščajo in če je postopek s pogajanji začel
pred začetkom uporabe te uredbe.
(4) Posamezna naročila v dinamičnem nabavnem sistemu, za vzpostavitev katerega je naročnik objavil obvestilo o
naročilu iz 2. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2 ali 2. točke prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS pred začetkom
uporabe te uredbe, se oddajajo po dosedanjih predpisih.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devetdeset dni po njeni uveljavitvi.
Št. 00712-4/2010
Ljubljana, dne 8. decembra 2011
EVA 2009-1611-0078
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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Temeljne in dodatne okoljske zahteve za elektriþno energijo

Ta priloga se uporablja, kadar je predmet javnega naroþila elektriþna energija.
1.1

Temeljne okoljske zahteve za elektriþno energijo

1.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Elektriþna energija z deležem elektriþne energije iz obnovljivih virov energije1 (v nadaljnjem
besedilu: OVE) in/ali soproizvodnje elektriþne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim
izkoristkom.
1.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:
1.
40 % dobavljene elektriþne energije mora biti pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim
izkoristkom, kot jih doloþa zakon, ki ureja energetiko.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
1.1.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik poleg cene in morebitnih drugih meril doloþi:
1.
Merilo »veþ energije iz OVE«.
Delež elektriþne energije proizvedene iz OVE, ki presega minimalni delež, kot ga je naroþnik
opredelil v opisu predmeta oziroma tehniþnih specifikacijah, se v okviru meril toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

1

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »veþ energije iz SPTE z visokim izkoristkom«.
Delež elektriþne energije pridobljene iz SPTE z visokim izkoristkom, ki presega minimalni delež
kot ga je naroþnik opredelil v opisu predmeta oziroma tehniþnih specifikacijah, se v okviru meril
toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do
ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »veþ energije iz SPTE, ki temelji na OVE«.
V primeru SPTE z visokim izkoristkom, ki temelji na OVE (na primer biomasa), se ponudba v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

Opredelitev elektriþne energije iz obnovljivih virov energije mora ustrezati opredelitvi tovrstne elektriþne energije
v zakonu, ki ureja energetiko.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
1.1.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Izvajalec mora ob koncu vsakega leta izvajanja pogodbe navesti izvor elektriþne energije, ki jo
je dobavil naroþniku, in priložiti potrdilo o unovþenju ustreznega števila potrdil o izvoru
elektriþne energije, s þimer dokazuje, da je bilo vsaj 40 % oziroma delež iz ponudbe
dobavljene elektriþne energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
1.2

Dodatne okoljske zahteve za elektriþno energijo

1.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Elektriþna energija, ki je v celoti pridobljena iz OVE.
1.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:
1.
Vsa dobavljena elektriþna energija mora biti pridobljena iz OVE, kot jih doloþa zakon, ki ureja
energetiko.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
1.2.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Izvajalec mora ob koncu vsakega leta izvajanja pogodbe navesti izvor elektriþne energije, ki jo
je dobavil naroþniku, in priložiti potrdilo o unovþenju ustreznega števila potrdil o izvoru
elektriþne energije, s þimer dokazuje, da je bilo 100 % dobavljene elektriþne energije
pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom.
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Priloga 2:
Temeljne in dodatne okoljske zahteve za živila, pijaþe, kmetijske pridelke za
prehrano in gostinske storitve
Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naroþila:
–
živila, pijaþe in kmetijski pridelki za prehrano (v nadaljnjem besedilu: živila),
–
gostinske storitve.
2.1

Temeljne okoljske zahteve za živila

2.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Konvencionalna in ekološka živila.
2.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Najmanj 10 % živil mora biti pridelanih na ekološki naþin, kot ga doloþajo Uredba Sveta (ES)
št. 834/20072, Uredba Komisije (ES) št. 889/20083 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem
obdobju, se šteje, da so pridelana na ekološki naþin.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2.1.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik poleg cene in morebitnih drugih meril doloþi:
1.
Merilo »veþ ekoloških živil«.
Delež živil, ki so pridelana ne ekološki naþin, kot ga doloþajo Uredba (ES) št. 834/2007/ES,
Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki presega minimalni delež iz tehniþnih specifikacij, se v
okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »embalaža«.
Ponudba s proizvodi, ki so v:
–
sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje veþ kot 45 % recikliranih
materialov, ali
–
embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali
–
enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah) ali
–
povratni embalaži,
se toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju
do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil, in:
–
seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov
delež v celotni embalaži, ali

2

Besedilo Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in oznaþevanju ekoloških
proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. julija 2007, str. 1) in njene
spremembe: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=sl&model=
guicheti&numdoc=32007R0834.
3
Besedilo Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o doloþitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in oznaþevanju ekoloških proizvodov glede ekološke
pridelave, oznaþevanja in nadzora (UL L št. 250 z dne 18. septembra 2008, str. 1) in njene spremembe: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE,:32008R0889:SL:NOT .
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potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje
zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.
2.1.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
2.2

Dodatne okoljske zahteve za živila

2.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Konvencionalna in ekološka živila.
2.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik namesto zahtev, opredeljenih v toþki 2.1.2 te priloge, za celotno javno naroþilo ali
posamezen sklop javnega naroþila, doloþi:
1.
Najmanj 15 % živil mora biti pridelanih na ekološki naþin, kot ga doloþajo Uredba (ES)
št. 834/2007, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem
obdobju in živila, katerih ekološke sestavine predstavljajo manj kot 95 % teže vseh sestavin, se
ne šteje, da so pridelana na ekološki naþin.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2.3

Temeljne okoljske zahteve za gostinske storitve

2.3.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da so
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe storitve in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Gostinske storitve, ki se izvajajo na okolju prijazen naþin in pri katerih ponudnik dobavi del živil,
pridelanih na ekološki naþin.
2.3.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Najmanj 5 % živil, ki jih ponudnik uporabi pri izvajanju gostinskih storitev, mora biti pridelanih
na ekološki naþin, kot ga doloþajo Uredba (ES) št. 834/2007, Uredba Komisije (ES) št.
889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju, se šteje, da so pridelana na ekološki
naþin.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago ali storitev znak za okolje tipa I, iz
katerega izhaja, da blago ali storitev izpolnjuje zahteve.
Najmanj 35 % sadja, zelenjave in proizvodov iz lova ali ribolova, ki jih ponudnik uporabi pri
izvajanju gostinskih storitev, mora biti izbranih glede na letni þas. Priporoþene smernice za
izbiro sadja, zelenjave in proizvodov iz lova ali ribolova glede na letni þas doloþi naroþnik v
sezonskem koledarju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo izpolnil zahteve. Naroþnik med izvajanjem
naroþila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
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2.3.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Zaradi zmanjševanja koliþin odpadkov je treba hrano in pijaþo postreþi z:
–
jedilnim priborom, steklovino, porcelanastimi posodami in namiznimi prti, ki jih je
mogoþe ponovno uporabiti, ali
–
jedilnim priborom, porcelanastimi posodami ali drugo gostinsko opremo, izdelano iz
obnovljivih surovin.

2.

3.

4.

2.4

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo izpolnil zahteve. Naroþnik med izvajanjem
naroþila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
Odpadki, ki nastajajo pri izvajanju gostinskih storitev, morajo biti zbrani loþeno, v skladu s
predpisi, ki urejajo loþeno zbiranje odpadkov.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo izpolnil zahteve. Naroþnik med izvajanjem
naroþila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
Vozila, ki jih ponudnik uporablja za izvajanje storitve, morajo izpolnjevati vsaj zahteve glede
emisij izpušnih plinov EURO 5.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam vozil, ki jih bo uporabljal za izvajanje storitev, in
tehniþno dokumentacijo o teh vozilih, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve glede emisij.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Dodatne okoljske zahteve za gostinske storitve

2.4.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da so
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe storitve in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Gostinske storitve, ki se izvajajo na okolju prijazen naþin in pri katerih ponudnik dobavi del živil,
pridelanih na ekološki naþin.
2.4.2 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
Naroþnik poleg ostalih zahtev in pogojev, ki se nanašajo na sposobnost ponudnika za izvedbo
javnega naroþila, v razpisni dokumentaciji doloþi:
1.
Ponudnik mora biti tehniþno in strokovno usposobljen za upoštevanje okoljskih vidikov pri
izvajanju javnega naroþila.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da izvaja gostinske storitve v skladu s sistemom okoljskega ravnanja, kot na
primer EMAS, SIST EN ISO 14001 ali enakovredni standard, ali
–
lastno okoljsko politiko pri izvajanju gostinskih storitev ter navodila za delo in opise
postopkov za izvajanje storitev na okolju prijazen naþin ali
–
reference o preteklih izkušnjah izvajanja ukrepov okoljskega ravnanja v gostinskih
storitvah.
2.4.3 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:
1.
Strožje tehniþne specifikacije, od tistih navedenih v toþki 2.3.2 te priloge, in jih preveri na
predviden naþin.
2.
Higienski papirnati proizvodi, kot so toaletne papirne brisaþe ali papirne serviete, ki se
uporabljajo pri izvajanju gostinskih storitev, morajo biti izdelani iz recikliranih ali trajnostno
proizvedenih vlaken.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
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potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da papirni proizvodi izpolnjujejo zahteve.
2.4.4 Merila za izbor ponudbe
Za razvrstitev ponudb naroþnik poleg cene in morebitnih drugih meril doloþi:
1.
Merilo »veþ ekoloških živil«.
Delež živil, ki jih ponudnik uporablja pri izvajanju gostinskih storitev in so pridelana na ekološki
naþin, kot ga doloþajo Uredba (ES) št. 834/2007/ES, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali
predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki presega
minimalni delež iz tehniþnih specifikacij, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na
naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago ali storitev znak za okolje tipa I, iz
katerega izhaja, da blago ali storitev izpolnjuje zahteve.
Merilo »embalaža«.
Ponudba s proizvodi, ki so v:
–
sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje veþ kot 45 % recikliranih
materialov, ali
–
embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali
–
enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah) ali
–
povratni embalaži,
se toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju
do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil, in:
–
seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov
delež v celotni embalaži, ali
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje
zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.
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Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pisarniški papir in higienske papirnate
proizvode

Ta priloga se uporablja, kadar je predmet javnega naroþila:
–
pisarniški papir,
–
higienski papirnati proizvodi, kot so toaletni papir, toaletne papirne brisaþe, papirne serviete,
papirnati robþki.
Kadar je predmet javnega naroþanja pisarniški papir, naroþnik v postopek javnega naroþanja vkljuþi
temeljne okoljske zahteve iz toþke 3.1 te priloge ali toþke 3.3 te priloge ali kombinacijo temeljnih
okoljskih zahtev iz teh toþk, pri þemer lahko doloþi nižji delež predelanih papirnih vlaken in nižji delež
primarnih vlaken iz zakonitih virov, vendar mora biti pisarniški papir v celoti iz teh dveh surovin. Kadar
so predmet javnega naroþanja higienski papirnati proizvodi, pa naroþnik v postopek javnega naroþanja
vkljuþi temeljne okoljske zahteve iz toþke 3.5 te priloge ali toþke 3.7 te priloge ali kombinacijo temeljnih
okoljskih zahtev iz teh toþk, pri þemer lahko doloþi nižji delež predelanih papirnih vlaken in nižji delež
primarnih vlaken iz zakonitih virov, vendar mora biti higienski papirnati proizvod v celoti iz teh dveh
surovin.
3.1

Temeljne okoljske zahteve za papir na osnovi predelanih papirnih vlaken

3.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Recikliran pisarniški papir iz predelanih papirnih vlaken.
3.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Papir mora biti izdelan na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken4.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom5.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.1.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik poleg cene in morebitnih drugih meril doloþi:
1.
Merilo »papir brez klora6«.
Ponudba s papirjem, þigar papirna vlakna niso bila beljena s klorom, se v okviru meril toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

4

Predelana papirna vlakna vkljuþujejo že uporabljena reciklirana vlakna in neuporabljena reciklirana vlakna iz
papirnic, znana tudi kot izmet. Že uporabljena reciklirana vlakna lahko izvirajo od porabnikov, pisarn, tiskarn,
knjigoveznic ali podobnih virov.
5
ECF (Elementary Chlorine Free) – ne vsebuje klora v elementarni obliki.
6
TCF (Total Chlorine Free) – ne vsebuje klora.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.1.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
3.2

Dodatne okoljske zahteve za papir na osnovi predelanih papirnih vlaken

3.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Recikliran pisarniški papir iz 100 % predelanih papirnih vlaken.
3.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Papir mora biti izdelan na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken z najmanj 65 % že
uporabljenih recikliranih vlaken. Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom,
razen þe so bila beljena pred recikliranjem.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.3

Temeljne okoljske zahteve za papir na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih
virov

3.3.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Pisarniški papir na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov.
3.3.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Papirna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan papir, morajo izvirati iz zakonitih
virov.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo FSC7 ali PEFC8 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

7

FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo
odgovornega ravnanja z gozdovi. Veþ o tem na http://www.fsc.org/.
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2.

potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali
sistema upravljanja EMAS, ali
–
dovoljenje FLEGT9, þe les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve,
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.3.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik poleg cene in morebitnih drugih meril doloþi:
1.
Merilo »predelana papirna vlakna«.
Ponudba s papirjem, ki vsebuje predelana papirna vlakna, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.3.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
3.4

Dodatne okoljske zahteve za papir na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih
virov

3.4.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Pisarniški papir na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonito in trajnostno pridelanih virov.
3.4.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Strožje tehniþne specifikacije, od tistih navedenih v toþki 3.3.2 te priloge, in jih preveri na
predviden naþin.
2.
Primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan papir, morajo izvirati iz trajnostno
pridelanih virov.
8

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem
za gozdove. Veþ o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.
9
FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski naþrt EU za uveljavljanje
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na podroþju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski
naþrt doloþa veþ ukrepov za obravnavo nezakonite seþnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje
dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo
države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so
bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo
izdala
dovoljenja
o
zakonitosti
proizvodnje.
Veþ
o
tem
na
spletni
strani
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Papirna vlakna ne smejo biti beljena s klorom.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

3.5

Temeljne okoljske zahteve za higienske papirnate proizvode na osnovi predelanih
papirnih vlaken

3.5.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Higienski papirnati proizvod iz predelanih papirnih vlaken.
3.5.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Higienski papirnati proizvod mora biti izdelan na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken.

2.

3.

10

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Toaletni papir in/ali papirnati robþki ne smejo vsebovati zdravju škodljivih snovi, za katere velja
eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz
zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008/ES10:
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvršþanju,
oznaþevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT.
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R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne
organizme.),
R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z
dolgotrajnimi uþinki.),
R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi uþinki.),
R53 (Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne
škodljive uþinke na vodne organizme.),
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.).

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.5.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »Higienski papirnati proizvod brez klora«.
Ponudba s higienskim papirnatim proizvodom, þigar papirna vlakna niso bila beljena s klorom,
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.5.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
3.6

Dodatne okoljske zahteve za higienske papirnate proizvode na osnovi predelanih
papirnih vlaken

3.6.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
Higienski papirnati proizvod iz 100 % predelanih papirnih vlaken.
1.
3.6.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
Higienski papirnati proizvod mora biti izdelan na osnovi 100 % predelanih papirnih vlaken z
1.
najmanj 65 % že uporabljenih recikliranih vlaken. Papirna vlakna ne smejo biti beljena z
elementarnim klorom, razen þe so bila beljena pred recikliranjem.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
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poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Temeljne okoljske zahteve za higienske papirnate proizvode na osnovi primarnih
vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov

3.7.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Higienski papirnati proizvod na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov.
3.7.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan higienski papirnati proizvod,
morajo izvirati iz zakonitih virov.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
– potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali
sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT, þe les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Papirna vlakna ne smejo biti beljena z elementarnim klorom.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Toaletni papir in/ali papirnati robþki ne smejo vsebovati zdravju škodljivih snovi, za katere velja
eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz
zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008/ES:
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne
organizme.),
–
R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z
dolgotrajnimi uþinki.),
–
R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi uþinki.),
–
R53 (Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne
škodljive uþinke na vodne organizme.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.).
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.7.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »predelana papirna vlakna«.
Ponudba s higienskim papirnatim proizvodom, ki vsebuje predelana papirna vlakna, se v okviru
meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3.7.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
3.8

Dodatne okoljske zahteve za higienske papirnate proizvode na osnovi primarnih vlaken,
ki izvirajo iz zakonitih virov

3.8.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Higienski papirnati proizvod na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonito in trajnostno
pridelanih virov.
3.8.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþila ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Strožje tehniþne specifikacije, od tistih navedenih v toþki 3.7.2 te priloge, in jih preveri na
predviden naþin.
2.
Primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan higienski papirnati proizvod,
morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
– potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Papirna vlakna ne smejo biti beljena s klorom.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
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Temeljne in dodatne okoljske zahteve za elektronsko pisarniško opremo

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naroþila:
–
osebni raþunalniki,
–
prenosni raþunalniki,
–
zasloni,
–
oprema za slikovno obdelavo, vkljuþno s fotokopirnimi stroji, tiskalniki, optiþnimi bralniki,
telefaksi, veþnamenskimi napravami in podobnim.
4.1

Temeljne okoljske zahteve za osebne raþunalnike

4.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Energijsko uþinkoviti osebni raþunalniki.
4.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Osebni raþunalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko
uþinkovitost11, veljavne na dan objave obvestila o javnem naroþilu ali na dan povabila k oddaji
ponudbe, ali enakovredne standarde.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I í ENERGY
STAR, tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
Osebni raþunalniki z ohišji:
–
»small form factor«,
–
»mini tower faktor« ali
–
»convertible mini tower«12
morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve.
Glasnost osebnega raþunalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779
in ne sme presegati 26 dB v þasu zapisovanja na trdi disk13. Podatek mora biti oznaþen z
oznako LpAm14 v dB.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
4.1.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po
izteku garancijske dobe.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

11

Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/.
Veþ o tem v TED standardu (The Eco Declaration standard) ali TCO standardu.
13
Hard Drive Operating.
14
LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvoþnih emisij.
12
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Dodatne okoljske zahteve za osebne raþunalnike

4.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Osebni raþunalniki z majhnim vplivom na okolje v celotni življenjski dobi.
4.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Strožje tehniþne specifikacije, od tistih navedenih v toþki 4.1.2 te priloge, in jih preveri na
predviden naþin.
4.2.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »enostavna in razgradljiva sestava«.
Ponudba s proizvodi, ki jih je mogoþe enostavno razstaviti in pri katerih:
–
prikljuþkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in
standardizirani,
–
imajo plastiþni deli, težji od 25 g, stalno oznako za identifikacijo materiala v skladu s
standardom SIST EN ISO 11469, razen ekstrudiranih plastiþnih materialov in
svetlobnih vodnikov za osvetlitev plošþatih zaslonov,
–
so plastiþni deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen vrhnje plasti, ki
je lahko sestavljena iz najveþ dveh vrst loþljivih polimerov,
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
Merilo »vsebnost škodljivih snovi«.
Ponudba s proizvodi, ki v plastiþnih delih, težjih od 25 g, ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi,
zaviralcev gorenja ali pripravkov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril,
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES)
št. 1272/200815:
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

15

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvršþanju,
oznaþevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT.
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Temeljne okoljske zahteve za prenosne raþunalnike

4.3.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Energijsko uþinkoviti prenosni raþunalniki.
4.3.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Prenosni raþunalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko
uþinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naroþilu ali na dan povabila k oddaji
ponudbe.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I í ENERGY
STAR, tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
Prenosni raþunalniki morajo biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je
mogoþe zamenjati.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve.
Glasnost prenosnega raþunalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO
7779 in ne sme presegati 33 dB v þasu zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti oznaþen z
oznako LpAm v dB.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
4.3.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost baterij in napajalnikov ter tipkovnice in
njenih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
4.4

Dodatne okoljske zahteve za prenosne raþunalnike

4.4.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Prenosni raþunalniki z majhnim vplivom na okolje v celotni življenjski dobi.
4.4.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Strožje tehniþne specifikacije, od tistih navedenih v toþki 4.3.2 te priloge, in jih preveri na
predviden naþin.
2.
Razsvetljava ozadja LCD zaslonov v povpreþju ne vsebuje veþ kot 3,5 mg živega srebra na
žarnico ali sijalko.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
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izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve.
4.4.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »enostavna in razgradljiva sestava«.
Ponudba s proizvodi, ki jih je mogoþe enostavno razstaviti in pri katerih:
–
prikljuþkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in
standardizirani;
–
imajo plastiþni deli, težji od 25 g, stalno oznako za identifikacijo materiala v skladu s
standardom SIST EN ISO 11469, razen ekstrudiranih plastiþnih materialov in
svetlobnih vodnikov za osvetlitev plošþatih zaslonov;
–
so plastiþni deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen vrhnje plasti, ki je
lahko sestavljena iz najveþ dveh vrst loþljivih polimerov;
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
Merilo »vsebnost škodljivih snovi«.
Ponudba s proizvodi, ki v plastiþnih delih, težjih od 25 g, ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi,
zaviralcev gorenja ali pripravkov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril,
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES)
št. 1272/2008:
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

4.5

Temeljne okoljske zahteve za zaslone

4.5.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Energijsko uþinkoviti zasloni.
4.5.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko uþinkovitost,
veljavne na dan objave obvestila o javnem naroþilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I í ENERGY
STAR, tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
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4.5.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po
izteku garancijske dobe.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
4.6

Dodatne okoljske zahteve za zaslone

4.6.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Zasloni z majhnim vplivom na okolje v celotni življenjski dobi.
4.6.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Strožje tehniþne specifikacije od tistih navedenih v toþki 4.5.2 te priloge, in jih preveri na
predviden naþin.
2.
Razsvetljava ozadja LCD zaslonov v povpreþju ne vsebuje veþ kot 3,5 mg živega srebra na
žarnico ali sijalko.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve.
4.6.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »enostavna in razgradljiva sestava«.
Ponudba s proizvodi, ki jih je mogoþe enostavno razstaviti in pri katerih:
–
prikljuþkov ni težko najti, so dostopni s splošno razpoložljivim orodjem in
standardizirani;
–
imajo plastiþni deli, težji od 25 g, stalno oznako za identifikacijo materiala v skladu s
standardom SIST EN ISO 11469, razen ekstrudiranih plastiþnih materialov in
svetlobnih vodnikov za osvetlitev plošþatih zaslonov;
–
so plastiþni deli iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov, razen vrhnje plasti, ki je
lahko sestavljena iz najveþ dveh vrst loþljivih polimerov;
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
Merilo »vsebnost škodljivih snovi«.
Ponudba s proizvodi, ki v plastiþnih delih, težjih od 25 g, ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi,
zaviralcev gorenja ali pripravkov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril,
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES)
št. 1272/2008:
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
4.7

Temeljne okoljske zahteve za opremo za slikovno obdelavo, vkljuþno s fotokopirnimi
stroji, tiskalniki, optiþnimi bralniki, telefaksi, veþnamenskimi napravami in podobnim

4.7.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Energijsko uþinkoviti fotokopirni stroji, tiskalniki, optiþni bralniki, telefaksi ali veþnamenske
naprave.
4.7.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Naprave s funkcijo tiskanja in fotokopiranja, katerih najveþja hitrost delovanja presega 45 listov
na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja
oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa). Vse druge naprave z manjšo najveþjo hitrostjo
delovanja morajo vkljuþevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali
roþnih nastavitvah.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Oprema za slikovno obdelavo mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za
energijsko uþinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naroþilu ali na dan povabila
k oddaji ponudbe.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I í ENERGY
STAR, tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
4.7.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po
izteku garancijske dobe.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
4.8

Dodatne okoljske zahteve za opremo za slikovno obdelavo, vkljuþno s fotokopirnimi
stroji, tiskalniki, optiþnimi bralniki, telefaksi, veþnamenskimi napravami in podobnim

4.8.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Fotokopirni stroji, tiskalniki, optiþni bralniki, telefaksi oziroma veþnamenske naprave z majhnim
vplivom na okolje v celotni življenjski dobi.
4.8.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Strožje tehniþne specifikacije, od tistih navedenih v 4.7.2, in jih preveri na predviden naþin.
2.
Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja mora biti izmerjena v skladu s
standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati hrupa v vrednosti 53 dB, þe gre za
opremo ki bo namešþena lokalno.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve.
4.8.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »razgradljiva sestava«.
Ponudba z napravami, kjer je razstavitev enostavna in pri katerih:
–
imajo plastiþni deli, težji od 25 g, stalno oznako za identifikacijo materiala skladno s
standardom SIST EN ISO 11469;
–
so plastiþni deli, razen ohišja, iz enega polimera ali kompatibilnih polimerov;
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve.
Merilo »vsebnost škodljivih snovi«.
Ponudba s proizvodi, ki v plastiþnih delih, težjih od 25 g, ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi,
zaviralcev gorenja ali pripravkov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril,
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES)
št. 1272/2008:
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
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Temeljne okoljske zahteve za avdio in video opremo

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naroþila televizorji.
5.1

Temeljne okoljske zahteve za televizorje

5.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Televizor v razredu energijske uþinkovitosti A ali veþ.
5.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Televizor mora imeti indeks energijske uþinkovitosti EEI < 0,30, zaradi þesar je uvršþen v
razred energijske uþinkovitosti A ali v višji razred energijske uþinkovitosti.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
5.1.3 Merila za izbor
1.
Merilo »višji razred energijske uþinkovitosti«.
Ponudba z televizorjem, ki ima indeks energijske uþinkovitosti EEI < 0,23, zaradi þesar je
uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A+ ali v višji razred energijske uþinkovitosti, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
5.1.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
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Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije,
pralne stroje, pomivalne stroje, klimatske naprave

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naroþila:
–
gospodinjski hladilni aparati, napajani iz elektriþnega omrežja in s prostornino
shranjevalnega prostora med 10 in 1.500 litri, gospodinjski hladilni aparati, napajani iz
elektriþnega omrežja, ki jih je mogoþe napajati tudi akumulatorsko, vkljuþno s tistimi za
negospodinjsko uporabo ali hlajenje stvari, ki niso živila, in vgradnimi aparati (hladilniki,
zamrzovalniki in njihove kombinacije),
–
gospodinjski pralni stroji, napajani iz elektriþnega omrežja, in gospodinjski pralni stroji,
napajani iz elektriþnega omrežja, ki jih je mogoþe napajati tudi akumulatorsko, vkljuþno s
tistimi za negospodinjsko uporabo in vgradnimi gospodinjskimi pralnimi stroji (pralni stroji),
–
pomivalni stroji, napajani iz elektriþnega omrežja, in gospodinjski pomivalni stroji, napajani iz
elektriþnega omrežja, ki jih je mogoþe napajati tudi akumulatorsko, vkljuþno s tistimi za
negospodinjsko uporabo in vgradnimi gospodinjskimi pomivalnimi stroji (pomivalni stroji),
–
klimatske naprave, napajane iz elektriþnega omrežja z nazivno zmogljivostjo  12 kW za
hlajenje, þe izdelek nima funkcije hlajenja pa za ogrevanje.
6.1

Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije

6.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija v razredu energijske uþinkovitosti A+ ali veþ.
6.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske uþinkovitosti EEI <
44, zaradi þesar je uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A+ ali v višji razred energijske
uþinkovitosti.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.1.3 Merila za izbor
1.
Merilo »višji razred energijske uþinkovitosti«.
Ponudba s hladilnikom, zamrzovalnikom ali njuno kombinacijo, ki ima indeks energijske
uþinkovitosti EEI < 33, zaradi þesar je uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A++ ali v višji
razred energijske uþinkovitosti, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga
predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi
naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.1.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
6.2

Temeljne okoljske zahteve za pralne stroje

6.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
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1.
Pralni stroj v razredu energijske uþinkovitosti A+ ali veþ.
6.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Pralni stroj mora imeti indeks energijske uþinkovitosti EEI < 0,59, zaradi þesar je uvršþen v
razred energijske uþinkovitosti A+ ali v višji razred energijske uþinkovitosti.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Pralni stroj mora zagotavljati, da je delež vsebnosti preostale vlage D < 54, zaradi þesar je
pralni stroj uvršþen v razred uþinkovitosti ožemanja B ali v višji razred uþinkovitosti ožemanja.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o uþinkovitosti
ožemanja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.2.3 Merila za izbor
1.
Merilo »višji razred energijske uþinkovitosti«.
Ponudba s pralnim strojem, ki ima indeks energijske uþinkovitosti EEI < 52, zaradi þesar je
uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A++ ali v višji razred energijske uþinkovitosti, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »višji razred uþinkovitosti ožemanja«.
Ponudba s pralnim strojem, ki ima delež vsebnosti preostale vlage D < 45, zaradi þesar je
uvršþen v razred uþinkovitosti ožemanja A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na
naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.2.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
6.3

Temeljne okoljske zahteve za pomivalne stroje

6.3.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Pomivalni stroj v razredu energijske uþinkovitosti A+ ali veþ.
6.3.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske uþinkovitosti EEI < 63, zaradi þesar je uvršþen v
razred energijske uþinkovitosti A+ ali v višji razred energijske uþinkovitosti.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
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Pomivalni stroj mora imeti indeks uþinkovitosti sušenja ID > 0,86, zaradi þesar je uvršþen v
razred uþinkovitosti sušenja B ali v višji razred uþinkovitosti sušenja.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o uþinkovitosti
sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.3.3 Merila za izbor
1.
Merilo »višji razred energijske uþinkovitosti«.
Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks energijske uþinkovitosti EEI < 56, zaradi þesar je
uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A++ ali v višji razred energijske uþinkovitosti, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »višji razred uþinkovitosti sušenja«.
Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks uþinkovitosti sušenja ID > 1,08, zaradi þesar je
uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na
naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.3.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
6.4

Temeljne okoljske zahteve za klimatske naprave

6.4.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Klimatska naprava v razredu energijske uþinkovitosti A ali veþ.
6.4.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Enokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske uþinkovitosti EERrated  2,60 in
nazivni koeficient uþinkovitosti COPrated  2,30, zaradi þesar je uvršþena v razred energijske
uþinkovitosti A ali v višji razred energijske uþinkovitosti.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Dvokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske uþinkovitosti EERrated  2,60 in
nazivni koeficient uþinkovitosti COPrated  3,10, zaradi þesar je uvršþena v razred energijske
uþinkovitosti A ali v višji razred energijske uþinkovitosti.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Klimatska naprava, ki ni enokanalna ali dvokanalna, mora imeti razmerje sezonske energijske
uþinkovitosti SEER  5,10 in koeficient sezonske uþinkovitosti SCOP  3,40, zaradi þesar je
uvršþena v razred energijske uþinkovitosti A ali v višji razred energijske uþinkovitosti.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.4.3 Merila za izbor
1.
Merilo »višji razred energijske uþinkovitosti«.
Ponudba z enokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske uþinkovitosti EERrated 
3,10 in nazivni koeficient uþinkovitosti COPrated  2,60, zaradi þesar je uvršþena v razred
energijske uþinkovitosti A+ ali v višji razred energijske uþinkovitosti, se v okviru meril toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »višji razred energijske uþinkovitosti«.
Ponudba z dvokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske uþinkovitosti EERrated 
3,10 in nazivni koeficient uþinkovitosti COPrated  3,60, zaradi þesar je uvršþena v razred
energijske uþinkovitosti A+ ali v višji razred energijske uþinkovitosti, se v okviru meril toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »višji razred energijske uþinkovitosti«.
Ponudba z klimatsko napravo, ki ni enokanalna ali dvokanalna in ima razmerje sezonske
energijske uþinkovitosti SEER  5,60 in koeficient sezonske uþinkovitosti SCOP  4,00, zaradi
þesar je uvršþena v razred energijske uþinkovitosti A+ ali v višji razred energijske uþinkovitosti,
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6.4.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
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Temeljne okoljske zahteve za stavbe

Ta priloga se uporablja, kadar je predmet javnega naroþila:
–
projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo,
nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe (CC-SI 1)16, razen þe to prepoveduje predpis, ki ureja
varstvo kulturne dedišþine,
–
gradnja stavbe (CC-SI 1), redno ali investicijsko vzdrževanje stavbe (CC-SI 1) ter nakup,
vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov v stavbi (CC-SI 1).
Kadar je predmet javnega naroþanja projektiranje, gradnja stavbe, redno ali investicijsko vzdrževanje
stavbe ali nakup, vgradnja oziroma montaža naprav ali proizvodov v stavbi iz prejšnjega odstavka, se
okoljske zahteve, ki jih naroþnik kot obvezne opredeli v projektni nalogi ali projektni dokumentaciji,
štejejo za tehniþne specifikacije.
Kadar je predmet javnega naroþanja gradnja stavbe, redno in investicijsko vzdrževanje stavbe ali
nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov iz druge alineje prvega odstavka te priloge,
naroþnik v postopek javnega naroþanja vkljuþi tiste temeljne okoljske zahteve iz toþke 7.2 te priloge, ki
se nanašajo na posamezen predmet javnega naroþanja.
7.1

Temeljne okoljske zahteve za fazo projektiranje

7.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da so
predmet javnega naroþanja storitve, ki zagotavljajo manjše obremenjevanje okolja, in da se pri oddaji
javnega naroþila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet
javnega naroþila na naslednji naþin:
1.
Projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali
rekonstrukcijo stavbe.
7.1.2 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
Naroþnik, poleg ostalih zahtev in pogojev, ki se nanašajo na sposobnost ponudnika za izvedbo
javnega naroþila, v razpisni dokumentaciji doloþi:
1.
Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja
na podroþju:
–
uþinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
–
uþinkovite rabe vode,
–
zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
a) reference, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno
skupino ponudnika, izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za
izvedbo, ki presega minimalne zahteve doloþene v:
–
pravilniku, ki ureja uþinkovito rabo energije v stavbah, in
–
pravilniku, ki ureja prezraþevanje in klimatizacijo stavb, in
–
pravilniku, ki ureja zvoþno zašþito stavb, in
–
pravilniku, ki ureja varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih,
ali pravilniku, ki ureja tehniþne pogoje za prostor in opremo vrtca,
ali prostorskih tehniþnih smernicah za zdravstvene objekte, ali
b) ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje
zahteve.
7.1.3 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:

16

Klasifikacijo objektov doloþa Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o doloþitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr, 25/10).
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Idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo
in projekt izvedenih del mora vkljuþevati rešitve glede:
–
uþinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
–
uþinkovite rabe vode,
–
ravnanja z odpadki in
–
zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve.
V primeru:
–
enostanovanjske stavbe (CC-SI 111),
–
veþstanovanjske stavbe do vkljuþno P+4 etaž (CC-SI 112),
–
stanovanjske stavbe za posebne namene oziroma družbene skupine (CC-SI 113),
–
druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev do vkljuþno P+4 etaž (CC-SI
1212),
–
upravne in pisarniške stavbe do vkljuþno P+4 etaž (CC-SI 122),
–
stavbe za kulturo in razvedrilo do vkljuþno P+1 etaž (CC-SI 1261),
–
muzeji in knjižnice do vkljuþno P+1 etaž (CC-SI 1262),
–
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo do vkljuþno P+1 etaž (CC-SI
1263),
–
stavbe za zdravstvo do vkljuþno P+1 etaž (CC-SI 1264),
–
športne dvorane (CC-SI 1265),
–
prevzgojni domovi, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov ali gasilcev,
nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališþih (del CC-SI 1274)
17
mora delež lesa ali lesnih tvoriv , vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme), znašati vsaj 30 %
prostornine vgrajenih materialov.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve. Pri javnem naroþanju projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma
projekta za izvedbo mora ponudnik priložiti tudi tabelo, iz katere sta razvidna prostornina in
deleži vgrajenih materialov.
Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo mora zagotoviti, da emisije hlapnih organskih
spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti,
doloþenih v evropskem standardu za doloþitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO
16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo mora zagotoviti, da bo vsa vodovodna napeljava
v stavbi opremljena s tehnologijami za varþevanje z vodo, in sicer:
–
stranišþa z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti veþ kot 6 l vode za polno
splakovanje in ne veþ kot 3 l za delno splakovanje,
–
v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekoþina ali pa se
uporabljajo popolnoma brez tekoþine,
–
naprave za varþevanje z vodo, vgrajene v kotliþe, morajo prihraniti vsaj 30 % vode na
splakovanje, in
–
vložki za vodovodne pipe morajo prihraniti vsaj 50 % vode v primerjavi z obiþajnimi
pipami.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve.
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
17

Za lesena tvoriva po tej uredbi ne štejejo lesno-polimerni kompoziti s termoplastno matrico iz polimerov, ki so
derivati nafte in z delci lesa v tej matrici.
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merila ovrednoti z najveþjim deležem (Xmax). Ponudba z veþjo 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 15 %. Delež doloþi naroþnik v razpisni
dokumentaciji.
Xi = (Qpmin / Qpi) * Xmax
Xmax  0,15

2.

3.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, v kateri navede najveþjo vrednost letne primarne rabe
energije v stavbi, za katero bo projektiral projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt
za izvedbo.
Merilo »gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih 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, in presegajo 30 % delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v
stavbo (brez notranje opreme) prostornine vgrajenih materialov, se v okviru tega merila toþkuje
z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve.
Merilo »raba deževnice in odpadne vode«.
Ponudba za projektiranje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekta za izvedbo,
ki bo zagotovila, da se uporabita deževnica oziroma preþišþena odpadna voda, se v okviru
tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve.
Merilo »okna iz lesa ali lesnih tvoriv«
Ponudba za projektiranje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekta za izvedbo,
ki bo zagotovila, da se vgradijo okna iz lesa ali lesnih tvoriv, se v okviru tega merila toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve.
7.1.5 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
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Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup,
vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov

7.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþa gradnja in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
na naslednji naþin:
1.
Gradnja stavbe, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
2.
Redno vzdrževanje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
3.
Investicijsko vzdrževanje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
4.
Nakup ali vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov z manj negativnimi uþinki na okolje.
7.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:
1.
Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav
in proizvodov se morajo upoštevati:
–
zahteve naroþnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje
ali montaže in jih je naroþnik opredelil že v postopku javnega naroþanja za
projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo,
nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in
–
rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo,
nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
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 vrelišþem najveþ
250 °C v vrednostih veþ kot:
–
30 g/l, brez vode, za stenske barve,
–
250 g/l, brez vode, za druge barve, z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moþi
pokrivanja z 98 % motnostjo,
–
180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vkljuþno z barvami, katerih
razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi
barvami,
–
barve, premazi za kovine,
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.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da
so izpolnjene zahteve, ali
–
izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Svinec, za katerega velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/200818:
–
R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),
–
R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),
in njegove spojine ne smejo biti dodani plastiki in premazom uporabljenih pri oknih.

18
Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvršþanju,
oznaþevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati
vrednosti, doloþenih v evropskem standardu za doloþitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST
EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Kadar se pri gradnji:
–
nosilne konstrukcije,
–
ostrešja,
–
fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
–
stavbnega pohištva
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
19
20
–
potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
–
potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja
EMAS, ali
–
dovoljenje FLEGT21, þe les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Vsa vodovodna napeljava v stavbi mora biti opremljena s tehnologijami za varþevanje z vodo,
in sicer:
–
stranišþa z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti veþ kot 6 l vode za polno
splakovanje in ne veþ kot 3 l za delno splakovanje,
–
v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekoþina ali pa se
uporabljajo popolnoma brez tekoþine,
–
naprave za varþevanje z vodo, vgrajene v kotliþe, morajo prihraniti vsaj 30 % vode na
splakovanje, in
–
vložki za vodovodne pipe morajo prihraniti vsaj 50 % vode v primerjavi z obiþajnimi
pipami.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Okna s polnilnimi plini se ne smejo vgraditi, þe je vrednost potenciala globalnega segrevanja
(GWP)22 v dobi 100 let veþji od 5. Vrednost potenciala globalnega segrevanja nereaktivnih
plinov kot sta argon in kripton je nižja od 5.

19

FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo
odgovornega ravnanja z gozdovi. Veþ o tem na http://www.fsc.org/.
20
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem
za gozdove. Veþ o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.
21
FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski naþrt EU za uveljavljanje
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na podroþju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski
naþrt doloþa veþ ukrepov za obravnavo nezakonite seþnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje
dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo
države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so
bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo
izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Veþ o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment
/forests/flegt.htm
22

Potencial globalnega segrevanja (GWP - Global Warming potential) je potencial segrevanja podnebja zaradi
posameznega toplogrednega plina v primerjavi s potencialom segrevanja podnebja zaradi ogljikovega dioksida.
Opredeljuje ga predpis, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve.
Iz oken se pri obiþajnih pogojih uporabe ne smejo sprošþati ali lužiti zdravju škodljive snovi, za
katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),
–
R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),
–
R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),
–
R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),
–
R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),
–
R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko
škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoþi se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje
organom pri dolgotrajni ali ponavljajoþi se izpostavljenosti.).
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne
organizme.),
–
R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z
dolgotrajnimi uþinki.),
–
R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi uþinki.),
–
R53 (Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne
škodljive uþinke na vodne organizme.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.).

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
7.2.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah«.
Ponudba, ki zagotavlja, da bodo uporabljeni gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih
surovinah, kot so na primer les, celuloza, konoplja, volna, se v okviru tega merila toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
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meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

4.

5.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca in izjavo, da bo uporabil
gradbene proizvode, ki temeljijo na obnovljivih surovinah.
Merilo »toplotna izolacija z deležem recikliranih materialov«.
Ponudba, ki zagotavlja, da bo pri gradnji uporabljena toplotna izolacija z deležem recikliranih
materialov, ne da bi to vplivalo na poveþanje debeline izolacije, funkcionalne ali topotne
lastnosti ali koliþino uporabljenega materiala, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, pripravljeno v skladu z metodologijo iz standarda
SIST ENISO 14021 ali enakovrednega standarda, in
–
izjavo, da bo uporabil toplotno izolacijo z deležem recikliranih materialov.
Merilo »talne obloge z deležem recikliranih materialov23«.
Ponudba, ki zagotavlja, da bodo pri gradnji uporabljene talne obloge z deležem recikliranih
materialov, ne da bi to vplivalo na lastnosti oblog, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi
toþkami. Pri tem se število toþk dodeli sorazmerno glede na delež teže recikliranih materialov v
teži vseh materialov v talnih oblogah. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, pripravljeno v skladu z metodologijo iz
standarda SIST ENISO 14021 ali enakovrednega standarda, in
–
izjavo, da bo uporabil talne obloge z deležem recikliranih materialov.
Merilo »mavþno-kartonske plošþe«.
Ponudba, ki zagotavlja, da bodo pri gradnji uporabljene:
–
mavþno-kartonske plošþe, pri proizvodnji katerih je bil uporabljen papir izdelan na
osnovi 100% recikliranih lesnih ali papirnih vlaken, ali
–
mavþno-kartonske plošþe, pri proizvodnji katerih so bila uporabljena les, lesna vlakna
ali materiali na osnovi lesa, ki izvirajo iz zakonitih virov,
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
–
potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali
sistema upravljanja EMAS, ali
–
dovoljenje FLEGT, þe les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »okna iz lesa ali lesnih tvoriv«.
Ponudba za dobavo ali vgradnjo oken iz lesa ali lesnih tvoriv, se v okviru tega merila toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca in izjavo, da bo v
projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

23

Za recikliran material se šteje:
–
odpadni material, ki nastane pri proizvodnem procesu in ga ni mogoþe ponovno uporabiti v istem
proizvodnem procesu, in
–
material, ki nastane pri ali je bil namenjen uporabi s strani konþnih uporabnikov in ni veþ primeren za
nameravano uporabo.
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7.2.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in naþin usposabljanja upravljavca stavbe. Po
konþanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljavca stavbe za energijsko
uþinkovito uporabo stavbe, s þimer se najkasneje v dveh letih od zaþetka uporabe stavbe
zagotovi doseganje naþrtovane porabe energije in vode.
2.
Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naroþniku posredovati tehniþno
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo
naroþnikove zahteve.
3.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
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Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo

Ta priloga se uporablja, kadar je predmet javnega naroþila pohištvo.
8.1

Temeljne okoljske zahteve za pohištvo

8.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Pohištvo, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujoþih materialov, zlasti iz lesa, in z
okoljsko manj obremenjujoþimi procesi.
8.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:
1.
Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih
materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena
uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo FSC24 ali PEFC25 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
–
potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali
sistema upravljanja EMAS, ali
–
dovoljenje FLEGT26, þe les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Plastiþni deli s težo enako ali veþjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko
ovirajo recikliranje.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam plastiþnih delov, ki so sestavni del pohištva, in
njihovo težo in:
–
potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so
izpolnjene zahteve.

24
FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za
promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Veþ o tem na http://www.fsc.org/.
25
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih
shem za gozdove. Veþ o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.
26
FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski naþrt EU za uveljavljanje
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na podroþju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski
naþrt doloþa veþ ukrepov za obravnavo nezakonite seþnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje
dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo
države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so
bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo
izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Veþ o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/
forests/flegt.htm.
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Premaz lesa ali plastiþni ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, veþ
kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali veþ
naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki
ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/200827:
–
R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),
–
R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),
–
R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),
–
R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),
–
R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),
–
R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko
škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoþi se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje
organom pri dolgotrajni ali ponavljajoþi se izpostavljenosti.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne
organizme.),
–
R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z
dolgotrajnimi uþinki.),
–
R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi uþinki.),
–
R53 (Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne
škodljive uþinke na vodne organizme.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.).
Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih
opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali
Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali

27

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvršþanju,
oznaþevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT.
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seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in
njen varnostni list, in tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati veþ kot 10 %
mase hlapnih organskih spojin (HOS).
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov
varnostni list, in tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Embalaža mora biti:
–
iz materiala, ki ga je mogoþe enostavno reciklirati, ali
–
iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov
delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje
zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.
8.1.3 Merila za izbor
Za potrebe razvrstitve ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »višji utežni delež lesa in/ali materialov na njegovi osnovi«.
Ponudba s pohištvom, ki vsebuje višji utežni delež lesa in/ali materialov na njegovi osnovi, se v
okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »delež recikliranega materiala«.
Ponudba s pohištvom, ki vsebuje delež recikliranih materialov iz lesa, plastike ali kovin v
konþnem izdelku, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi
naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi
naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve oziroma kakšna je vsebnost recikliranih materialov
po teži.
Merilo »vsebnost pesticidov v tekstilu iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil iz bombaža ali drugih naravnih
celuloznih vlaken skupno ne vsebuje veþ kot 1 ppm pesticidov iz spodnjega seznama, se v
okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
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Pesticidi:
–
2,4,5-T,
–
aldrin,
–
kaptafol,
–
klordan,
–
klordimeform,
–
DDT,
–
dieldrin,
–
dinoseb in soli,
–
endrin,
–
heptaklor,

4.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

heksaklorbenzen,
heksaklorocikloheksan, Į,
heksaklorocikloheksan, ȕ,
heksaklorocikloheksan, į,
metamidofos,
monokrotofos,
paration,
paration-metil,
propetamfos,
toksafen.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da
so izpolnjene zahteve.
Merilo »barvila«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ni obarvan z barvili iz spodnjega
seznama, ki povzroþajo preobþutljivost ali alergijo, so kancerogena, mutagena ali strupena za
razmnoževanje, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi
naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi
naroþnik.
Barvila:
–
C.I. Baziþno rdeþa 9 í C.I. 42 500,
–
C.I. Kislo rdeþa 26 í C.I. 16 150,
–
C.I. Baziþno vijoliþasta 14 í C.I. 42 510,
–
C.I. Direktno þrna 38 í C.I. 30 235,
–
C.I. Direktno modra 6 í C.I. 22 610,
–
C.I. Direktno rdeþa 28 í C.I. 22 120,
–
C.I. Disperzno modra 1 í C.I. 64 500,
–
C.I. Disperzno modra 3 í C.I. 61 505,
–
C.I. Disperzno modra 7 í C.I. 62 500,
–
C.I. Disperzno modra 26 í C.I. 63 305,
–
C.I. Disperzno modra 35,
–
C.I. Disperzno modra 102,
–
C.I. Disperzno modra 106,
–
C.I. Disperzno modra 124,
–
C.I. Disperzno modra 1,
–
C.I. Disperzno oranžna 1 í C.I. 11 080,
–
C.I. Disperzno oranžna 3 í C.I. 11 005,
–
C.I. Disperzno oranžna 11 í C.I. 60 700,
–
C.I. Disperzno oranžna 37,
–
C.I. Disperzno oranžna 76 (prej imenovana oranžna 37),
–
C.I. Disperzno rdeþa 1 í C.I. 11 110,
–
C.I. Disperzno rdeþa 11 í C.I. 62 015,
–
C.I. Disperzno rdeþa 17 í C.I. 11 210,
–
C.I. Disperzno rumena 1 í C.I. 10 345,
–
C.I. Disperzno rumena 3 í C.I. 11 855,
–
C.I. Disperzno rumena 9 í C.I. 10 375,
–
C.I. Disperzno rumena 39,
–
C.I. Disperzno rumena 49.

5.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da
so izpolnjene zahteve.
Merilo »akrilamini«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ne vsebuje akrilaminov iz spodnjega
seznama, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik.
Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

Uradni list Republike Slovenije

Akrilamini:
–
4-aminodifenil
–
benzidin
–
4-kloro-o-toluidin
–
2-naftilamin
–
o-amino-azotoluen
–
2-amino-4-nitrotoluen
–
p-kloroanilin
–
2,4-diaminoanizol
–
4,4'-diaminodifenilmetan
–
3,3'-diklorobenzidin
–
3,3'-dimetoksibenzidin
–
3,3'-dimetilbenzidin
–
3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan
–
p-kresidin
–
4,4'-metilen bis (2-kloroanilin)
–
4,4'-oksidianilin
–
4,4'-tiodianilin
–
o-toluidin
–
2,4-diaminotoluen
–
2,4,5-trimetilanilin
–
4-aminoazobenzen
–
o-anizidin
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(št. CAS 92-67-1),
(št. CAS 92-87-5),
(št. CAS 95-69-2),
(št. CAS 91-59-8),
(št. CAS 97-56-3),
(št. CAS 99-55-8),
(št. CAS 106-47-8),
(št. CAS 615-05-4),
(št. CAS 101-77-9),
(št. CAS 91-94-1),
(št. CAS 119-90-4),
(št. CAS 119-93-7),
(št. CAS 838-88-0),
(št. CAS 120-71-8),
(št. CAS 101-14-4),
(št. CAS 101-80-4),
(št. CAS 139-65-1),
(št. CAS 95-53-4),
(št. CAS 95-80-7),
(št. CAS 137-17-7),
(št. CAS 60-09-3),
(št. CAS 90-04-0).

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da
so izpolnjene zahteve.
Merilo »zaviralci gorenja«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ne vsebuje zaviralcev gorenja iz
spodnjega seznama, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga
predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi
naroþnik.
Zaviralci gorenja:
–
polibrominirani bifenili (PBB)
–
pentabromodifenileter (PentaBDE)
–
oktabromodifenil eter (octaBDE)

(št. CAS 59536-65-1),
(št. CAS 32534-81-9),
(št. CAS 32536-52-9).

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da
so izpolnjene zahteve.
8.1.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
8.2

Dodatne okoljske zahteve za pohištvo

8.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup pohištva, ki je proizvedeno iz okolju prijaznih materialov in z okolju prijaznimi procesi.
8.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:
1.
Strožje tehniþne specifikacije, od tistih navedenih v toþki 8.1.2 te priloge, in jih preveri na
predviden naþin.
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Zunanje pohištvo izdelano iz lesa, ki:
a) je uvršþen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST
EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z zašþitnimi sredstvi
oziroma biocidnimi pripravki, ali
b) ni uvršþen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST
EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja
eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi
genetske okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka
pri vdihavanju.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje
nerojenemu otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za
plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za
nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve
genetskih okvar.).
Aktivne snovi v zašþitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah
arzena, kroma ali organskega kositra.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali:
–
seznam lesnih proizvodov, iz katerega izhaja, v kateri razred odpornosti ali trajnosti je
uvršþen les, iz katerega so izdelani, in
–
seznam zašþitnih sredstev oziroma biocidnih pripravkov za vsak material v pohištvu in
varnostni list, þe les ni uvršþen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s
standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali
metilen klorid.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
8.2.3 Merila za izbor
Za potrebe razvrstitve ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »delež ekološko pridelanega bombaža ali drugih naravnih vlaken v tekstilu«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem je delež tekstila izdelanega iz bombaža ali
drugih naravnih vlaken pridelanih v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007/ES ali predpisom, ki
ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v okviru tega merila
toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do
ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:

1.

Merilo »delež ekološko pridelanega bombaža ali drugih naravnih vlaken v tekstilu«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem je delež tekstila izdelanega iz bombaža ali
drugih naravnih vlaken pridelanih v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007/ES ali predpisom, ki
ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v okviru tega merila
toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do
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ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima uporabljen tekstil ali blago znak za okolje
tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja,
da uporabljen tekstil ali blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »delež recikliranih28 vlaken v tekstilnih proizvodih«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem je delež tekstila iz recikliranih vlaken, se v
okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »embalaža«.
Ponudba s proizvodi, ki so v:
–
sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje veþ kot 45 % recikliranih
materialov, ali
–
embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah,
se toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju
do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil, in:
–
seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov
delež v celotni embalaži, ali
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje
zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.

28

Reciklirana vlakna so vlakna, pridelana iz tekstilnih industrijskih ostankov ali iz že uporabljenih tekstilnih
proizvodov.
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Temeljne okoljske zahteve za þistila, storitve þišþenja in storitve pranja perila

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naroþila:
–
univerzalna þistila,
–
þistila za sanitarne prostore,
–
þistila za okna,
–
detergenti za roþno pomivanje posode,
–
detergenti za pomivalne stroje,
–
detergenti za pranje perila,
–
storitve þišþenja,
–
storitve pranja perila.
9.1

Temeljne okoljske zahteve za univerzalna þistila

9.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazna univerzalna þistila.
9.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.

Univerzalno þistilo glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne sestavine, za
katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/200829:
–
R31 (V stiku s kislinami se sprošþa strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s
sprošþa strupen plin.),
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

29

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvršþanju,
oznaþevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT.
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–

2.

potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka30, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Univerzalno þistilo ne sme vsebovati:
a) veþ kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega þistila,
b) biocidov, razen þe se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
c) biocidov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi
uþinki.);
31
32
razen þe je Log Pow  3,0 oziroma þe je eksperimentalno doloþen BCF 100, kar
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
9.1.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/200433.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

30

CAS številka je mednarodno priznana enoznaþen številþni identifikator kemijskih elementov, spojin, polimerov,
bioloških sekvenc, zmesi in zlitin, ki ga dodeljuje oddelek Ameriškega kemijskega društva »Chemical Abstracts
Service (CAS)«.
31
Log Pow je logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanola/vode.
32
BCF je faktor biokoncentracije.
33
Besedilo Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih in
njenih sprememb http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0648:SL:NOT.
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Temeljne okoljske zahteve za þistila za sanitarne prostore

9.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazna þistila za sanitarne prostore.
9.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
ýistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
ýistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati:
a) veþ kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega þistila,
b) biocidov, razen þe se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
c) biocidov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi
uþinki.);
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razen þe je Log Pow  3,0 oziroma þe je eksperimentalno doloþen BCF 100, kar
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
9.2.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
9.3

Temeljne okoljske zahteve za þistila za þišþenje oken

9.3.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazna þistila za þišþenje oken.
9.3.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
ýistilo za þišþenje oken glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne sestavine,
za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
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R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
ýistilo za þišþenje oken ne sme vsebovati:
a) fosforja,
b) biocidov, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi
uþinki.);
razen þe je Log Pow  3,0 oziroma þe je eksperimentalno doloþen BCF 100, kar
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali þe se uporabljajo kot sredstva
za konzerviranje,.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
9.3.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
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Temeljne okoljske zahteve za detergente za roþno pomivanje posode

9.4.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazni detergenti za roþno pomivanje posode.
9.4.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Detergent za roþno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 %
posamezne sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Detergent za roþno pomivanje posode ne sme vsebovati biocidov, za katere velja eno ali veþ
naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki
ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
razen þe je Log Pow  3,0 oziroma þe je eksperimentalno doloþen BCF 100, kar pomeni, da
biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali þe se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje.
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3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
9.4.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
vsega dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
9.5

Temeljne okoljske zahteve za detergente za pomivalne stroje

9.5.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazni detergenti za pomivalne stroje.
9.5.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Detergent za pomivalne glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne sestavine,
za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Detergent za pomivalne stroje ne sme vsebovati:
–
fosfatov v koliþini nad 10 g/pranje,
–
sredstev za konzerviranje, za katera velja standardno opozorilo, stavek za nevarnost
ali previdnostni stavek iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.).
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
9.5.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
9.6

Temeljne okoljske zahteve za detergente za pranje perila

9.6.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazni detergenti za pranje perila.
9.6.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Detergent za pranje perila glede na težo ne sme vsebovati veþ kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
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R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.).

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Detergent za pranje perila ne sme vsebovati:
–
fosfatov v koliþini nad 25 g/pranje,
–
sredstev za konzerviranje, za katera velja standardno opozorilo, stavek za nevarnost
ali previdnostni stavek iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.).
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
9.6.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora v þasu veljavnosti pogodbe na naroþnikovo zahtevo dokazati, da sestavine
dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES)
št. 648/2004.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
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Temeljne okoljske zahteve za storitve þišþenja

9.7.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazne storitve þišþenja.
9.7.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehniþne specifikacije, opredeljene v
toþkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 te priloge.
Naþin dokazovanja:
Naroþnik preveri izpolnjevanje zahtev na naþin, predviden v toþkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2.
in 9.5.2 te priloge.
9.7.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja naroþila priložiti
seznam, iz katerega je razvidno ime in koliþina þistilnih sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju
storitve.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
9.8

Temeljne okoljske zahteve za storitve pranja perila

9.8.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Okolju prijazne storitve pranja perila.
9.8.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila
ali na predmet posameznega sklopa, doloþi:
1.
Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehniþne specifikacije, opredeljene v
toþkah 9.6.2 te priloge.
Naþin dokazovanja:
Naroþnik preveri izpolnjevanje zahtev na naþin, predviden v toþkah 9.6.2 te priloge.
9.8.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
Ponudnik mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja naroþila priložiti
seznam, iz katerega je razvidno ime in koliþina þistilnih sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju
storitve.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Stran

13664 /

Priloga 10:

Št.

102 / 13. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

Temeljne okoljske zahteve za osebna in transportna vozila ter storitve
avtobusnega prevoza

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naroþila:
–
osebna vozila,
–
lahka tovorna vozila,
–
težka tovorna vozila,
–
avtobusi za javni prevoz,
–
storitve avtobusnega prevoza,
razen za:
–
vozila, naþrtovana in izdelana izkljuþno za vojsko, policijo, civilno zašþito ali gasilsko službo,
–
vozila, namenjena delu na gradbišþih, v kamnolomih, pristanišþih ali na letališþih,
–
delovne stroje,
–
vozila, katerih najveþja konstrukcijsko doloþena hitrost ne presega 6 km/h,
–
vozila, namenjena uporabi na tekmovališþih,
–
vozila, namenjena za rekreacijske namene zunaj javnih cest,
–
strojno opremo, posebej konstruirano za uporabo v gozdarstvu,
–
gozdarsko strojno opremo, vgrajeno na šasijo vozil za zemeljska dela, in
–
zamenljivo strojno opremo, ki je popolnoma dvignjena od tal, ko se vozilo, na katero je
pritrjena, uporablja na cesti.

10.1

Temeljne okoljske zahteve za osebna vozila

10.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali leasing osebnih vozil z nizkimi emisijami.
10.1.2 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
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Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

34

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
200.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm34

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

vsebnost energije v elektriþni energiji

PE

3,6 MJ/kWh

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm
ali EUR/kWh
MJ/l ali MJ/Nm ali
MJ/kWh

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

PEmin

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost,
in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja elektriþno energijo pa
mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta ne sme vkljuþevati davka na
dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti energije v
najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na katerega se
nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem energentu se izrazi v
MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.
10.1.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
10.2

Dodatne okoljske zahteve za osebna vozila

10.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali leasing osebnih vozil z nizkimi emisijami.
10.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
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Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 5.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.2.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg meril iz toþke 10.1.2 te priloge, doloþi:
1.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70 dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav«.
Ponudba z vozili, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav, se v okviru meril toþkujejo z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah«.
Ponudba z vozili, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah, se v okviru meril
toþkujejo z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju
do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

10.3

Temeljne okoljske zahteve za lahka tovorna vozila

10.3.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali leasing lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami.
10.3.2 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:

Stran

13668 /

1.

Št.

102 / 13. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

35

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
250.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm35

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

vsebnost energije v elektriþni energiji

PE

3,6 MJ/kWh

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm
ali EUR/kWh
MJ/l ali MJ/Nm ali
MJ/kWh

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

PEmin

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta uporabi veljavno ceno
bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost, in
sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja elektriþno energijo pa
mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta (CEmin) ne sme vkljuþevati davka
na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti
energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na
katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije najcenejšem energentu
se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.
10.3.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

10.4

Dodatne okoljske zahteve za lahka tovorna vozila

10.4.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali leasing lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami.
10.4.2 Tehniþne specifikacije
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Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 5.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.4.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg meril iz toþke 10.3.2 te priloge, doloþi:
1.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70 dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav«.
Ponudba z vozili, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav, se v okviru meril toþkujejo z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah«.
Ponudba z vozili, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah, se v okviru meril
toþkujejo z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju
do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

10.5

Temeljne okoljske zahteve za težka tovorna vozila

10.5.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali zakup težkih tovornih vozil z nizkimi emisijami.
10.5.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
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Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO V.

Naþin preverjanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.5.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izražena v l/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energenta za bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
1.000.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l
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vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm36

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm

PEmin

MJ/l ali MJ/Nm

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost,
in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme vkljuþevati
davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti
energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na
katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem
energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero neodvisne
akreditirane institucije niso izdale poroþila o preizkusu, mora ponudnik v postopku javnega
naroþanja priložiti:
– poroþilo o preizkusu, þe je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naroþnika, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.
10.5.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
36

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Dodatne okoljske zahteve za težka tovorna vozila

10.6.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
Nakup, najem ali zakup težkih tovornih vozil z nizkimi emisijami.
10.6.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozila morajo biti opremljena s kazalniki menjanja prestav.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Vozila morajo biti opremljena s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.6.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg meril iz toþke 10.5.3 te priloge, doloþi:
1.
Merilo »najmanj emisijski standard EURO VI«.
Ponudba z vozili, ki izpolnjujejo strožje zahteve, kot so opredeljene v standardu EURO V, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70 dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
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Temeljne okoljske zahteve za avtobuse

10.7.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali zakup avtobusov z nizkimi emisijami.
10.7.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO V.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.7.3. Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izražena v l/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

102 / 13. 12. 2011 /

Stran

13675

Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila

Oznaka
LCkm

Vrednost
800.000 km

vsebnost energije v dizelskem gorivu

PE

36 MJ/l

vsebnost energije v bencinu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm37

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm

vsebnost energije v najcenejšem energentu

PEmin

MJ/l ali MJ/Nm

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost,
in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme vkljuþevati
davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti
energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na
katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem
energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji in poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerih izhaja, da so
izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero neodvisne akreditirane institucije niso izdale poroþila o
preizkusu, mora ponudnik v postopku javnega naroþanja priložiti:
– poroþilo o preizkusu, þe je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naroþnika, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.
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Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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10.7.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

10.8

Dodatne okoljske zahteve za avtobuse

10.8.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali zakup avtobusov z nizkimi emisijami.
10.8.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozila morajo biti opremljena s kazalniki menjanja prestav.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Vozila morajo biti opremljena s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Izpušne cevi vozil ne smejo biti na isti strani kot vrata za potnike.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.8.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg meril iz toþke 10.7.3 te priloge, doloþi:
1.
Merilo »najmanj emisijski standard EURO VI«.
Ponudba z vozili, ki izpolnjujejo strožje zahteve, kot so opredeljene v standardu EURO V, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70 dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.9

Temeljne okoljske zahteve za storitve avtobusnega prevoza

10.9.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da so
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe storitve in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Storitve avtobusnega prevoza, ki se izvajajo na okolju prijazen naþin.
10.9.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitev javnega prevoza, morajo izpolnjevati zahteve,
opredeljene v standardu EURO V.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Za vozila, ki dosegajo standard
EURO V na podlagi tehniþne nadgradnje, þeprav nimajo potrdila o skladnosti z zahtevami iz
standarda EURO V, mora ponudnik k ponudbi priložiti poroþilo o preizkusu neodvisne
akreditirane institucije ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjujejo zahteve.
10.9.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene storitve in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »operativni stroški v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu operativnih stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo stroški energentov v
življenjski dobi vozila in zunanji okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske
stroške v življenjski dobi vozila štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi
vozila, stroški emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih
ogljikovodikov v življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila.
Naroþnik predmeta javnega naroþila, tehniþnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje
sposobnosti ali doloþil pogodbe o izvedbi javnega naroþila ne opredeliti tako, da zahteva, da se
storitev avtobusnega prevoza izvaja z vozilom, ki kot pogonsko sredstvo uporablja posamezno
vrsto energenta. Za izraþun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCOC = LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) + (NMHCem
x CNMHC) + (PMem x CPM)]
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCOC - operativni stroški v življenjski dobi vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
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Naroþnik pri izraþunu operativnih stroškov v življenjski dobi uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– poraba energenta, izražena v l/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
800.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm38

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm

PEmin

MJ/l ali MJ/Nm

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost,
in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme vkljuþevati
davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti
energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na
katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem
energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm.

38

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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Pri izraþunu operativnih stroškov v življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi
vozila (LCkm) zmanjša za že prevoženo kilometrino.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti prevoženo kilometrino, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero neodvisne
akreditirane institucije niso izdale poroþila o preizkusu, mora ponudnik v postopku javnega
naroþanja priložiti:
– poroþilo o preizkusu, þe je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naroþnika, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »najmanj emisijski standard EURO VI«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili, ki izpolnjujejo strožje zahteve, kot
so opredeljene v standardu EURO V, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki
ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji
doloþi naroþnik.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.9.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Vsa nova vozila, ki so bila kupljena po dodelitvi naroþila in se uporabljajo pri izvajanju storitve,
morajo biti skladna s standardom EURO 6 in biti opremljena s kazalnikom menjanja prestav ter
sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah. Izpušna cev vozila ne sme biti na isti strani kot so
vrata za potnike. Izvajalec mora pred zamenjavo vozil, s katerimi izvaja storitev avtobusnega
prevoza, naroþniku posredovati ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da novo oziroma drugo
vozilo izpolnjuje zahteve.
2.
Izvajalec mora naroþniku ob koncu vsakega leta predložiti poroþilo, v katerem navede število
prevoženih kilometrov, koliþino energenta, ki jo je porabil za izvajanje storitve, in izraþun emisij
CO2, ki so pri tem nastale.
3.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
10.10

Dodatne okoljske zahteve za storitve javnega prevoza

10.10.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da so
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe storitve in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Storitve avtobusnega prevoza, ki se izvajajo na okolju prijazen naþin.
10.10.2 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene storitve, meril iz toþke 10.9.3 te priloge in morebitnih
drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire
energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70
dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili, ki so opremljena s kazalnikom
menjanja prestav, se v okviru meril toþkujejo z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi
naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi
naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili, ki so opremljena s sistemi za
nadzor tlaka v pnevmatikah, se v okviru meril toþkujejo z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga
predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi
naroþnik.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.10.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Vse voznike, ki so vkljuþeni v izvajanje storitve, je treba v priznani ustanovi redno usposabljati
za okolju prijazno vožnjo, da se poveþa izkoristek goriva. Izvajalec mora naroþniku ob koncu
vsakega leta predložiti seznam voznikov, ki so opravljali storitev avtobusnega prevoza in
potrdila, da so se ti vozniki v zadnjih petih letih usposabljali za ekološko vožnjo.
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Temeljne okoljske zahteve za pnevmatike

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naroþila pnevmatike.
11.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi.
11.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:
1.
Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/200939 uvršþene v razred:
– C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU  6,5,
– C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU  5,5,
– C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU  4,0,
zaradi þesar so uvršþene v razred energijske uþinkovitosti A in je zagotovljen boljši izkoristek
goriva.

2.

Naþina preverjanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Pnevmatike morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G  1,55, zaradi þesar so uvršþene
v razred A glede na oprijem na mokri podlagi.

Naþina preverjanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o uvrstitvi v
razred glede na oprijem na mokri podlagi ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
11.1.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

39

Besedilo Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za
homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih
tehniþnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 21. julija 2009, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0661:sl:NOT.
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Okoljska merila za postopke javnega naroþanja, v katerih naroþnik temeljne
okoljske zahteve vkljuþi le med merila za izbor najugodnejše ponudbe

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju elektriþne energije
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »elektriþna energija iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom«.
Ponudba z deležem elektriþne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim
izkoristkom, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi
naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril doloþi naroþnik in ga opredeli v
razpisni dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7.
þlena te uredbe ne sme biti nižji od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju živil
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »ekološka živila«.
Ponudba z deležem živil, pridelanih na ekološki naþin kot ga doloþajo Uredba Sveta (ES)
št. 834/200740, Uredba Komisije (ES) št. 889/200841 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »embalaža«.
Ponudba s proizvodi, ki so v:
–
sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje veþ kot 45 % recikliranih
materialov, ali
–
embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali
–
enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah) ali
–
povratni embalaži,
se toþkuje z dodatnimi toþkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil, in:
–
seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov
delež v celotni embalaži, ali
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža
izpolnjuje zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.

40

Besedilo Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in oznaþevanju ekoloških
proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. julija 2007, str. 1) in njene
spremembe: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=sl&model=
guicheti&numdoc=32007R0834.
41
Besedilo Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o doloþitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in oznaþevanju ekoloških proizvodov glede ekološke
pridelave, oznaþevanja in nadzora (UL L št. 250 z dne 18. septembra 2008, str. 1) in njene spremembe: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE,:32008R0889:SL:NOT .
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Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju gostinskih storitev
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »ekološka živila«.
Ponudba z deležem živil, ki jih ponudnik uporablja pri izvajanju gostinskih storitev in so bila
pridelana na ekološki naþin, kot to doloþajo Uredba Sveta (ES) št. 834/2007, Uredba
Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih
pridelkov oziroma živil, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga
predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji
doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »embalaža«.
Ponudba s proizvodi, ki so v:
–
sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje veþ kot 45 % recikliranih
materialov, ali
–
embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali
–
enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah) ali
–
povratni embalaži,
se toþkuje z dodatnimi toþkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil, in:
–
seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov
delež v celotni embalaži, ali
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža
izpolnjuje zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju pisarniškega papirja
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »predelana papirna vlakna«.
Ponudba s papirjem, ki vsebuje predelana papirna vlakna, se v okviru meril toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »papir izdelan na osnovi primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov«.
Ponudba s papirjem na osnovi primarnih vlaken za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan
papir in ki izvirajo iz zakonitih virov, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki
ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji
doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo FSC42 ali PEFC43 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

42
FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo
odgovornega ravnanja z gozdovi. Veþ o tem na http://www.fsc.org/.
43
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem
za gozdove. Veþ o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.
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3.

potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali
sistema upravljanja EMAS, ali
–
dovoljenje FLEGT44, þe les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »papir brez klora45 oziroma klora elementarni obliki46«.
Ponudba s papirjem, þigar papirna vlakna niso bila beljena s klorom oziroma klorom v
elementarni obliki, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi
naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi
naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju higienskih papirnatih proizvodov kot so toaletni
papir, toaletne papirne brisaþe, papirne serviete, papirnati robþki
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »predelana papirna vlakna«.
Ponudba s higienskimi papirnatimi proizvodi, ki vsebujejo predelana papirna vlakna, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »higienski papirnati proizvodi brez klora elementarni obliki«.
Ponudba s papirjem, þigar papirna vlakna niso bila beljena s klorom v elementarni obliki, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

44

FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski naþrt EU za uveljavljanje
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na podroþju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski
naþrt doloþa veþ ukrepov za obravnavo nezakonite seþnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje
dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo
države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so
bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo
izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Veþ o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment
/forests/flegt.htm.
45
TCF - papir ne vsebuje klora.
46
ECF - papir ne vsebuje klora v elementarni obliki.
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Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju osebnih in prenosnih raþunalnikov ter zaslonov
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »energijska uþinkovitost«.
Ponudba z osebnimi raþunalniki, prenosnimi raþunalniki in zasloni, ki izpolnjuje najnovejše
standarde ENERGY STAR za energijsko uþinkovitost47, veljavne na dan objave obvestila o
javnem naroþilu ali na dan povabila k oddaji ponudb, se v okviru tega merila toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I í ENERGY
STAR, tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da
blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »zasnova ohišja osebnega raþunalnika«.
Ponudba z osebnimi raþunalniki z ohišji:
»small form factor«,
- »mini tower faktor« ali
- »convertible mini tower«48,
ki so zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja, se v okviru
tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
Merilo »zasnova prenosnega raþunalnika«.
Ponudba s prenosnimi raþunalniki, ki so zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in
ga je mogoþe zamenjati, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga
predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji
doloþi naroþnik.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
Merilo »raven hrupa pri delovanju osebnega raþunalnika«.
Ponudba s prenosnimi raþunalniki, katerih glasnost je izmerjena v skladu s standardom SIST
EN ISO 7779 in v þasu zapisovanja na trdi disk ne presega 26 dB, se v okviru tega merila
toþkuje z dodatnimi toþkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik. Podatek o glasnosti mora biti oznaþen z oznako LpAm49 v dB.

5.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.
Merilo »raven hrupa pri delovanju prenosnega raþunalnika«.
Ponudba s prenosnimi raþunalniki, katerih glasnost je izmerjena v skladu s standardom SIST
EN ISO 7779 in v þasu zapisovanja na trdi disk ne presega 33 dB, se v okviru tega merila
toþkuje z dodatnimi toþkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik. Podatek o glasnosti mora biti oznaþen z oznako LpAm v dB.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.

47

Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/.
Veþ o tem v TED standardu (The Eco Declaration Standard) ali TCO standardu.
49
LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvoþnih emisij.
48
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Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju opreme za slikovno obdelavo, vkljuþno s
fotokopirnimi stroji, tiskalniki, optiþnimi bralniki, telefaksi, veþnamenskimi napravami in
podobnim
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »energijska uþinkovitost«.
Ponudba opreme za slikovno obdelavo, vkljuþno s fotokopirnimi stroji, tiskalniki, optiþnimi
bralniki, telefaksi, veþnamenskimi napravami in podobnim, ki izpolnjuje najnovejše standarde
ENERGY STAR za energijsko uþinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem
naroþilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I í ENERGY
STAR, tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da
blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »samodejno dvostransko tiskanje«.
Ponudba naprav s funkcijo tiskanja in fotokopiranja, katerih najveþja hitrost delovanja
presega 45 listov na minuto za papir formata A4 in funkcijo samodejnega dvostranskega
tiskanja (enota dvojnega izpisa), se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na
naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo,
iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju televizorjev
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »energijsko uþinkovit televizor«.
Ponudba s televizorjem, ki ima indeks energijske uþinkovitosti EEI < 0,23, zaradi þesar je
uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A+ ali v višji razred energijske uþinkovitosti, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik, vendar skupen delež
okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te uredbe ne sme biti nižji od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih
kombinacij
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »energijsko uþinkovit hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija«.
Ponudba s hladilnikom, zamrzovalnikom ali njuno kombinacijo, ki ima indeks energijske
uþinkovitosti EEI < 33, zaradi þesar je uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A++ ali v višji
razred energijske uþinkovitosti, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga
predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji
doloþi naroþnik, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te
uredbe ne sme biti nižji od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
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Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju pralnih strojev
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »energijsko uþinkovit pralni stroj«.
Ponudba s pralnim strojem, ki ima indeks energijske uþinkovitosti EEI < 52, zaradi þesar je
uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A++ ali v višji razred energijske uþinkovitosti, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »pralni stoj, uþinkovit pri ožemanju«.
Ponudba s pralnim strojem, ki ima delež vsebnosti preostale vlage D < 45, zaradi þesar je
pralni stroj uvršþen v razred uþinkovitosti ožemanja A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o
uþinkovitosti ožemanja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju pomivalnih strojev
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »energijsko uþinkovit pomivalni stroj«.
Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks energijske uþinkovitosti EEI < 56, zaradi þesar
je uvršþen v razred energijske uþinkovitosti A++ ali v višji razred energijske uþinkovitosti, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila
v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »pomivalni stroj, uþinkovit pri sušenju«.
Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks uþinkovitosti sušenja ID > 1,08, zaradi þesar je
uvršþen v razred uþinkovitosti sušenja A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na
naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o
uþinkovitosti sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju klimatskih naprav
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »energijsko uþinkovita enokanalna klimatska naprava«.
Ponudba z enokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske uþinkovitosti EERrated 
3,10 in nazivni koeficient uþinkovitosti COPrated  2,60, zaradi þesar je uvršþena v razred
energijske uþinkovitosti A+, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga
predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji
doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »energijsko uþinkovita dvokanalna klimatska naprava«.
Ponudba z dvokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske uþinkovitosti EERrated 
3,10 in nazivni koeficient uþinkovitosti COPrated  3,60, zaradi þesar je uvršþena v razred
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energijske uþinkovitosti A+, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga
predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji
doloþi naroþnik.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »energijsko uþinkovite klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne«.
Ponudba s klimatsko napravo, ki ni enokanalna ali dvokanalna, ki ima razmerje sezonske
energijske uþinkovitosti SEER  5,60 in koeficient sezonske uþinkovitosti SCOP  4,00,
zaradi þesar je uvršþena v razred energijske uþinkovitosti A+, se v okviru meril toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju projektiranja idejne zasnove, idejnega projekta,
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za
novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe (CC-SI 1)50, razen þe to
prepoveduje predpis, ki ureja varstvo kulturne dedišþine
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

50

Merilo »delež uporabljenega lesa ali lesnih tvoriv«.
Ponudba za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo,
dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, ki v primeru:
–
enostanovanjske stavbe (CC-SI 111),
–
veþstanovanjske stavbe do vkljuþno P+4 etaž (CC-SI 112),
–
stanovanjske stavbe za posebne namene oziroma družbene skupine (CC-SI 113),
–
druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev do vkljuþno P+4 etaž (CC-SI
1212),
–
upravne in pisarniške stavbe do vkljuþno P+4 etaž (CC-SI 122),
–
stavbe za kulturo in razvedrilo do vkljuþno P+1 etaž (CC-SI 1261),
–
muzeji in knjižnice do vkljuþno P+1 etaž (CC-SI 1262),
–
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo do vkljuþno P+1 etaž (CCSI 1263),
–
stavbe za zdravstvo do vkljuþno P+1 etaž (CC-SI 1264),
–
športne dvorane (CC-SI 1265),
–
prevzgojni domovi, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov ali gasilcev,
nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališþih (del CC-SI 1274)
51
zagotavlja, da bo delež lesa ali lesnih tvoriv , vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme),
znašal vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve. Pri javnem naroþanju projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma projekta za izvedbo mora ponudnik priložiti tudi tabelo, iz katere sta razvidna
prostornina in deleži vgrajenih materialov.
Merilo »gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih 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, in presegajo 30 % delež lesa ali lesnih tvoriv,
vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme) prostornine vgrajenih materialov, se v okviru tega

Klasifikacijo objektov doloþa Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o doloþitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr, 25/10).
51
Za lesena tvoriva po tej uredbi ne štejejo lesno-polimerni kompoziti s termoplastno matrico iz polimerov, ki so
derivati nafte in z delci lesa v tej matrici.
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merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve.
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 najveþjim deležem (Xmax). Ponudba z veþjo 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 15 %. Delež doloþi naroþnik v
razpisni dokumentaciji.
Xi = (Qpmin / Qpi) * Xmax
Xmax  0,15

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, v kateri navede najveþjo vrednost letne primarne
rabe energije v stavbi, za katero bo projektiral projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali
projekt za izvedbo.
Merilo »varþna raba vode«.
Ponudba za projektno zasnovo ali projektno dokumentacijo, ki zagotavlja, da bo vodovodna
napeljava v stavbi opremljena s tehnologijami za varþevanje z vodo, in sicer:
–
stranišþa z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti veþ kot 6 l vode za polno
splakovanje in ne veþ kot 3 l za delno splakovanje, in
–
v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekoþina ali pa se
uporabljajo popolnoma brez tekoþine, in
–
naprave za varþevanje z vodo, vgrajene v kotliþe, morajo dokazano prihraniti vsaj
30 % vode na splakovanje, in
–
vložki za vodovodne pipe morajo prihraniti vsaj 50 % vode v primerjavi z obiþajnimi
pipami,
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju gradnje stavb (CC-SI 1), rednega ali investicijska
vzdrževanja stavb (CC-SI 1) ter naprav in proizvodov v stavbi (CC-SI 1), vkljuþno z vgradnjo
oziroma montažo teh naprav in proizvodov
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah«.
Ponudba, ki zagotavlja, da bodo uporabljeni gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih
surovinah, kot so na primer les, celuloza, konoplja, volna, se v okviru tega merila toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca in izjavo, da bo
uporabil gradbene proizvode, ki temeljijo na obnovljivih surovinah.
Merilo »toplotna izolacija z deležem recikliranih materialov«.
Ponudba, ki zagotavlja, da bo pri gradnji uporabljena toplotna izolacija z deležem recikliranih
materialov, ne da bi to vplivalo na poveþanje debeline izolacije, funkcionalne ali topotne
lastnosti ali koliþino uporabljenega materiala, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, pripravljeno v skladu z metodologijo iz
standarda SIST EN ISO 14021 ali enakovrednega standarda, in
–
izjavo, da bo uporabil toplotno izolacijo z deležem recikliranih materialov.
Merilo »talne obloge z deležem recikliranih materialov52«.
Ponudba, ki zagotavlja, da bodo pri gradnji uporabljene talne obloge z deležem recikliranih
materialov, ne da bi to vplivalo na lastnosti oblog, se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi
toþkami. Pri tem se število toþk dodeli sorazmerno glede na delež teže recikliranih materialov
v teži vseh materialov v talnih oblogah. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, pripravljeno v skladu z metodologijo iz
standarda SIST EN ISO 14021 ali enakovrednega standarda, in
–
izjavo, da bo uporabil talne obloge z deležem recikliranih materialov.
Merilo »mavþno-kartonske plošþe«.
Ponudba, ki zagotavlja, da bodo pri gradnji uporabljene:
–
mavþno-kartonske plošþe, pri proizvodnji katerih je bil uporabljen papir izdelan na
osnovi 100% recikliranih lesnih ali papirnih vlaken, ali
–
mavþno-kartonske plošþe, pri proizvodnji katerih so bila uporabljena les, lesna
vlakna ali materiali na osnovi lesa, ki izvirajo iz zakonitih virov,
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
–
potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali
sistema upravljanja EMAS, ali
–
dovoljenje FLEGT, þe les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »okna iz lesa ali lesnih tvoriv«.
Ponudba za dobavo ali vgradnjo oken iz lesa ali lesnih tvoriv, se v okviru tega merila toþkuje
z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca in izjavo, da bo v
projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju pohištva
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

52

Merilo »Delež lesa ali lesnih tvoriv«.
Ponudba s pohištvom, v katerem je delež lesa ali lesnih tvoriv vsaj 70 % prostornine
uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami
na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni
dokumentaciji doloþi naroþnik.

Za recikliran material se šteje:
–
odpadni material, ki nastane pri proizvodnem procesu in ga ni mogoþe ponovno uporabiti v istem
proizvodnem procesu, in
–
material, ki nastane pri ali je bil namenjen uporabi s strani konþnih uporabnikov in ni veþ primeren za
nameravano uporabo.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »Les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz zakonitih virov«.
Ponudba s pohištvom iz lesa in materialov na njegovi osnovi, ki izvirajo iz zakonitih virov, se
v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
–
potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali
sistema upravljanja EMAS, ali
–
dovoljenje FLEGT, þe les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve..
Merilo »recikliranje plastiþnih delov pohištva«.
Ponudba za pohištvo s plastiþnimi deli s težo enako ali veþjo od 50 g, ki ne vsebuje dodatkov
materialov, ki lahko ovirajo recikliranje, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so
izpolnjene zahteve.
Merilo »vsebnost nevarnih snovi«.
Ponudba za pohištvo s premazom lesa ali plastiþnimi ali kovinskimi deli, ki ne vsebujejo
nevarnih snovi, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/200853:
–
R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),
–
R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),
–
R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),
–
R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),
–
R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),
–
R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373
(Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoþi se izpostavljenosti.) in H732
(Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoþi se izpostavljenosti.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne
organizme.),

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
razvršþanju, oznaþevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne
31. decembra
2008,
str.
1):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
32008R1272:SL:NOT.
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R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z
dolgotrajnimi uþinki.),
–
R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi uþinki.),
–
R53 (Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.) ali H413 (Lahko ima
dolgotrajne škodljive uþinke na vodne organizme.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

5.

6.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in
njen varnostni list, in tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »ftalati«.
Ponudba s pohištvom, pri katerem so bili z uporabljeni premazi, ki ne vsebujejo aziridina,
kromovih (VI) spojin in veþ kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) ter katerim niso bili
dodani ftalati, za katere velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
se toþkuje z dodatni toþkami. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril in naþin njegove
uporabe doloþi naroþnik v razpisni dokumentaciji.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in
njen varnostni list, in tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »adhezivi in lepila«.
Ponudba s pohištvom, pri sestavljanju katerega so bili uporabljeni adhezivi ali lepila, ki
vsebujejo manj kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS), se v okviru meril toþkuje z
dodatni toþkami na naþin, ki ga doloþi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril
v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
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7.

seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov
varnostni list, in tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »zašþitna sredstva oziroma biocidni pripravki za zunanje pohištvo«.
Ponudba za zunanje pohištvo izdelano iz lesa, ki:
a) je uvršþen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST
EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in ni obdelan z zašþitnimi sredstvi
oziroma biocidnimi pripravki, ali
b) ni uvršþen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST
EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in ni obdelan s snovmi, ki temeljijo na
spojinah arzena, kroma ali organskega kositra in snovmi, za katere velja eno ali
veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko
povzroþi simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri
vdihavanju.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi
genetske okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi
raka pri vdihavanju.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje
nerojenemu otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti
za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za
nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum
povzroþitve genetskih okvar.),
se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali:
–
seznam lesnih proizvodov, iz katerega izhaja, v kateri razred odpornosti ali trajnosti
je uvršþen les, iz katerega so izdelani, in
–
seznam zašþitnih sredstev oziroma biocidnih pripravkov za vsak material v pohištvu
in varnostni list, þe les ni uvršþen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s
standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju univerzalnih þistil
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »þistila, ki so manj obremenjujoþa za zdravje in okolje«.
Ponudba z univerzalnimi þistili, ki glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost
ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R31 (V stiku s kislinami se sprošþa strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s
sprošþa strupen plin.),
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
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R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik, vendar
skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te uredbe ne sme biti nižji
od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
54
številka ,, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost
ali previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju þistil za sanitarne prostore
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

54

Merilo »þistila, ki so manj obremenjujoþa za zdravje in okolje«.
Ponudba s þistili za sanitarne prostore, ki glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 %
posamezne sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),

CAS številka je mednarodno priznana enoznaþen številþni identifikator kemijskih elementov, spojin, polimerov,
bioloških sekvenc, zmesi in zlitin, ki ga dodeljuje oddelek Ameriškega kemijskega društva »Chemical Abstracts
Service (CAS)«.
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R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik, vendar
skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te uredbe ne sme biti nižji
od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju þistil za okna
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »þistila, ki so manj obremenjujoþa za zdravje in okolje«.
Ponudba s þistili za þišþenje oken, ki glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost
ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril doloþi naroþnik in ga opredeli v razpisni
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te
uredbe ne sme biti nižji od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali

Stran

13696 /

Št.

–
–
–

102 / 13. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju detergentov za roþno pomivanje posode
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »þistila, ki so manj obremenjujoþa za zdravje in okolje«.
Ponudba z detergenti za roþno pomivanje posode, ki glede na težo ne vsebujejo veþ kot
0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril,
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES)
št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 ((Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje
zaradi uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril doloþi naroþnik in ga opredeli v razpisni
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te
uredbe ne sme biti nižji od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju detergentov za pomivalne stroje
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »þistila, ki so manj obremenjujoþa za zdravje in okolje«.
Ponudba z detergenti za pomivalne stroje, ki glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 %
posamezne sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
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R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril doloþi naroþnik in ga opredeli v razpisni
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te
uredbe ne sme biti nižji od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju detergentov za pranje perila
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »þistila, ki so manj obremenjujoþa za zdravje in okolje«.
Ponudba z detergenti za pranje perila, ki glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 %
posamezne sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
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R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril doloþi naroþnik in ga opredeli v razpisni
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te
uredbe ne sme biti nižji od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju storitev þišþenja
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »þistila, ki so manj obremenjujoþa za zdravje in okolje«.
Ponudba s proizvodi, ki jih uporablja ponudnik in ki v primeru:
1. univerzalnih þistili glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 % posamezne sestavine, za
katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R31 (V stiku s kislinami se sprošþa strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s
sprošþa strupen plin.),
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
2. þistil za sanitarne prostore glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
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R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
3. þistil za þišþenje oken glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 % posamezne sestavine,
za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
4. detergentov za roþno pomivanje posode glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 %
posamezne sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril,
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe
(ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H334 (Lahko povzroþi simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R43 (Stik s kožo lahko povzroþi preobþutljivost.) ali H317 (Lahko povzroþi alergijski
odziv kože.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
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R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
5. detergentov za pomivalne stroje glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali veþ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril doloþi naroþnik in ga opredeli v razpisni
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te
uredbe ne sme biti nižji od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju storitev pranja perila
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »detergenti za pranje perila, ki so manj obremenjujoþa za zdravje in okolje«.
Ponudba s proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, ki v primeru detergentov za pranje perila
glede na težo ne vsebujejo veþ kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali veþ
naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki
ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R40 (Možen rakotvoren uþinek.) ali H351 (Sum povzroþitve raka.),
–
R45 (Lahko povzroþi raka.) ali H350 (Lahko povzroþi raka.),
–
R46 (Lahko povzroþi dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroþi genetske
okvare.),
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R49 (Pri vdihavanju lahko povzroþi raka.) ali H350i (Lahko povzroþi raka pri
vdihavanju.),
–
R59 ((Nevarno za ozonski plašþ.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje
zaradi uniþevanja ozona v zgornji atmosferi.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzroþitve genetskih
okvar.),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive
uþinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi uþinki.),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroþi dolgotrajne škodljive uþinke
na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi uþinki.),
se v okviru tega merila toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril doloþi naroþnik in ga opredeli v razpisni
dokumentaciji, vendar skupen delež okoljskih meril v skladu s prvim odstavkom 7. þlena te
uredbe ne sme biti nižji od 25 %.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin þistila, iz katerih je razviden delež posamezne sestavine, CAS
številka, þe je ta na voljo, in morebitna standardna opozorila, stavki za nevarnost ali
previdnostni stavki, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju osebnih vozil
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
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CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
PMem - emisije trdnih delcev,
CPM - cena za emisije trdnih delcev.

Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
200.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm55

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

vsebnost energije v elektriþni energiji

PE

3,6 MJ/kWh

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na
dodano vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm ali
EUR/kWh
MJ/l ali MJ/Nm ali
MJ/kWh

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

PEmin

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano
vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali
dizelskega goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi
veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko
gorivo, bencin, utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin,
55

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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bioplin ali vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja elektriþno
energijo, pa mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta ne sme vkljuþevati
davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost
vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta,
na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem
energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju lahkih tovornih vozil
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
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Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
250.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali
bioplinu
vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem
plinu
vsebnost energije v etanolu

PE

38 MJ/Nm56

PE

24 MJ/l

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

vsebnost energije v elektriþni energiji

PE

3,6 MJ/kWh

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na
dodano vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm ali
EUR/kWh
MJ/l ali MJ/Nm ali
MJ/kWh

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

PEmin

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta uporabi veljavno ceno
bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost, in
sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo,
bencin, utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin,
bioplin ali vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja elektriþno
energijo, pa mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta (CEmin) ne sme
vkljuþevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji.
Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto
energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v
najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali Mj/kWh.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
56
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ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju težkih tovornih vozil
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
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PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
CEmin - cena najcenejšega energenta,
CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
NOxem - emisije dušikovih oksidov,
CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
PMem - emisije trdnih delcev,
CPM - cena za emisije trdnih delcev.

Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izražena v l/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
1.000.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm57

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na
dodano vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm

PEmin

MJ/l ali MJ/Nm

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano
vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši.
57

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali
dizelskega goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi
veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko
gorivo, bencin, utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin,
bioplin ali vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme
vkljuþevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji.
Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto
energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v
najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero
neodvisne akreditirane institucije niso izdale poroþila o preizkusu, mora ponudnik v postopku
javnega naroþanja k ponudbi priložiti:
– poroþilo o preizkusu, þe je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naroþnika, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju avtobusov
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
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Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izražena v l/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
800.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali
bioplinu
vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem
plinu
vsebnost energije v etanolu

PE

38 MJ/Nm58

PE

24 MJ/l

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na
dodano vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali
EUR/Nm
MJ/l ali MJ/Nm

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

PEmin

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano
vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali
dizelskega goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi
veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko
gorivo, bencin, utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin,
bioplin ali vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme
vkljuþevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji.
Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto
energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v
najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm.
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Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero
neodvisne akreditirane institucije niso izdale poroþila o preizkusu, mora ponudnik v postopku
javnega naroþanja priložiti:
– poroþilo o preizkusu, þe je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naroþnika, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju storitev avtobusnega prevoza
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene storitve in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

Merilo »operativni stroški v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu operativnih stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo stroški energentov v
življenjski dobi vozila in zunanji okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske
stroške v življenjski dobi vozila štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi
vozila, stroški emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih
ogljikovodikov v življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila.
Naroþnik predmeta javnega naroþila, tehniþnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje
sposobnosti ali doloþil pogodbe o izvedbi javnega naroþila ne opredeliti tako, da zahteva, da
se storitev avtobusnega prevoza izvaja z vozilom, ki kot pogonsko sredstvo uporablja
posamezno vrsto energenta. Za izraþun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila se
uporabi formula:
LCOC = LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)]
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCOC - operativni stroški v življenjski dobi vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu operativnih stroškov v življenjski dobi uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– poraba energenta, izražena v l/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
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Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
800.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali
bioplinu
vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem
plinu
vsebnost energije v etanolu

PE

38 MJ/Nm59

PE

24 MJ/l

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na
dodano vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm

PEmin

MJ/l ali MJ/Nm

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano
vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali
dizelskega goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi
veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko
gorivo, bencin, utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena
najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin,
bioplin ali vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme
vkljuþevati davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji.
Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto
energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v
najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm.
Pri izraþunu operativnih stroškov v življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski
dobi vozila (LCkm) zmanjša za že prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti prevoženo kilometrino, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in
emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero
neodvisne akreditirane institucije niso izdale poroþila o preizkusu, mora ponudnik v postopku
javnega naroþanja priložiti:
– poroþilo o preizkusu, þe je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naroþnika, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.
59

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
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Merila za izbor ponudb pri javnem naroþanju pnevmatik
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.

2.

Merilo »pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva«.
Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/200960 uvršþene v razred:
– C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU  6,5,
– C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU  5,5,
– C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU  4,0,
zaradi þesar so uvršþene v razred energijske uþinkovitosti A in je zagotovljen boljši izkoristek
goriva, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþina preverjanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski
uþinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »pnevmatike z boljšim oprijemom na mokri podlagi«.
Ponudba s pnevmatikami, ki imajo indeks oprijema na mokri podlagi G  1,55, zaradi þesar
so uvršþene v razred A glede na oprijem na mokri podlagi, se v okviru meril toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþina preverjanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, nalepko o uvrstitvi v
razred glede na oprijem na mokri podlagi ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve.

60

Besedilo Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za
homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih
tehniþnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 21. julija 2009, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0661:sl:NOT.

Stran

13712 /

Št.

102 / 13. 12. 2011
4405.

Uradni list Republike Slovenije
Uredba o dopolnitvi Uredbe o zavarovanih
prosto živečih živalskih vrstah

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10
– ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto
živečih živalskih vrstah
1. člen
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl.
US, 96/08 in 36/09) se za drugim odstavkom 15. člena doda
novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prepovedi iz prejšnjega člena se lahko
prodaja, zamenjuje ali ponuja za prodajo ali zamenjavo mrtve
živali vrste rjavega medveda (Ursus arctos), njihove dele ali
izdelke iz njih, če so bili odvzeti iz narave na način iz druge
alinee prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-59/2011
Ljubljana, dne 8. decembra 2011
EVA 2011-2511-0124
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
4406.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi
seznama enakovrednih tretjih držav

Na podlagi petega odstavka 25. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS,
št. 60/07, 19/10 in 77/11) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o določitvi seznama
enakovrednih tretjih držav
1. člen
V Pravilniku o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
(Uradni list RS, št. 10/08) se Priloga »Seznam enakovrednih tretjih
držav« nadomesti z novo Prilogo »Seznam enakovrednih tretjih
držav«, ki je Priloga in sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-769/2011/9
Ljubljana, dne 9. decembra 2011
EVA 2011-1611-0168
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
Priloga
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Avstralija,
Federativna republika Brazilija,
Kanada,
Hong Kong - posebno administrativno obmoþje Ljudske republike Kitajske,
Japonska,
Združene države Mehike,
Ruska federacija,
Republika Singapur,
Švicarska konfederacija,
Južnoafriška republika,
Združene države Amerike,
Južna Koreja,
Indija.

2

13713

Stran

13714 /
4407.

Št.

102 / 13. 12. 2011

Odredba o sprejemu višješolskega študijskega
programa Bionika

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.
in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o sprejemu višješolskega študijskega
programa Bionika
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 133. seji, dne
10. novembra 2011, minister za šolstvo in šport sprejme višješolski
študijski program Bionika za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka bionike, okrajšano inž. bion..
2. člen
(1) Višješolski študijski program iz 1. člena Ministrstvo za
šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Višješolski študijski program iz prejšnjega odstavka se
začne izvajati z začetkom študijskega leta 2012/2013.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-83/2011
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
EVA 2011-3311-0074
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

4408.

Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove
MEDNARODNA FUNDACIJA – USTANOVA ZA
PROMOCIJO BOSANSKE PIRAMIDE SONCA

Ministrstvo za kulturo na podlagi 3. in 12. člena Zakona o
ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05) v zadevi soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove

Uradni list Republike Slovenije
MEDNARODNA FUNDACIJA – USTANOVA ZA PROMOCIJO
BOSANSKE PIRAMIDE SONCA, Čepelnikova ulica 6 a, 1000
Ljubljana, izdaja

soglasje
1. Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove z imenom MEDNARODNA FUNDACIJA
– USTANOVA ZA PROMOCIJO BOSANSKE PIRAMIDE
SONCA, Čepelnikova ulica 6a Ljubljana, ki so jo ustanovili ustanovitelji: Cvetka Drole, Bergantova 16, 1000 Ljubljana, Irena Rezec, Čepelnikova ulica 6a, 1000 Ljubljana,
Sam Osmanagich, Džidžikovac 4, 71000 Sarajevo, Bosna
in Hercegovina, ki ga zastopa pooblaščenka Cvetka Drole,
Bergantova 16, 1000 Ljubljana, Šime Ivanjko, Loregerjeva 5,
2000 Maribor, o čemer je notar Gorazd Šifrer, Trg svobode
3, 2000 Maribor, izdal notarski zapis, opr. št. SV 72/2011 z
dne 14. 2. 2011.
2. Ustanova MEDNARODNA FUNDACIJA – USTANOVA ZA PROMOCIJO BOSANSKE PIRAMIDE SONCA ima
sedež v Ljubljani, poslovni naslov je Čepelnikova ulica 6a,
1000 Ljubljana.
3. Namen ustanove je splošno koristen in dobrodelen
ter trajen. Namen ustanove je podpora mednarodnim, regionalnim ali lokalnim, kulturnim, razvojnim, raziskovalnim, informativnim, izobraževalnim, ekološkim in drugim projektom
ter dejavnostim, ki so povezane z dolino piramid v Bosni in
Hercegovini oziroma z drugimi pomembnimi arheološkimi
najdišči v Bosni in Hercegovini.
Ustanova bo na vseh navedenih področjih podpirala
tudi projekte, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino.
4. Skupna vrednost ustanovitvenega premoženja MEDNARODNE FUNDACIJE – USTANOVE ZA PROMOCIJO
BOSANSKE PIRAMIDE SONCA, Čepelnikova ulica 6a, 1000
Ljubljana znaša 400,00 eurov.
Št. 0140-19/2011/9
Ljubljana, dne 8. julija 2011
EVA 2011-3511-0014
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4409.

Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04), 179.m člena Zakona o letalstvu (Uradni
list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) in 32. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) sprejema Svet javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v soglasju z Vlado Republike Slovenije

TARIFO
za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa način obračunavanja storitev in povračila stroškov, ki jih Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) opravlja v skladu z določbami Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljnjem besedilu: ZLet) in predpisi Evropske unije in jih plačajo predlagatelji storitev (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
2. člen
(cena storitve)
(1) Vrednost posamezne storitve v tej tarifi je določena s številom točk. Vrednost ene točke v letu 2011 je 5 eurov (z besedo:
pet eurov), v letu 2012 je 6 eurov (z besedo: šest eurov), v letu 2013 je 7 eurov (z besedo: sedem eurov), v letu 2014 je 8 eurov (z
besedo: osem eurov), v letu 2015 je 9 eurov (z besedo: devet eurov), od leta 2016 naprej pa je 10 eurov (z besedo: deset eurov).
Cena storitve se ugotovi tako, da se število točk posamezne storitve pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Vsako leto se vrednost točke ponovno preveri, in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem storitev
iz te tarife. Vsako spremembo vrednosti točke potrdi svet agencije s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Nova vrednost točke
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(opravljanje storitev v tujini)
V osnovno tarifo niso zajeti potni stroški opravljanja storitev v tujini, in sicer dejanski stroški izvedbe storitev v tujini (stroški
potovanja, nastanitve, dnevnice in drugi stroški, ki so bili nujno potrebni za izvedbo naloge). Ti stroški se zaračunavajo stranki

posebej, poleg plačila izvedbe neke storitve po tarifi po naslednji formuli:

Z = t + p + h,
pri čemer je:
Z = dolgovana tarifa,
t = tarifa, ki je določena za izvedeni postopek,
p = potni stroški,
h = čas, ki ga porabijo nadzorniki za prevoz, obračunan po polovični urni postavki, določeni v 33. členu te tarife.

4. člen
(način plačila)
(1) Predlagatelj plača storitev iz te tarife v dobro Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, na podračun št. IBAN
SI56 0110 0600 0036 204, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, SWIFT BIC koda BSLJSI2X.
(2) Tarifo plača predlagatelj. Plačljiva je v eurih. Predlagatelj zagotovi, da agencija prejme celotno ustrezno plačilo.
(3) Agencija opravlja plačilni promet brezgotovinsko. Vse bančne stroške v zvezi s plačilom plača predlagatelj.
(4) Agencija objavi navodila o načinu plačila storitev in vračilu preveč plačanih tarif na svoji spletni strani.
5. člen
(izjema pri postopku certifikacije)
(1) Postopek certifikacije se lahko na zahtevo predlagatelja in s privolitvijo direktorja agencije izjemoma izvede tako, da je določeno toliko uslužbencev, da se postopek izvede v rokih, ki so krajši od običajnih rokov, ob uporabi ustaljenih postopkov agencije.
(2) Obračunana tarifa je v tem primeru izjemoma zvišana, da se v celoti pokrijejo stroški, glede na dejansko število dodatno
opravljenih ur zunaj poslovnega časa agencije, ki jih ima agencija zaradi ugoditve tej posebni zahtevi. Urna postavka se zaračuna
v skladu s 33. členom te tarife.
6. člen
(obveznosti predlagateljev in agencije pri postopkih plačila storitev)
(1) Zavezanec za plačilo tarife je predlagatelj, za katerega agencija opravi storitev iz 8. člena te tarife. Za izdajo, ohranitev
ali spremembo certifikata mora biti predhodno plačan celoten znesek dolgovane tarife, razen če se agencija in predlagatelj ne
dogovorita drugače. Agencija lahko tarifo obračuna v enem obroku, potem ko prejme zahtevo, ali na začetku letnega obdobja ali
obdobja nadzora. Agencija lahko v primeru neplačila zavrne izdajo zadevnega certifikata ali ga prekliče, potem ko je predlagatelja
o tem uradno obvestila.
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(2) Ob vlogi se predlagatelju določi višina letne tarife, ki se predlagatelju zaračunava in poračunava za vsako trimesečno obdobje. Pred izdajo certifikata stranka poravna del letne tarife za prvo trimesečno obdobje. V primeru spremenljivih letnih tarif pa se
te obračunavajo za vsako trimesečno obdobje za nazaj, na podlagi podatkov, ki so jih predlagatelji dolžni posredovati agenciji.
(3) Predlagatelj je o višini tarife ter načinu plačila obveščen ob oddaji vloge.
(4) Pri vseh postopkih certifikacije, za katere se plača tarifa, izračunana na urni osnovi, lahko agencija predlagatelju na zahtevo pošlje predračun. Agencija predračun spremeni, če se izkaže, da je postopek enostavnejši in hitrejši od sprva predvidenega,
ali če je, ravno nasprotno, bolj zapleten in počasnejši od predvidevanj agencije.
(5) Če agencija po prvem pregledu ne ugodi zahtevi, se predlagatelju vrnejo vse že obračunane tarife, razen zneska, namenjenega kritju administrativnih stroškov obravnavanja zahteve. Ta znesek je enak dvojni urni postavki, določeni v 33. členu te tarife.
(6) Če mora agencija prekiniti postopek certifikacije zaradi nezadostnih sredstev predlagatelja ali ker slednji ne spoštuje svojih
obveznosti ali se odloči, da bo preklical zahtevek ali preložil zahtevo, mora biti preostanek dolgovane tarife kot tudi vsi drugi do
tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj, ko agencija prekine svoje delo. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni
v 33. členu te tarife. Ko na zahtevo predlagatelja agencija ponovno začne postopek certifikacije, ki ga je predhodno prekinila, se
ta postopek zaračuna kot nova zahteva.
(7) Če imetnik certifikata umakne ustrezni certifikat ali agencija certifikat prekliče, morajo biti preostanek dolgovane tarife,
izračunane na urni osnovi, ki pa ne presega zadevne tarife, kot tudi vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku
ali preklicu. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v 33. členu te tarife.
(8) Če agencija začasno odvzame certifikat, morajo biti preostanek dolgovane tarife, izračunane po načelu časovne porazdelitve, kot tudi vsi drugi do tedaj zapadli zneski v celoti plačani takoj ob umiku ali začasnem odvzemu. Če se certifikat pozneje
obnovi, začne na dan obnovitve teči novo obdobje zaračunavanja.
(9) Ne glede na druge določbe te tarife, ki se nanašajo na naloge, ki jih agencija izvaja za potrebe drugih državnih organov, ti
organi plačajo pristojbine in povračila stroškov v skladu s to tarifo, če za te naloge sredstva niso zagotovljena v proračunu Republike
Slovenije, s katerimi se financirajo dejavnosti agencije (drugi odstavek 179.m člena Zakona o letalstvu).
7. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen:
1. 1M – milijon
2. A1 – komercialni prevoz potnikov
3. A2 – komercialni prevoz tovora
4. AC – certifikat letališča (Airport Certificate)
5. Acceptance of Training Personnel – sprejemljivost osebja za izvajanje usposabljanja
6. AM – odgovorni vodja (Accountable manager)
7. AMC – center letalske medicine (Air Medical Center)
8. AME – pooblaščeni zdravnik letalske medicine (Air Medical Examiner)
9. AMS – oddelek za letalsko medicino (Air Medical Section)
10. AOC – spričevalo letalskega prevoznika (Air Operator Certificate)
11. APU – pomožni vir energije (Auxiliary Power Unit)
12. ARC – potrdilo o pregledu plovnosti (Airworthiness Review Certificate)
13. ATPL(A) – dovoljenje prometnega pilota letal (Airline Transport Pilot Licence – Aeroplane)
14. ATPL (H) – dovoljenje prometnega pilota helikopterjev (Airline Transport Pilot Licence – Helicopter)
15. ATPL/IR (H) – dovoljenje prometnega pilota helikopterjev s pooblastilom za instrumentalno letenje (Airline Transport Pilot
Licence/Instrument Rating – Helicopter)
16. AWOPS – operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti (All Weather Operations)
17. BITD – naprava za usposabljanje osnovnih postopkov v instrumentalnem letenju (Basic Instrument Training Device)
18. B-RNAV – osnovna področna navigacija (Basic Area Navigation)
19. CAA – Javna agencija za civilno letalstvo RS (Civil Aviation Agency of Slovenia)
20. CAMO – Organizacija za vodenje stalne plovnosti (Continued Airworthiness Management Organisation)
21. CAT – komercialni zračni transport (Commercial Air Transportation)
22. CAT I, II, III – kategorija natančnega prileta 1, 2, 3 (Category I, II, III)
23. CPL(A) – dovoljenje poklicnega pilota letal (Commercial Pilot Licence – Aeroplane)
24. CPL(H) – dovoljenje poklicnega pilota helikopterjev (Commercial Pilot Licence – Helicopter)
25. CR(A) – pooblastilo za razred letal (Class Rating – Aeroplane)
26. CR(A) z IR – Pooblastilo za razred letal s pooblastilom za letenje po instrumentih (Class Rating – Aeroplane with Instrument Rating)
27. CRI(A) – Pooblastilo učitelja letenja za razred letal (Class Rating Instructor – Aeroplane)
28. Dangerous Goods – prevoz nevarnega blaga
29. Del-66 – Priloga III Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in
letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315, z dne
28. novembra 2003, str. 1)
30. Derogation – odstopanje od tehničnih predpisov in upravnih postopkov
31. Dry Lease – najem zrakoplova brez osebja
32. EASA – Evropska agencija za varnost v letalstvu (European Aviation Safety Agency)
33. EFB – elektronski sistem na letalu za prikaz in upravljanje informacij, potrebnih za let (Electronic Flight Bag)
34. ELA1 – lahki evropski zrakoplov (European Light Aircraft)
35. ELT – oddajnik v sili (Emergency Locator Transmitter)
36. EMS – medicinski prevozi v sili (Emergency Medical Services)
37. ETOPS – operacije povečanega doleta z dvomotornimi letali (Extended Twin Operations)
38. EUR – območje operacij – Evropa (Europe)
39. EVS – sistem za izboljšanje vidnosti (Enhanced Visual Sistems)
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40. Examination Credit Report – poročilo o priznanju izpita
41. Exemption – izjema od tehničnih predpisov in upravnih postopkov
42. FCL – skupni letalski predpisi o izdaji licenc letalskemu osebju (Flight Crew Licensing)
43. FFS – simulator letenja (Full Flight Simulator)
44. FI – pooblastilo učitelja letenja (Flight Instructor Rating)
45. FNPT – naprava za usposabljanje letalskih in navigacijskih postopkov (Flight Navigation and Procedures Trainer)
46. FTO – Organizacija za šolanje letenja za pridobitev pilotskih licenc in ratingov (Flight Training Organization)
47. GPL – dovoljenje pilota jadralnih letal (Glider Pilot Licence)
48. Helicopter Offshore Operations – operacije helikopterjev nad morjem
49. ICAO Article 83bis Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu – določa podlage za sklenitev sporazuma med državo
registra in državo operaterja za prenos odgovornosti oziroma pristojnosti
50. Initial Safety Training – Cabin Crew – začetno varnostno usposabljanje kabinskega osebja
51. IR(A) – pooblastilo za letenje po instrumentih z letali (Instrument Rating – Aeroplane)
52. IR(H) – pooblastilo za letenje po instrumentih s helikopterji (Instrument Rating – Helicopter)
53. IR/ME (A) – pooblastilo za letenje po instrumentih z enomotornimi helikopterji (Instrument Rating/Multi Engine – Aeroplane)
54. IR/ME (H) – pooblastilo za letenje po instrumentih z večmotornimi helikopterji (Instrument Rating/Multi Engine – Helicopter)
55. IR/SE (A) – pooblastilo za letenje po instrumentih z enomotornimi letali (Instrument Rating/Single Engine – Aeroplane)
56. IR/SE (H) – pooblastilo za letenje po instrumentih z večmotornimi letali (Instrument Rating/Single Engine – Helicopter)
57. IRI – pooblastilo učitelja intrumentalnega letenja (Instrument Rating Instructor Rating)
58. JAA – Združeni letalski organi (Joint Aviation Authorities)
59. JAR – skupni letalski predpisi, ki jih izdajajo Združeni letalski organi (Joint Aviation Requirements)
60. JP – jadralno padalo
61. JZ – jadralni zmaj
62. LSA – lahko športno letalo (Light Sport Aeroplane)
63. LVTO – vzlet pri zmanjšani vidljivosti (Low Visibility Take-off)
64. MAPSC – maksimalno priznano število potniških sedežev (Maximum Approved Passenger Sitting Configuration)
65. MCCI – pooblastilo inštruktorja za delo v veččlanski posadki (Multi Crew Co-operation Course Instructor Authorisation)
66. MM – vodja vzdrževanja (Maintenance Manager)
67. MNPS – specifikacije minimalnih zahtev navigacije (Minimum Navigation Performance Specification)
68. MODE S – način delovanja transponderja (Mode Select – S)
69. MPA – letalo, ki zahteva veččlansko posadko (Multi Pilot Aeroplane)
70. MPH – helikopter, ki zahteva veččlansko posadko (Multi Pilot Helicopter)
71. MTO – Organizacija za izobraževanje s področja vzdrževanja (Maintenance Training Organisation)
72. MTOM – največja vzletna masa (Maximum Take-off Mass)
73. NPA – nenatančen prilet (Non Precision Approach)
74. OD – obratovalno dovoljenje
75. Organizacija po Delu 145 – vzdrževalna organizacija po Delu 145
76. Organizacija po Delu M/Poddelu F – vzdrževalna organizacija po Delu M/Poddelu F
77. Organizacija po Delu 21/Poddelu F – proizvodna organizacija (Production Organisation) po Delu 21/Poddelu F
78. Organizacija po Delu/21 Poddelu G – proizvodna organizacija (Production Organisation) po Delu 21/Poddelu G
79. OTD – druge naprave za usposabljanje (Other Training Device)
80. PA – natančen prilet (Precision Approach)
81. Pax – potniki (Passengers)
82. PGD – projekt za gradbeno dovoljenje
83. PPL(A) – dovoljenje zasebnega (športnega) pilota letal (Private Pilot Licence – Aeroplane)
84. PPL(H) – dovoljenje zasebnega (športnega) pilota helikopterjev (Private Pilot Licence – Helicopter)
85. P-RNAV – natančna področna navigacija (Precision Area Navigation)
86. Predlagatelj – fizična ali pravna oseba, ki je predlagatelj postopka za izvedbo storitev, oziroma stranka v postopku
87. Privilegij po Del 21 Poddel P – privilegij v povezavi z izdajo dovoljenja za letenje (Permit to fly)
88. Privilegij po Del M Poddel I – privilegij v povezavi s pregledom plovnosti (Airworthiness Review)
89. PT – pristajalna pristojbina
90. QM – vodja sistema kakovosti (Quality Manager)
91. RF – letalska šola, ki izvaja usposabljanje za licenco PPL
92. RNAV APCH – prilet s pomočjo področne navigacije (Area Navigation Approach)
93. RNP – zahtevana navigacijska zmogljivost (Required Navigation Performance)
94. RVSM – zmanjšanje standardnega vertikalnega razdvajanja (Reduced Vertical Separation Minimum)
95. Sea Pilot Transfers – transfer pilotov nad morjem
96. SEP – enomotorno batno letalo (Single Engine Piston)
97. SFI – pooblastilo simulatorskega inštruktorja (Synthetic Flight Instructor Authorisation)
98. SMS – sistem upravljanja varnosti (Safety Management System)
99. SPA – letalo, ki zahteva enega pilota (Single-Pilot Aeroplane)
100. SPH – helikopter, ki zahteva enega pilota (Single-Pilot Helicopter)
101. Steep Approach – strm prilet
102. STI – pooblastilo inštruktorja za usposabljanje na napravi za simulacijo letenja (Synthetic Training Instructor Aithorisation)
103. STW – kabinsko osebje
104. Technical Log – tehnična knjiga
105. TR – pooblastilo za tip (Type Rating)
106. TR MET(H)/SPH – pooblastilo za tip večmotornega turbinskega helikopterja, ki zahteva enočlansko posadko (Type
Rating Multi Engine Turbine – Helicopter/Single-Pilot Helicopter)
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107. TR MET(H)/SPH z IR – pooblastilo za tip večmotornega turbinskega helikopterja, ki zahteva enočlansko posadko s
pooblastilom za letenje po instrumentih (Type Rating Multi Engine Turbine – Helicopter/Single-Pilot Helicopter with Instrument
Rating)
108. TR MPA – pooblastilo za tip letal, ki zahtevajo veččlansko posadko (Type Rating Multi-Pilot Aeroplane)
109. TR MPH – pooblastilo za tip helikopterja, ki zahteva veččlansko posadko (Type Rating Multi-Pilot Helicopter)
110. TR MPH z IR – pooblastilo za tip helikopterja, ki zahteva veččlansko posadko s pooblastilom za letenje po instrumentih
(Type Rating Multi-Pilot Helicopter with Instrument Rating)
111. TR SEP(H) – pooblastilo za tip enomotornih batnih helikopterjev (Type Rating Single Engine Piston – Helicopter)
112. TR SEP(H) z IR – pooblastilo za tip enomotornih helikopterjev s pooblastilom za letenje po instrumentih (Type Rating
Single Engine Piston – Helicopter with Instrument Rating)
113. TR SET(H) – pooblastilo za tip enomotornih turbinskih helikopterjev (Type Rating Single Engine Turbine – Helicopter)
114. TR SET(H) z IR – pooblastilo za tip enomotornih turbinskih helikopterjev s pooblastilom za letenje po instrumentih (Type
Rating Single Engine Turbine – Helicopter with Instrument Rating)
115. TR SPA – pooblastilo za tip letal, ki zahtevajo enega pilota (Type Rating Single-Pilot Aeroplane)
116. TR SPA z IR – pooblastilo za tip letal, ki zahtevajo enega pilota s pooblastilom za letenje po instrumentih (Type Rating
Single-Pilot Aeroplane with Instrument Rating)
117. TRI – učitelj letenja za tip letala ali helikopterja (Type Rating Instructor Rating)
118. TRTO –Organizacija za šolanje letenja za vpis ratinga za tip letala ali helikopterja (Type Rating Training Organisation)
119. ULN – ultralahka letalna naprava
120. User Approval – odobritev uporabe
121. VFR – Pravila letenja pri zunanji vidljivosti (Visual Flight Rules)
122. VT – varnostna taksa
123. Wet Lease – najem zrakoplova z osebjem
124. WW – območje operacij – ves svet (World Wide)

II. STORITVE JAVNE AGENCIJE
8. člen
(naloge agencije in področja zaračunavanja storitev)
(1) S prihodki od tarif se financirajo naloge odločanja v upravnih zadevah oziroma certificiranja, naloge stalnega nadzora ter
druge naloge, povezane z izdajanjem listin in stalnim nadzorom iz pristojnosti agencije.
(2) Agencija zaračunava tarife na naslednjih področjih:
1. plovnost, certifikacija in register zrakoplovov,
2. licenciranje osebja,
3. letalske operacije,
4. letališča, vzletišča in ovire,
5. varovanje.
1. Plovnost, certifikacija in register zrakoplovov
9. člen
(plovnost zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede plovnosti zrakoplovov vključuje pregled dokumentacije, do dva
sestanka na sedežu agencije in do dva pregleda na terenu. Če je pri izvedbi vloge za plovnost zrakoplovov potrebno večje število
sestankov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Zrakoplovi, ki so z odločbo Ministrstva za kulturo uvrščeni v nacionalno bogastvo ali pa so z odlokom vlade ali lokalne
skupnosti razglašeni za kulturni spomenik, plačajo samo 10 odstotkov vrednosti tarife.
(4) Za plovnost zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

2.

3.

Jadralna letala in baloni

14

/

LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM

27

/

Letala od 1201 do 2730 kg MTOM

36

/

Letala od 2731 do 5700 kg MTOM

135

/

Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM

450

/

Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM

1.080

/

Letala nad 70.000 kg MTOM

1.
I/A. PREGLED ZA IZDAJO POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI (1*)

1.800

/

Helikopterji do 3175 kg MTOM in en motor

45

/

Helikopterji nad 3175 kg MTOM

180

/

Zračne ladje

27

/
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Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

2.

3.

Jadralna letala in baloni

5

5

LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM

5

5

Letala od 1201 do 2730 kg MTOM

9

14

Letala od 2731 do 5700 kg MTOM

14

54

Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM

27

99

Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM

45

171

Letala nad 70.000 kg MTOM

90

270

Helikopterji do 3175 kg MTOM in en motor

9

18

Helikopterji nad 3175 kg MTOM

18

45

Zračne ladje

5

5

Motorni zmaj

18

/

ULN in drugi zrakoplovi

27

/

Potrditev pogojev za letenje pred izdajo dovoljenja za letenje EASA (3*)

5

/

Izdaja dovoljenja za letenje EASA (3*)

5

/

Nacionalno dovoljenje za tehnični ali preizkusni let (3*)

5

/

Izdaja izvoznega spričevala (3*)

5

/

Jadralna letala in baloni

9

/

LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM

14

/

Letala od 1201 do 2730 kg MTOM

18

/

Letala od 2731 do 5700 kg MTOM

45

/

Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM

108

/

Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM

207

/

Letala nad 70.000 kg MTOM

360

/

Helikopterji do 3175 kg MTOM in en motor

27

/

Helikopterji nad 3175 kg MTOM

54

/

Zračne ladje

9

/

Drugi zrakoplovi

23

/

Jadralna letala in baloni

5

/

LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM

6

/

Letala od 1201 do 2730 kg MTOM

7

/

Letala od 2731 do 5700 kg MTOM

11

/

Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM

18

/

Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM

36

/

Letala nad 70.000 kg MTOM

54

/

Helikopterji do 3175 kg MTOM in en motor

9

/

Helikopterji nad 3175 kg MTOM

12

/

Zračne ladje

5

/

Drugi zrakoplovi

9

/

1.
I/B. IZDAJA POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI NA PODLAGI PRIPOROČILA (2*)

I/C. PREGLED ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PLOVNOSTI DOKUMENTA ZA ANEKS II ZRAKOPLOVE

I/D. DOVOLJENJE ZA LETENJE

I/E. POTRDITEV PROGRAMA VZDRŽEVANJA

Potrditev spremembe programa vzdrževanja

(1*) Enak pregled je za izdajo spričevala o plovnosti pri vpisu v register.
(2*) Letna tarifa se plača ne glede na način izdaje ARC (tudi v primeru, ko to stori CAMO) zaradi zagotavljanja M.B.303 za vse velike
zrakoplove ter vse, ki se uporabljajo za CAT.
(3*) + pregled po tabeli za plovnost 1A (če je potrebno).
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10. člen

(organizacija za vodenje stalne plovnosti – CAMO)
(1) Tarifa za izdajo certifikata vključuje dva sestanka na sedežu agencije, tri preglede priročnikov in dva pregleda organizacije na terenu. Tarifa za spremembo certifikata vključuje dva pregleda priročnikov in en pregled organizacije na terenu. Če je pri
izvedbi vloge za vodenje stalne plovnosti potrebno večje število pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno
obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za organizacijo za vodenje stalne plovnosti veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

2.

3.

Potrdilo po Del M poddel G (1*)

90

90

Jadralna letala in baloni

9

9

LSA in ELA1

9

9

Ostala letala do 2730 kg MTOM

23

23

1.
II/A. VODENJE STALNE PLOVNOSTI

Letala od 2731 do 5700 kg MTOM

45

45

Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM

135

135

Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM

270

270

Letala nad 70.000 kg MTOM

540

540

Helikopterji do 3175 kg MTOM in en motor

27

27

Helikopterji nad 3175 kg MTOM

72

72

Zračne ladje

9

9

5

5

II/B. PRIVILEGIJ PO PODDELU I DELA M
Jadralna letala in baloni
LSA in ELA1

5

5

Ostala letala do 2730 kg MTOM

11

11

Letala od 2731 do 5700 kg MTOM

23

23

Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM

68

68

Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM

135

135

Letala nad 70.000 kg MTOM

27

27

Helikopterji do 3175 kg MTOM in en motor

13

13

Helikopterji nad 3175 kg MTOM

36

36

Zračne ladje

5

5

Jadralna letala in baloni

5

5

LSA in ELA1

5

5

II/C. PRIVILEGIJ PO PODDELU P DELA 21

Ostala letala do 2730 kg MTOM

11

11

Letala od 2731 do 5700 kg MTOM

23

23

Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM

68

68

Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM

135

135

Letala nad 70.000 kg MTOM

27

27

Helikopterji do 3175 kg MTOM in en motor

14

14

Helikopterji nad 3175 kg MTOM

36

36

Zračne ladje

5

5

II/D. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO DEL M PODDEL G (1*)

45

Stalni nadzor po podizvajalcu
(1*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevan obseg pooblastila.

/

45
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11. člen
(certifikacija zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede certifikacije zrakoplovov vključuje pregled dokumentacije in
drugo, kar je navedeno v opombah pod posamezno storitvijo. Če je pri izvedbi vloge za certifikacijo zrakoplovov potrebno večje število pregledov priročnikov oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu
s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za certifikacijo zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

2.

3.

Izdaja nacionalnega spričevala projektivni organizaciji (1*)

180

180

Sprememba spričevala nacionalni projektivni organizaciji (2*)

45

1.

Stalni nadzor po podizvajalcu

45

Izdaja nacionalnega certifikata tipa – certifikacija zrakoplova (atest) (3*)

792

Priznanje nacionalnega certifikata tipa

88

180

Izdaja/potrditev dodatka nacionalnemu certifikatu tipa (atestu) zrakoplova, motorja, propelerja, padala, opreme (4*)

171

45

Potrditev načrta spremembe ali popravila (5*)

54

/

Izdaja Mode S-kode

9

/

Izdaja ELT-kode

9

/

Izdaja dodatka spričevalu o plovnosti za odobritev posebnih operacij (RVSM, MNPS …)
(6*)

36

/

Spričevalo o hrupu (7*)

9

/

(1*) Vključuje dva pregleda na terenu in tri preglede priročnika ter druge dokumentacije.
(2*) Vključuje pregled na terenu in dva pregleda priročnika ter druge dokumentacije.
(3*) Vključuje štiri preglede na terenu in pregled dokumentacije skupaj z izdajo dovoljenja za preizkusne lete. Če je RS država nosilca,
za to zaračunava letni pavšal, ker mora skrbeti za status tega zrakoplova in certifikat tipa.
(4*) Vključuje dva pregleda na terenu in pregled dokumentacije. Če je RS država nosilca, za to zaračunava letni pavšal, ker mora
skrbeti za status tega dodatka certifikatu tipa.
(5*) Vključuje pregled na terenu.
(6*) Cena je po operaciji.
(7*) Poleg tarife se zaračuna še pregled po tabeli za plovnost 1A (če je potrebno).

12. člen
(gradnja zrakoplovov)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila proizvodne organizacije vključuje pregled dokumentacije in drugo, kar je navedeno
v opombah pod posamezno storitvijo. Če je pri izvedbi vloge za gradnjo zrakoplovov potrebno večje število pregledov dokumentacije oziroma pregledov na terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za gradnjo zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev
1.
Izdaja dovoljenja za amatersko gradnjo (1*)

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

2.

3.

108

/

Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za amatersko gradnjo (2*)

45

/

Nacionalno dovoljenje za proizvodnjo (3*)

315

315

Sprememba nacionalnega dovoljenja za proizvodnjo (4*)

90

/

Potrdilo po Delu 21 Poddel G (5*)

540

540

Sprememba potrdila 21G (6*)

135

/

Potrdilo po Delu 21 Poddel F – soglasje (7*)

225

225

Overitev Izjave o skladnosti

18

/

/

45

Stalni nadzor po podizvajalcu

(1*) Vključuje pregled dokumentacije in štiri preglede na terenu, vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(2*) Vključuje pregled na terenu vključno z izdajo dovoljenja za preizkusne lete.
(3*) Vključuje tri preglede dokumentov in dva pregleda na terenu.
(4*) Vključuje en pregled dokumentov in en pregled na terenu.

(5*) Vključuje tri preglede dokumentov in dva pregleda na terenu.
(6*) Vključuje en pregled dokumentov in en pregled na terenu.
(7*) Vključuje tri preglede dokumentov in dva pregleda na terenu.
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13. člen
(vzdrževanje zrakoplovov)

(1) Tarifa za izdajo certifikata vzdrževalni organizaciji vključuje dva sestanka na sedežu agencije, tri preglede priročnikov in
dva pregleda organizacije na terenu. Tarifa za spremembo certifikata vključuje dva pregleda priročnikov in en pregled organizacije
na terenu. Če je pri izvedbi vloge za vzdrževanje zrakoplovov potrebno večje število pregledov priročnikov oziroma pregledov na
terenu, se ti dodatno obračunajo po dejansko opravljenih urah v skladu s 33. členom te tarife.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za vzdrževanje zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

2.

3.

90

90

A1 Letala od 5701 do 20.000 kg MTOM

90

90

A1 Letala od 20.001 do 55.000 kg MTOM

225

225

A1 Letala od 55.001 do 100.000 kg MTOM

450

450

A1 Letala nad 100.000 kg MTOM

765

765

A2 Letala do 5700 kg MTOM

36

36

A3 Helikopterji do 3175 kg MTOM in enomotorni

54

54

A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3175 kg MTOM

90

90

A4 Zrakoplovi drugi kot A1, A2 ali A3

18

18

B1 – turbinski motorji

135

135

B2 – batni motorji

36

36

B3 – APU

108

108

C1 – C22 (1*)

14

14

Razred D – Specializirane storitve

90

90

Sprememba obsega potrdila po Del 145 (2*)

45

/

/

45

1.
V/A. POTRDILO PO DEL 145 (2*)
Razred A – zrakoplovi

Razred B – motorji

Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU

Stalni nadzor po podizvajalcu
Potrditev nove lokacije linijske postaje

35

A1 in A3 nad 3175 kg MTOM (3*)

90

90

A2, A3 do 3175 kg MTOM ali en motor ter A4 (3*)

18

18

70

70

A2 Letala do 5700 kg MTOM

32

32

A3 Helikopterji do 3175 kg MTOM in enomotorni

50

50

A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3175 kg MTOM

81

81

A4 Zrakoplovi drugi kot A2 ali A3

9

9

B1 – turbinski motorji

135

135

B2 – batni motorji

36

36

B3 – APU

108

108

C1 – C22 (1*)

14

14

Razred D1 – specializirane storitve

90

90

Sprememba obsega potrdila po Del M Poddel F (2*)

35

/

/

45

V/B POTRDILO PO DEL M PODDEL F
Potrdilo po Del M Poddel F (2*)
Razred A – zrakoplovi

Razred B – motorji

Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU

Stalni nadzor po podizvajalcu
(1*) Za vsak raiting.
(2*) Dodatno se zaračuna še vrednost glede na zahtevan obseg pooblastila.
(3*) Za vsako lokacijo.
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14. člen
(izobraževalna organizacija – MTO)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo potrdila organizacije glede izobraževanja vključuje pregled dokumentacije in izdajo certifikata.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za izobraževalno organizacijo – MTO veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

2.

3.

Potrdilo po Del 147

90

90

Potrditev organizacije za opravljanje osnovnega usposabljanja po Del 147 (1*)

70

70

Potrditev organizacije za opravljanje usposabljanja za tip po Del 147 (2*)

50

50

Sprememba potrdila organizacije za opravljanje osnovnega usposabljanja po Del 147 z vpisom nove kategorije ali podkategorije (1*)

70

Sprememba potrdila organizacije za opravljanje usposabljanja za tip po Del 147 z vpisom
novega tipa (2*)

50

1.

/
/

Potrditev usposabljanja za tip, ko ni spremembe na potrdilu
Letala do 5700 kg MTOM in enomotorni helikopterji (3*)

45

45

Letala nad 5700 kg MTOM in večmotorni helikopterji (3*)

77

77

Potrdilo organizacije za usposabljanje na podlagi nacionalnih predpisov

70

70

Kategorija v organizaciji za usposabljanje, potrjeni na podlagi nacionalnih predpisov (4*)

50

50

Sprememba potrdila organizacije za usposabljanje, potrjeni na podlagi nacionalnih predpisov
(vpis dodatne kategorije) (4*)

50

/

Potrditev programa za modul

45

45

Stalni nadzor po podizvajalcu

/

45

(1*) Za eno kategorijo ali podkategorijo.
(2*) Za en tip in eno lokacijo.
(3*) Računa se za dodano spričevalo za vsak tip.
(4*) Za vsako kategorijo za eno lokacijo.

15. člen
(licence letalsko tehničnega osebja po Del-66)
(1) Tarifa za izdajo ali spremembo certifikata vključuje pregled dokumentacije in izdajo certifikata ali opravljanje izpita za vpis
tipa letala.
(2) Za licence za letalsko tehnično osebje po Del-66 veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)
1.

2.

Konverzija v Part 66 iz nacionalnih privilegijev

18

Potrditev Examination Credit Report

63

Izdaja licence (1*)

14

Izdaja licence zaradi vpisa nove kategorije, podkategorije ali izbrisa omejitve (2*)

9

Izdaja licence zaradi vpisa novega tipa (3*)

7

Izdaja licence zaradi podaljšanja veljavnosti

7

Opravljanje izpita za pridobitev kategorije (4*)

11

Opravljanje izpita za vpis tipa
Letala do 5700 kg MTOM in enomotorni helikopterji (5*)

45

Letala nad 5700 kg MTOM in drugi helikopterji (5*)

90

Drugi zrakoplovi (5*)

45

(1*) Prva izdaja z vpisom vseh kategorij in tipov v tem trenutku.
(2*) Velja za eno kategorijo, podkategorijo ali omejitev.
(3*) Velja za en tip.
(4*) Velja za en modul.
(5*) Velja za en tip.
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16. člen
(register zrakoplovov)

(1) Tarifa za izdajo certifikata o vpisanosti vključuje pregled dokumentacije in vpis zrakoplova v register zrakoplovov ali izpis
iz tega registra.
(2) Za register zrakoplovov veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)
1.

2.

Rezervacija registrske oznake

15

Začasni vpis v register

14

Vpis letala v register za zrakoplove do 2750 kg MTOM (1*)

15

Vpis letala v register za zrakoplove nad 2750 kg MTOM (1*)

23

Sprememba lastništva ali uporabnika (1*)

23

Sprememba podatkov lastnika ali uporabnika (1*)

9

Izpis letala iz registra za zrakoplove do 2750 kg MTOM (2*)

13

Izpis letala iz registra za zrakoplove nad 2750 kg MTOM (2*)

20

Potrdilo o nevpisanosti v register

7

Posredovanje podatkov iz registra (3*)

5

Vpis v bremenski list

18

Izpiski iz lastninskega in bremenskega lista

9

Preverjanje lease agreement, odločba o odobritvi podaljšanja najemne pogodbe

18

(1*) Vključuje izdajo certifikata o vpisanosti.
(2*) Vključuje potrdilo o nevpisanosti.
(3*) Tarifa se zaračuna samo za neupravne namene.

17. člen
(splošno)
(1) Tarifa vključuje pregled dokumentacije ter potrditev pogodb in drugih dokumentov.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom.
(3) Za potrditev pogodb in nakup knjižic veljajo naslednje tarife:
Storitev
3.

Tarifa
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

4.

5.

Potrditev pogodb (1*)

23

/

Potrditev pogodbe po ICAO 83.a členu (1*), če sprejmemo nadzor nad zrakoplovom
iz tujega registra

450

450

Potrditev pogodbe po ICAO 83.a členu (1*), če predamo nadzor drugi državi

180

45

Potrditev Technical Log

14

/

Potrditev vodilnega osebja v potrjenih organizacijah (EASA Form 4) (2*)

9

/

Razne odločbe, potrdila, odobritve itd. (3*)

9

/

Izdaja duplikata dokumenta

5

/

Tehnična knjiga zrakoplova
Tehnična knjiga motorja
Tehnična knjiga propelerja
Operativni dnevnik zrakoplova
Knjiga balona
(1*) Dodatno se zaračunajo stroški, ki so nastali ob morebitnem pregledu.
(2*) Za vsako nominirano funkcijo. Intervju na sedežu agencije.
(3*) Vključeno do dve uri dela. Ostalo se zaračuna po ceniku plovnosti 1A (če je potrebno).

1

/

1,5

/

1

/

1

/

1,5

/
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2. Licenciranje osebja
18. člen
(piloti letal in helikopterjev)
(1) Tarifa za pilote letal in helikopterjev vključuje teoretični izpit, praktično oziroma strokovno preverjanje z izpraševalcem in
izdajo, podaljšanje ali obnovo listine (certifikata oziroma licence, ratinga, pooblastila).
(2) Ob prijavi na posamezni teoretični izpitni rok plača kandidat število prijavljenih izpitnih pol. Popravni izpit se plača po tarifi
za izpitno polo.
(3) Za teoretični izpit za pilote letal in helikopterjev velja naslednja tarifa:
Storitev

1.

Število
izpitnih
pol

Tarifa po izpitni poli
(v točkah)

2.

3.

Licenca/Rating
PPL(A)/(H)

9 izpitnih pol

1,4

CPL(A)/(H)

13 izpitnih pol

2,3

ATPL(A)

14 izpitnih pol

3,6

ATPL (H)

13 izpitnih pol

3,6

ATPL/IR (H)

14 izpitnih pol

3,6

IR(A)/(H)

7 izpitnih pol

3,2

(4) Če podaljšanje ratinga ali pooblastila opravlja izpraševalec, ki je v sestavi letalskega prevoznika s certifikatom AOC, se
tarifa za praktično preverjanje zniža za 40 odstotkov. Letalski prevoznik mora od agencije pridobiti soglasje za znižanje tarife. Letalski prevoznik mora poleg navedenega dokazati, da ima sistematizirano delovno mesto izpraševalcev in da izpraševalci prejemajo
ustrezno finančno nadomestilo za delo izpraševalca.
(5) Za praktično oziroma strokovno preverjanje z izpraševalcem velja naslednja tarifa:
Storitev

Tarifa za izdajo, podaljšanje in obnovo
(v točkah) (*1)
1.

2.

Licenca/Rating/Pooblastilo/Certifikat
PPL (A)/(H)

14

CPL (A)/(H)

21

ATPL (A)/(H)

41

IR/SE (A)/(H)

14

IR/ME (A)/(H)

21

CR (A)

21

CR (A) z IR

28

TR SPA

21

TR SPA z IR

28

TR MPA

48

TR SEP(H)

21

TR SEP(H) z IR

28

TR SET(H)

21

TR SET(H) z IR

28

TR MET(H), z MTOM vključno do 3175 kg

32

TR MET(H) z IR, z MTOM vključno do 3175 kg

39

TR MET(H), z MTOM nad 3175 kg

41

TR MET(H) z IR, z MTOM nad 3175 kg

48

FI, IRI (A)/(H)

28

CRI (A)

23

TRI SPH

23

TRI MPA/MPH

32
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Storitev

Tarifa za izdajo, podaljšanje in obnovo
(v točkah) (*1)
1.

2.

SFI, STI, MCCI (A)/(H)

27

Muzejski, nekdanji vojaški in podobni zrakoplovi

21

Prva izdaja pooblastila za izpraševalca, vključno z dodeljeno vlogo izpraševalca

30

Razširitev pooblastila izpraševalca z novo vlogo izpraševalca

15

Pooblastilo za metanje padalcev

14

Pooblastilo za akrobatsko letenje

14

Pooblastilo za vleko jadralnih letal/reklamnih sporočil

7

Test znanja angleškega jezika za vpis stopnje znanja

16

Angleški jezik (R/T – radiotelefonija)

5

Intervju za priznanje tuje listine o znanju angleškega jezika za vpis stopnje znanja

7

Licenca/Rating/Pooblastilo/Certifikat
PPL (A)/(H)

14

(*1) Za podaljšanje ratinga brez praktičnega preverjanja strokovne usposobljenosti znaša tarifa 4 točke.

(6) Tarifa za izdajo licence, ratinga, pooblastila ali drugega upravnega dejanja v zvezi z licenco za pilote letal in helikopterjev
se zaračunava vsakič, ko se v zvezi s tem zahteva postopek organa.
(7) Za podaljšanje ratinga na terenu z vpisom v licenco s strani izpraševalca se zaračunava tarifa v vrednosti 3 točk.
(8) Za postopek izdaje licence, ratinga, pooblastila oziroma drugega postopka v zvezi z licenco za pilote letal in helikopterjev
velja naslednja tarifa:
Storitev

Tarifa za
izdajo
(v točkah) (*1)
1.

2.

Licence
PPL (A)/(H)

5

CPL (A)/(H)

7

ATPL (A)/(H)

9

Rating
IR

5

CR (A)

4

TR SPA

5

TR SPH

5

TR MPA

9

TR MPH

9

FI/IRI/CRI/TRI/SFI

5

Muzejski, nekdanji vojaški in podobni zrakoplovi

4

Pooblastilo
Poučevanje učiteljev letenja oziroma inštruktor inštruktorjev

5

Usposobljenost za nočno letenje

5

Akrobatsko letenje

5

Vleka jadralnih letal/reklamnih sporočil

5

Vpis stopnje znanja angleškega jezika

5

Vpis angleške radiotelefonije (R/T)

5

Drugo
Verifikacija licence

7

Validacija tuje licence

13
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Tarifa za
izdajo
(v točkah) (*1)
1.

2.

Vpis teorije ATPL (A)/(H)

5

Izbris omejitve iz licence

5

ce.

(*1) Pri izdaji licence se opusti tarifa za prvi vpis ratinga za razred ali tip zrakoplova, na katerem se je opravljal izpit za izdajo licen-

19. člen
(letalsko in drugo strokovno osebje)
(1) Tarifa za letalsko in drugo strokovno osebje vključuje teoretični izpit, praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo
ter izdajo, podaljšanje ali obnovo listine.
(2) Če se za licence letalskega in drugega strokovnega osebja zahteva znanje angleškega jezika ali angleškega jezika R/T
– radiotelefonija, veljajo tarife iz prejšnjega člena.
(3) Za letalsko osebje veljajo naslednje tarife:
– Za teoretične izpite
Storitev

Tarifa za izpit
(v točkah)
1.

2.

Licenca
Pilot jadralnega letala GPL

9

Pilot ULN

9

Pilot balona

9

Padalec

9

Jadralni padalec JP

9

Jadralni zmaj JZ

9

Pooblastila
Izpit za pridobitev pooblastila

9

– Za praktično preverjanje z izpraševalcem ali komisijo:
Storitev
1.
Licenca
Pilot jadralnega letala GPL
Pilot ULN
Pilot balona
Padalec
Jadralni padalec JP
Jadralni zmaj JZ
Pooblastila
Vsako pooblastilo

Tarifa za izdajo licence
(v točkah)
2.

Tarifa za izdajo pooblastila
(v točkah)
3.

Tarifa za
obnovo
(v točkah)
4.

9
9
9
9
9
9

7
7
7
7
7
7

9
9
9
9
9
9

/

7

9

Tarifa za izdajo
(v točkah)
2.

Tarifa za podaljšanje
(v točkah)
3.

Tarifa za
obnovo
(v točkah)
4.

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

3

2

3

– Za izdajo listine:
Storitev
1.
Licenca
Pilot jadralnega letala GPL
Pilot ULN
Pilot balona
Padalec
Jadralni padalec JP
Jadralni zmaj JZ
Pooblastila
Vsako pooblastilo
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(4) Za drugo strokovno osebje veljajo naslednje tarife:
– Za teoretične izpite:
Storitev

Tarifa za izpit
(v točkah)
2.

1.
Licenca
Kabinsko osebje STW
Letalski dispečer
Letališko strokovno osebje
Pooblastilo
Izpit za pridobitev pooblastila

9
9
9
5

– Za izdajo listin:
Storitev

Tarifa za izdajo
(v točkah)

Tarifa za podaljšanje
(v točkah)

Tarifa za
obnovo
(v točkah)

2.

3.

4.

Kabinsko osebje STW

5

4

5

Letalski dispečer

5

4

5

Letališko strokovno osebje

5

4

5

3

2

3

Verifikacija licence

7

/

/

Izbris omejitve iz licence

5

/

/

1.
Licenca

Pooblastila
Vsako pooblastilo
Drugo

20. člen
(letalske šole)
(1) Prva izdaja dovoljenja za delo letalski šoli vključuje preverjanje izpolnjevanja pogojev, meril in standardov v skladu z
veljavnimi predpisi ter do dva pregleda na terenu.
(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim dovoljenjem – certifikatom in vključuje do dva nadzora na
terenu ter pregled in odobritev revizij obstoječih priročnikov.
(3) Letna tarifa obsega tudi podaljšanje veljavnosti dovoljenja – certifikata.
(4) Za letalske šole veljajo naslednje tarife:
Naziv postopka

1.
Letalske organizacije
FTO-organizacija (1*)
TRTO-organizacija (2*)
RF-organizacija PPL (A/H) (3*)
Druge letalske šole (4*)
Izdaja dovoljenja za uporabo na podlagi tujega dovoljenja
Naprava za simuliranje letenja (FFS)
Naprava za poučevanje letenja (FNPT I in FNPT II)
Naprava za poučevanje letenja (BITD in OTD)
Drugo
Odobritev priročnikov usposabljanja za posebne primere (5*)
Odobritev osvežitvenega usposabljanja za obnovitev ratinga ali pooblastila

(A)*
Prva izdaja
(v točkah)
2.

(B)
Letna
pristojbina
(v točkah)
4.

(C)**
Sprememba
dovoljenja
(v točkah)
5.

270
180
90
90

130
120
47
47

27
27
18
18

14
7
4

/
/
/

/
/
/

18
5

/
/

/
/

* Ob prvi izdaji in podaljšanju se plača tudi letna pristojbina.
** Dodatna vrsta ali program usposabljanja, dodatni modul.
(1*) Do tretjega modula usposabljanja, za vsak dodaten modul se plača (C). (2*) Z enim modulom usposabljanja, za vsak dodaten
modul se plača (C).
(3*) Z enim modulom usposabljanja, za vsak dodaten modul se plača (C).
(4*) Z enim modulom usposabljanja, za vsak dodaten modul se plača (C).
(5*) Na primer odobritev seminarja za učitelje letenja, enkratnega posebnega usposabljanja ipd.
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21. člen
(zdravniški pregledi)
val.

(1) Tarifa vključuje storitve za pridobitev dovoljenja za izvajanje letalskih zdravniških pregledov in izdaje zdravniških spriče-

(2) Letna tarifa obsega izvedbo stalnega nadzora nad izdanim certifikatom, posredovanje potrebnih listin (na primer obrazcev,
vprašalnikov) ter seznanitev z morebitnimi spremembami predpisov. Letna tarifa obsega tudi podaljšanje veljavnosti dovoljenja
– certifikata.
(3) Za izvajanje letalskih zdravniških pregledov in izdajo zdravniških spričeval velja naslednja tarifa:
Storitev

Tarifa za
prvo izdajo
dovoljenja (v
točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

2.

2.

AMC (*1)

285

160

AME – I. razred + ostala spričevala letalskega in strokovnega osebja

115

100

AME – II. razred + ostala spričevala letalskega in strokovnega osebja

60

40

1.
Kategorija

* Pooblaščeni za I., II. in III. kategorijo + ostala spričevala letalskega in strokovnega osebja. Pri prvi izdaji se plača tudi letna tarifa.

22. člen
(drugo)
(1) Tarifa vključuje izdajo knjižic letenja, knjige učencev in izdajo duplikata.
(2) Za izdajo knjižic veljajo naslednje tarife:
Vrsta artikla

Tarifa
(v točkah)
1.

2.

Knjižica letenja

1,5

Knjiga učencev

4

Kateri koli dokument, potrdilo, izpis, duplikat na zahtevo stranke

5

3. Letalske operacije
23. člen
(spričevalo letalskega prevoznika – AOC)
(1) Postopek za izdajo spričevala letalskega prevoznika zajema do osem ur strokovnega svetovanja, prvi pregled dokumentacije, navedbo popravkov, drugi pregled dokumentacije in do šest ogledov na terenu.
(2) Tarifa se vplača ob vložitvi prošnje za AOC in je določena glede na tip(e) zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Tip zrakoplova opredeljuje kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1; na osnovi tega določimo tarifo v stolpcih 2 in 3 iste preglednice
iz petega odstavka tega člena.
(3) Za spričevalo letalskega prevoznika – AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Osnovna tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn)
Kjer pomeni:
a = tarifa za najtežji tip zrakoplova v vlogi za izdajo AOC, glede na stolpec 2 preglednice iz petega odstavka tega člena,
b = tarifa za vsak dodaten tip zrakoplova v isti vlogi za izdajo AOC, glede na stolpec 3 preglednice iz petega odstavka
tega člena.
(4) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice v petem odstavku
tega člena.
(5) Za izdajo spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za
najtežji tip
zrakoplova
(v točkah)

Tarifa za
dodatni tip
zrakoplova
(v točkah)

2.

3.

SEP-letala z MTOM do vključno 1500 kg

210

63

Letala z MTOM do vključno 1500 kg

280

84

1.
Kategorija zrakoplova
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Storitev

Tarifa za
najtežji tip
zrakoplova
(v točkah)

Tarifa za
dodatni tip
zrakoplova
(v točkah)

2.

3.

Letala z MTOM med 1501 in 2730 kg

350

105

Letala z MTOM med 2731 in 5700 kg

480

144

Letala z MTOM med 5701 in 27.000 kg

747

224

1.

Letala z MTOM med 27.001 in 70.000 kg

954

286

1.179

354

Helikopterji z MTOM do vključno 3175 kg (1*)

596

156

Helikopterji z MTOM nad 3175 kg

865

265

Zračne ladje

486

146

Letala z MTOM nad 70.000 kg

(1*) Za enomotorne helikopterje se zaračuna 60 odstotkov tarife.

(6) Postopek za spremembo AOC zajema do tri ure strokovnega svetovanja, prvi pregled dokumentacije, navedbo popravkov,
drugi pregled dokumentacije in do dva ogleda na terenu.
(7) Tarifa se vplača ob vložitvi vloge za spremembo AOC in je določena glede na tip(e) zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi in
vrsti spremembe. Vsak posamezen nov zrakoplov v okviru istega tipa v vlogi definira kategorijo zrakoplova, ki je določena v stolpcu 1
v preglednici v desetem odstavku tega člena. Prav tako vsak nov tip zrakoplova v vlogi definira kategorijo zrakoplova, ki je določena
v stolpcu 1 v preglednici v desetem odstavku tega člena. Na osnovi tega se določijo tarife za vsako spremembo v AOC.
(8) Za spremembo AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = (a1 + a2 + an) + (b1 + b2 + bn) + (c1 + c2 + cn) + (d1 + d2 + dn)
Kjer pomeni:
a = tarifa za dodatni zrakoplov v okviru že obstoječega tipa na AOC, glede na stolpec 2 v preglednici v desetem odstavku
tega člena,
b = tarifa za dodatni tip zrakoplova v AOC, glede na stolpec 3 v preglednici v desetem odstavku tega člena,
c = tarifa za novo področje delovanja letalskih operacij, ki ni začasno, glede na stolpec 4 v preglednici v desetem odstavku
tega člena,
d = tarifa za začasno področje delovanja letalskih operacij, ki je krajše od štirih mesecev, glede na stolpec 5 v preglednici v
desetem odstavku tega člena.
(9) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife iz preglednice v desetem odstavku
tega člena.
(10) Pri spremembi spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za dodatni zrakoplov v okviru
istega tipa
(v točkah)

Tarifa za
dodatni tip
zrakoplova
(v točkah)

*Tarifa za
novo področje
(v točkah)

**Tarifa za
začasno
področje
(v točkah)

2.

3.

4.

5.

SEP-letala z MTOM do vključno 1500 kg

24

81

42

14

Letala z MTOM do vključno 1500 kg

32

105

56

19

Letala z MTOM med 1501 in 2730 kg

51

168

70

23

Letala z MTOM med 2731 in 5700 kg

94

312

92

30

Letala z MTOM med 5701 in 27.000 kg

130

420

110

36

Letala z MTOM med 27.001 in 70.000 kg

173

640

130

43

Letala z MTOM nad 70.000 kg

197

730

190

47

Helikopterji z MTOM do vključno 3175 kg (1*)

86

285

116

38

Helikopterji z MTOM nad 3175 kg

135

320

126

42

Zračne ladje

32

105

56

19

1.
Kategorija zrakoplova

* Tarifa se plača, če se nanaša na že obstoječi zrakoplov v okviru AOC. Če gre za vpis novega zrakoplova v okviru istega tipa oziroma
vpis novega tipa zrakoplova, se tarifa plača v skladu s petim odstavkom 24. člena te tarife.
** Tarifa se lahko plača tudi ob prvi izdaji AOC, vendar mora imeti zrakoplov v okviru AOC potrjeno vsaj še eno stalno področje
operacij.
(1*) Za enomotorne helikopterje se zaračuna 60 odstotkov tarife.
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(11) Za druge vrste sprememb veljajo naslednje tarife:
a) sprememba vrste operacij A1 v A2 in/ali A1 + dodatno A2. Plača se 25 odstotkov osnovne tarife v posamezni kategoriji;
b) sprememba vrste operacij A2 v A1 in/ali A2 + dodatno A1. Plača se 50 odstotkov osnovne tarife v posamezni kategoriji;
c) sprememba oziroma vpis novih Posebnih pooblastil/dovoljenj. Tarifa se plača v skladu z desetim odstavkom 24. člena;
č) izbris posameznega Področja operacij oziroma Posebnega pooblastila/dovoljenja iz Operativnih določb AOC. Plača se
15 odstotkov vrednosti vpisa novega pooblastila v skladu z desetim odstavkom 24. člena;
d) sprememba MAPSC. Tarifa znaša 25 točk;
e) sprememba imena oziroma naslova nosilca AOC. Ob spremembi imena ali blagovne znamke, kadar pravna oseba ostane
enaka, se plača 10 točk.
24. člen
(ostale tarife v zvezi z AOC)
(1) Tarifa za dovoljenje letalskih operacij na posameznem področju se plača ob vložitvi vloge za vsak tip zrakoplova posebej.
Potrditev velja z veljavnostjo AOC. Tarifa se plača za prvo izdajo AOC in tudi v primeru spremembe AOC, kadar gre za vpis novega
zrakoplova v okviru istega tipa oziroma vpis novega tipa zrakoplova v AOC.
(2) Tarifa je določena glede na nameravana področja operacij tipov zrakoplovov, ki so navedeni v vlogi. Računa se za prvi
tip zrakoplova v AOC, ki ga določa maksimalno navedeno število področij operacij, ki je določeno v stolpcu 2, in za dodatne tipe,
določene v stolpcu 3 preglednice iz petega odstavka tega člena.
(3) Za področje operacij v zvezi z AOC se tarife izračunajo po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn)
Kjer pomeni:
a = tarifa za prvi tip zrakoplova v vlogi, glede na stolpec 2 preglednice iz petega odstavka tega člena,
b = tarifa za vsak dodaten tip zrakoplova v isti vlogi, glede na stolpec 3 preglednice iz petega odstavka tega člena.
(4) Letna tarifa obsega tudi postopek podaljšanja veljavnosti področja operacij.
(5) Za dovoljenje letalskih operacij na posameznem področju veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za prvi
tip zrakoplova (v točkah)

Tarifa za
dodatni tip
zrakoplova
(v točkah)

2.

3.

Področje operacij – EUR

153

77

Področje operacij – poleg EUR še eno področje

198

99

Področje operacij – poleg EUR še dve področji ali več

243

122

Področje operacij – WW

288

144

1.
II/A. PODROČJE OPERACIJ

(6) Tarifa za posebno pooblastilo/dovoljenje se plača ob vložitvi vloge, za vsak tip zrakoplova posebej. Potrditev velja z
veljavnostjo AOC. Tarifa se plača za prvo izdajo AOC in tudi v primeru spremembe AOC, kadar ge za vpis novega zrakoplova v
okviru istega tipa oziroma vpis novega tipa zrakoplova v AOC.
(7) Tarifa je določena glede na nameravane operacije v okviru posameznih posebnih pooblastil/dovoljenj tipov zrakoplovov,
ki so navedeni v vlogi. Računa se za prvi tip zrakoplova v AOC, ki ga določa maksimalno navedeno število posebnih pooblastil/
dovoljenj, ki je določeno v stolpcu 2, in za dodatne tipe, določene v stolpcu 3 preglednice iz desetega odstavka tega člena.
(8) Za posebna pooblastila ali dovoljenja v zvezi z AOC se tarifa izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn)
Kjer pomeni:
a = skupna tarifa za prvi tip zrakoplova v vlogi, glede na stolpec 2 preglednice iz desetega odstavka tega člena,
b = skupna tarifa za vsak dodaten tip zrakoplova v isti vlogi, glede na stolpec 3 preglednice iz desetega odstavka tega člena.
(9) Letna tarifa obsega tudi postopek podaljšanja veljavnosti posebnih pooblastil.
(10) Za izdajo posebnih pooblastil/dovoljenj veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
za prvi tip
zrakoplova
(v točkah)

Tarifa za
dodatni tip
zrakoplova
(v točkah)

2.

3.

AWOPS

321

161

LVTO

117

59

1.
II/B. POSEBNA POOBLASTILA/DOVOLJENJA
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Storitev

Tarifa
za prvi tip
zrakoplova
(v točkah)

Tarifa za
dodatni tip
zrakoplova
(v točkah)

2.

3.

ETOPS

972

486

MNPS

315

158

RVSM

142

71

1.

B-RNAV

36

18

P-RNAV – kompleksna motorna letala

202

101

P-RNAV – nekompleksna motorna letala

59

29

RNAV APCH – kompleksna motorna letala

59

29

RNAV APCH – nekompleksna motorna letala

32

16

P-RNAV, tudi RNAV(GPS) APCH, RNP 0.3 – kompleksna motorna letala

41

20

P-RNAV, tudi RNAV(GPS) APCH, RNP 0.3 – nekompleksna motorna letala

17

9

RNP

50

25

Strm prilet (Steep Approach)

117

59

EVS

321

160

Prevoz nevarnega blaga (Dangerous Goods)

65

32

Operacije helikopterjev nad morjem (Helicopter Offshore Operations)

207

104

Transfer pilotov nad morjem (Sea Pilot Transfers)

99

50

EFB

225

113

EMS

234

117

Začetno varnostno usposabljanje kabinskega osebja
(Initial Safety Training – Cabin Crew)

66

33

(11) Za najem zrakoplova brez osebja – »Dry Lease Out« – veljajo tarife za vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani v registru zrakoplovov Republike Slovenije in bodo operirali pri tujih operatorjih. Tarifa znaša 20 točk.
(12) Za najem zrakoplova brez osebja – »Dry Lease In« – veljajo tarife za vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so registrirani
v tujem registru. Smiselno se uporabljajo določbe za spremembo AOC.
(13) Za najem zrakoplova z osebjem – »Wet Lease In« – se tarife nanašajo na vloge, ki se nanašajo na zrakoplove, ki so
registrirani v tujem registru.
(14) Za najem zrakoplova z osebjem – »Wet Lease In« – veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)
1.

2.

II/D. NAJEM ZRAKOPLOVA – »WET« LEASING
Najem zrakoplovov iz tretjih držav (1*) (2*)
Najem zrakoplovov iz držav EU (3*)

80

(1*) Smiselno se uporabljajo določbe s področja prve izdaje AOC in tekoče letne tarife. Zaračunava se 100 odstotkov cene prve izdaje
AOC in 100 odstotkov tekoče letne tarife.
(2*) Letna tarifa se plača za prenos pristojnosti nadzora nad dejanskim operatorjem s strani tujega nadzornega organa.
(3*) Za vsak zrakoplov posebej.

(15) Za drugo dokumentacijo ali dovoljenja v zvezi s spričevalom letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa
(v točkah)
1.

2.

II/E. DRUGO
Sprejemljivost osebja za izvajanje usposabljanja (Acceptance of Training Personnel)

23

Simulatorji letenja – odobritev uporabe (User Approval) (*1)

50

Izredno dovoljenje za let v nevarno/prepovedano območje, območje omejene zračne plovbe ali v območje
za posebno uporabo

14

Izredno dovoljenje za let v drugo področje operacij

32
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Tarifa
(v točkah)
1.

2.

Izredno dovoljenje za tehnični let

32

Izjema od tehničnih predpisov in upravnih postopkov (Exemption)

23

Odstopanje od tehničnih predpisov in upravnih postopkov (Derogation)

23

Zračni prevoz za lastne potrebe – letala z več kot 6 potniških sedežev (*2)
(*1) Za vsak tip letala posebej.
(*2) 40 odstotkov cene izdaje AOC in 40 odstotkov fiksnega dela letne tarife.

25. člen
(letne tarife imetnikom AOC)
(1) Letne tarife se plačujejo zaradi zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja
varnosti operacij imetnika AOC. Vključujejo tudi stroške revizij Operativnih priročnikov v primeru, ko ne gre za spremembo AOC.
(2) Imetniki veljavnih AOC ali AOC v mirovanju morajo na določen datum plačati letno tarifo agenciji.
(3) Tarifa je določena glede na najtežji tip zrakoplova v AOC in skupno število zrakoplovov, ne glede na težo teh zrakoplovov,
ki operirajo pod AOC.
(4) Letne tarife za imetnike AOC se izračunajo na naslednji način:
i) v stolpcu 1 izberemo vrstico, v kateri je najtežji tip zrakoplova v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih od
določenega datuma;
ii) v stolpcu 2 glede na izbrano vrstico v stolpcu 1 preglednice v šestem odstavku tega člena izberemo povprečno skupno
število zrakoplovov (ne glede na njihovo težo) v AOC, ne glede na čas delovanja v zadnjih 12 mesecih od določenega datuma.
Najtežji zrakoplov je izvzet, saj je vključen v tarifi na operatorja (stolpec 3) preglednice v šestem odstavku tega člena.
iii) Tarifa torej znaša:
stolpec 3 plus stolpec 4 preglednice v šestem odstavku tega člena, pomnoženo s skupnim številom (–1) zrakoplovov v AOC,
ne glede na njihovo težo.
(5) Za zrakoplov, ki je namenjen samo VFR-operacijam, se zaračuna 70 odstotkov tarife preglednice v šestem odstavku tega
člena.
(6) Za imetnike spričevala letalskega prevoznika – AOC veljajo naslednje osnovne (fiksne) letne tarife:
Storitev

Skupno
število zrakoplovov v floti
AOC

Tarifa na
operatorja
(v točkah)

Tarifa na
plovilo
(v točkah)

2.

3.

4.

1–4

32

5

5 ali več

42

7

1–4

42

7

5 ali več

59

13

1–4

83

16

5 ali več

99

16

1–4

225

30

5 ali več

277

30

1–4

915

97

5–9

1071

97

10 ali več

2374

97

1–4

1241

199

5–9

1479

199

10–24

2818

199

25–49

3434

199

3932

199

10.831

199

1.
III/A. OSNOVNA (FIKSNA) TARIFA
Najtežji zrakoplov v floti AOC
SEP-letala z MTOM do vključno 1500 kg
Letala z MTOM do vključno 1500 kg
Letala z MTOM med 1501 in 2730 kg
Letala z MTOM med 2731 in 5700 kg

Letala z MTOM med 5701 in 27.000 kg

Letala z MTOM med 27.001 in 70.000 kg

50–149
150 ali več
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Skupno
število zrakoplovov v floti
AOC

Tarifa na
operatorja
(v točkah)

Tarifa na
plovilo
(v točkah)

2.

3.

4.

1–4

1567

255

5–9

1888

255

10–24

3261

255

25–49

4292

255

50–149

4915

255

13.540

255

1–4

389

55

5–9

427

55

10 ali več

925

55

1–19

1304

195

20–39

4662

195

40 ali več

5674

195

1.

Letala z MTOM nad 70.000 kg

150 ali več
Helikopterji z MTOM do vključno 3175 kg (1*)

Helikopterji z MTOM nad 3175 kg

Zračne ladje

1–4

55

8

5 ali več

73

16

(1*) Za enomotorne helikopterje se zaračuna 60 odstotkov tarife.

(7) Imetniki AOC morajo plačati spremenljivi del tarife, kot je določeno v točkah a) in b) tega odstavka.
a) Prevoz potnikov
i) Za letala zmogljivostnega razreda A pod 20 potniških sedežev in helikopterje je osnova za obračun število prodanih potniških vozovnic oziroma prepeljanih potnikov (v primeru zakupnih pogodb). Potem znaša letna tarifa za vsak tak zrakoplov v AOC:
Spremenljivi del letne tarife (v točkah) = (a x b)
a = tarifa iz stolpca 2 preglednice v osmem odstavku tega člena,
b = število prodanih potniških vozovnic.
ii) Način izračuna iz prejšnje točke se smiselno uporablja za letala zmogljivostnega razreda B in zračne ladje ter za letala
z 20 potniškimi sedeži ali več.
b) Prevoz tovora
i) Za zrakoplove, namenjene prevozu tovora, je osnova za obračun prepeljana količina tovora. Potem znaša tarifa za vsak
zrakoplov v AOC (ne glede na njegov MTOW):
Spremenljivi del letne tarife (v točkah) = (a x c)
a = tarifa iz stolpca 3 preglednice v osmem odstavku tega člena,
c = količina (število) prepeljanih ton (t) tovora.
(8) Za spremenljivi del letne tarife za imetnike spričeval za letalske prevoznike – AOC veljajo naslednje tarife:
Storitev

* Tarifa na
prodano
karto potnika
(v točkah)

Tarifa na
prepeljano
tono tovora
(v točkah)

2.

3.

Letala zmogljivostnega razreda A pod 20 potniških sedežev in helikopterji

0,2

/

Letala zmogljivostnega razreda B in zračne ladje

0,3

/

Letala z 20 sedeži in več

0,02

/

/

0,1

1.
III/B. SPREMENLJIVI DEL LETNE TARIFE
Prevoz potnikov

Prevoz tovora
Vsi zrakoplovi, ne glede na MTOM
* Oziroma tarifa na število prepeljanih potnikov (v primeru zakupnih pogodb).
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26. člen
(operativne licence)
(1) Tarifa vključuje izdajo, spremembo in letno tarifo za imetnike operativne licence.
(2) Letne tarife se plačujejo z namenom zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja varnosti imetnika operativne licence.
(3) Za operativne licence veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za
izdajo (v
točkah)
1.

2.

IV/A. PRVA IZDAJA OPERATIVNE LICENCE
Operatorji zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj kot 20 sedeži

135

Operatorji zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot 20 sedeži

630

IV/B. IZDAJA ZAČASNE OPERATIVNE LICENCE
Operatorji zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj kot 20 sedeži

60

Operatorji zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot 20 sedeži

360

IV/C. SPREMEMBA OPERATIVNE LICENCE
Dodatno področje operacij, glede na operativne določbe

41

Prevzem, pripojitev AOC druge pravne osebe

61

IV/D. DRUGO
Sprememba lastniških deležev (1*)

50

IV/E. LETNE TARIFE ZA IMETNIKE AOC
Spremljanje izpolnjevanja zahtev operatorjev zrakoplovov z manj kot 10 tonami MTOM in/ali z manj kot
20 sedeži

79

Spremljanje izpolnjevanja zahtev operatorjev zrakoplovov z več kot 10 tonami MTOM in/ali z več kot
20 sedeži

331

(1*) Sprememba lastništva vsakega posameznega deleža, ki pomeni 10 odstotkov ali več celotnega deleža letalskega prevoznika.

27. člen
(dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti)
(1) Za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se zaračunava tarifa za prvo izdajo, spremembo, obnovo in letno tarifo za
stalno veljavnost dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti. Vrednost tarife je določena glede na velikost in kompleksnost (število
pooblastil) operatorja in s tem povezanim ustreznim nadzorom izvajanja operacij.
(2) Prva izdaja dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje obravnavo in pregled operativnih priročnikov in druge
potrebne dokumentacije ter do dva ogleda na terenu.
(3) Obračun tarife za dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se izračuna kot vsota iz preglednice 1 (kategorija zrakoplova)
v šestem odstavku tega člena in preglednice 2 (pooblastila – vrste operacij) v sedmem odstavku tega člena glede na najtežje letalo
(a) v floti, vsoto vseh letal (b) in vsoto pooblastil (c).
(4) Za izračun tarife za dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti velja naslednja formula:
Tarifa (v točkah) = a + (b1 + b2 + bn)+ (c1 + c2+ cn)
Kjer pomeni:
a = tarifa za najtežji zrakoplov v floti, glede na preglednico 1, stolpec 2 v šestem odstavku tega člena,
b = tarifa za ostale zrakoplove v floti, glede na preglednico 1, stolpec 2 v šestem odstavku tega člena,
c = tarifa za posamezno pooblastilo, glede na preglednico 2, stolpec 2 v sedmem odstavku tega člena.
čuje:

(5) Prva izdaja dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, glede na najtežje letalo v floti, ko se prvič izda dovoljenje, vklju(a) pregled zavarovanja,
(b) pregled letal,
(c) pregled procedur in letal (na primer opreme) za vsako pooblastilo,
(č) preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti.
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(6) Za kategorijo zrakoplova veljajo naslednje tarife:
Storitev

(a)
Tarifa za
najtežji zrakoplov v floti
(v točkah)

(b)
Tarifa za ostale zrakoplove
v floti
(v točkah)

2.

3.

SE-letala z MTOM do vključno 1500 kg

41

14

SE-letala z MTOM med 1501 in 2730 kg

50

18

ME-letala z MTOM do 2730 kg

54

23

Letala z MTOM med 2731 in 5700 kg

59

27

1.
Kategorija zrakoplova

Letala z MTOM med 5701 in 27.000 kg

68

54

Letala z MTOM nad 27.000 kg

135

113

Helikopterji z MTOM do vključno 2000 kg

54

23

Helikopterji z MTOM med 2001 in 3175 kg

59

27

Helikopterji z MTOM nad 3175 kg

63

36

Baloni

50

18

(7) Za pooblastila – vrste operacij veljajo naslednje tarife:
Storitev

(c)
Tarifa za
pooblastilo
(v točkah)
1.

2.

POOBLASTILA – VRSTE OPERACIJ
Potniki A1

9

E101 (izvenletališki vzleti/pristanki) za helikopterje

5

Dela v zraku A8 (*1)

5

E102 (dela v zraku na višini letenja, nižji od predpisane s pravili letenja ali standardi)

5

E103 (transport zunanjega tovora)

5

E105 (imunizacija lisic iz zraka)

5

E106 (vleka reklamnih transparentov)

5

E 107 (snemanje in fotografiranje iz zraka) brez predelav letala in spremembe konfiguracije …

5

E 107 (snemanje in fotografiranje iz zraka) s predelavo letala, spremembo konfiguracije …

5

E 108 (obramba pred točo)

5

E109 (oglaševanje s svetlobnim napisom)

5

Padalci A9

5

E104 (izvenletališki padalski skoki)

5

(*1) Poleg osnovne tarife za pooblastilo A8 se obvezno izbere vsaj eno E-pooblastilo.

(8) Za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se obračuna vsota za dodatna letala glede na kategorijo iz
stolpca (b) in dodatna pooblastila iz stolpca (c) iz preglednic iz šestega in sedmega odstavka tega člena. Plača se ob vlogi za
spremembo.
(9) Za izračun tarife za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti velja naslednja formula:
Tarifa (v točkah) = (b1 + b2 + bn)+ (c1 + c2 + cn)
Kjer pomeni:
b = tarifa za dodatne zrakoplove v floti, glede na tabelo 1, stolpec 2 v šestem odstavku tega člena,
c = tarifa za posamezno pooblastilo, glede na tabelo 2, stolpec 2 v sedmem odstavku tega člena.
(10) Tarifa za spremembo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje:
– pregled dokumentacije, spremembe priročnikov,
– pregled zavarovanja,
– preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti,
– do en pregled na terenu.
(11) Po vpisu novega pooblastila in/ali dodatnega letala se začne zaračunavati nova letna tarifa.
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(12) Ob zmanjšanju flote ali števila pooblastil, ki povzroči zmanjšanje letne tarife za stalno veljavnost, znaša tarifa 3 točke.
(13) Za vpis dodatnega pooblastila za neko letalo, pooblastilo in letalo pa sta že vpisana na dovoljenju, se plača 50 odstotkov
cene pooblastila ali minimalno 5 točk.
(14) Ob obnovi dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti, ko ni sprememb glede na predhodno dovoljenje in je predhodno
dovoljenje preteklo pred več kot 2 mesecema in manj kot šestimi meseci, glede na oddajo vloge za obnovo, se zaračuna 50 odstotkov glede na prvo izdajo dovoljenja. Plača se ob vlogi za obnovo.
(15) Tarifa za obnovo dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti vključuje:
– pregled dokumentacije,
– pregled zavarovanja,
– pregled rezultatov nadzora,
– preverjanje pogojev glede začetne in stalne plovnosti,
– do en pregled na terenu.
(16) Letne tarife za stalno veljavnost se plačujejo zaradi zagotavljanja kontinuiranega letnega nadzora agencije glede preverjanja in zagotavljanja varnosti operacij imetnika dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti.
(17) Letna tarifa se plačuje glede na velikost in kompleksnost imetnika dovoljenja (število vpisanih pooblastil). Tarifa je določena glede na preglednico v skladu z enaindvajsetim in dvaindvajsetim odstavkom tega člena. Za obračun se vzame zrakoplov
na AOC, katerega težnostna kategorija določa največ točk. Dobljena vrednost se nato pomnoži s sorazmernostnim faktorjem (F)
iz preglednice v dvaindvajsetem odstavku tega člena, ki ga določa skupno število zrakoplovov v floti imetnika dovoljenja.
(18) Ob spremembi dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti se plača tudi del letne tarife glede na novo floto/nova pooblastila do konca obračunskega obdobja.
(19) Za izračun letne tarife za stalno veljavnost velja naslednja formula:
Letna tarifa (v točkah) = (d) + (e)
Kjer pomeni:
d = tarifa za število zrakoplovov v floti, glede na preglednico v enaindvajsetem odstavku tega člena,
e = tarifa glede na število pooblastil, glede na preglednico v dvaindvajsetem odstavku tega člena.
(20) Letna tarifa za stalno veljavnost vključuje nadzor z enim ogledom na terenu.
(21) Za kategorijo operatorja glede na najtežji zrakoplov veljajo naslednje tarife:
Storitev/število zrakoplovov v floti

Tarifa za število zrakoplovov v floti (v točkah)
1

2

3

4

5

6

…

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

sorazmerni
faktor

Kategorija operaterja glede na najtežji zrakoplov (d)
Faktor za več letal (F)*
SE-letala z MTOM do vključno 1500 kg

14

21

28

35

42

49

…

SE-letala z MTOM med 1501 in 2730 kg

18

27

36

45

54

63

…

ME-letala z MTOM do vključno 2730 kg

22

33

44

55

66

77

…

Letala z MTOM med 2731 in 5700 kg

26

39

52

65

78

91

…

Letala z MTOM med 5701 in 27.000 kg

54

81

108

135

162

189

…

Letala z MTOM nad 27.000 kg

112

168

224

280

336

392

…

Helikopterji z MTOM do vključno 2000 kg

22

33

44

55

66

77

…

Helikopterji z MTOM med 2001 in 3175 kg

26

39

52

65

78

91

…

Helikopterji z MTOM nad 3175 kg

36

54

72

90

108

126

…

Baloni

18

27

36

45

54

63

…

* E= F x (cena za eno letalo).

(22) Za kategorijo operatorja glede na število pooblastil veljajo naslednje tarife:
Storitev

1.

(e)
Tarifa
(v točkah)

Faktor
za več
pooblastil

2.

3.

Kategorija operaterja glede na število pooblastil (D)
Število pooblastil
1

5

1,00

2

7

1,50

3

9

2,00

4

11

2,50

5

13

3,00
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Storitev

(e)
Tarifa
(v točkah)

Faktor
za več
pooblastil

2.

3.

1.
6

15

3,50

7

17

4,00

8 in več

19

4,50

28. člen
(dovoljenja za delo tujim operatorjem)
(1) Dovoljenja za delo tujim operatorjem se izdajajo v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZLet na podlagi priznavanja
dovoljenja, ki ga je izdala tuja letalska oblast.
(2) V primeru vloge za izdajo dovoljenja z veljavnostjo manj kot šest mesecev se uporabljajo cene iz preglednice v šestem
in sedmem odstavku prejšnjega člena po 50 odstotkov cene izdaje. V primeru vloge za izdajo dovoljenja z veljavnostjo več kot
šest mesecev se obračuna sorazmerni delež (y/12), zaokrožen navzgor na celo število mesecev. Letna tarifa za stalno veljavnost
se zaračunava po načelu sorazmernega deleža, zaokroženega navzgor na celo število mesecev, glede na nameravano obdobje
izvajanja operacij. Zaračuna se minimalno en mesec. Plača se pred izdajo dovoljenja v skladu z njegovo veljavnostjo.
(3) Tarifa za izdajo dovoljenja se izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = ((0,5) ali (y/12)) x (a + (b1+b2 + bn)+ (c1 + c2 + cn))
Kjer pomeni:
a = tarifa za najtežji zrakoplov v floti, glede na preglednico, stolpec 2 v šestem odstavku prejšnjega člena,
b = tarifa za ostale zrakoplove v floti, glede na preglednico, stolpec 3 v šestem odstavku prejšnjega člena,
c = tarifa za posamezno pooblastilo, glede na preglednico, stolpec 2 v sedmem odstavku prejšnjega člena,
y = veljavnost dovoljenja – število mesecev.
(4) Letna tarifa za stalno veljavnost se izračuna po naslednji formuli:
Tarifa (v točkah) = ((d) + (e)) x y/12
Kjer pomeni:
d = tarifa za število letal v floti, glede na preglednico v enaindvajsetem odstavku prejšnjega člena,
e = tarifa glede na število pooblastil, glede na preglednico v dvaindvajsetem odstavku prejšnjega člena,
y = veljavnost dovoljenja – število mesecev.
29. člen
(letalske prireditve in izvenletališki pristanki helikopterjev)
(1) Tarife zajemajo izdajo dovoljenja za letalske prireditve in izvenletališke pristanke.
(2) Za letalske prireditve in izvenletališke pristanke helikopterjev veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za
komercialne
prireditve
(v točkah)

* Tarifa za nekomercialne
prireditve
(v točkah)

2.

3.

Padalci

5

2

Jadralna letala

5

2,5

Jadralni padalci

5

1,5

Jadralni zmaji

5

1,5

Modelarji

5

1,5

Balonarji

7

1,5

Miting brez akrobatskega letenja, kjer so prisotni gledalci

23

2,5

Miting z akrobatskim letenjem, kjer so prisotni gledalci

23

5

Posamični akrobatski nastopi

9

2

Storitev

Tarifa (v točkah)

1.
I. TARIFE ZA LETALSKE PRIREDITVE

II. TARIFE ZA IZVENLETALIŠKE PRISTANKE HELIKOPTERJEV (**)
Izvenletališki pristanki s helikopterjem (do 1 tedna na določeno lokacijo)

14

Izvenletališki pristanki s helikopterjem (letna dovoljenja na določeno lokacijo) (1*)

25

(*) Za športne prireditve, ki jih CAA opredeli kot nekomercialne. Glej seznam nekomercialnih športnih prireditev in tekmovanj.
(**) Tarifa velja za lete imetnikov zrakoplovov za lastne potrebe.
(1*) Letna dovoljenja za pravne osebe so v skladu s 77. členom Zakona o letalstvu (Zlet) vključena v 27. členu »Dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti«.
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4. Letališča, vzletišča in ovire
30. člen
(letališča, vzletišča in ovire)
(1) Za letališča, vzletišča, heliporte ter druge vzletne točke in pristajalna mesta tarifa vključuje:
a) izdajo obratovalnega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: OD) (veljavnost 5 let (1*)):
– pregled vloge in projektne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: PGD) ter izdaja predhodnega soglasja po ZLet (za novo
infrastrukturo),
– udeležba na pregledu v postopku izdaje uporabnega dovoljenja (za novo infrastrukturo),
– posvetovanje (dve uri),
– enkratni pregled projekta izvedenih del, letališkega priročnika ter načina, postopkov in drugih pogojev za varno vzletanje
in pristajanje zrakoplovov,
– izvedba pregleda (preverjanje zanesljivosti delovanja, tehnoloških procesov, predpisanih načrtov ipd.),
– vpis v vpisnik letališč ali heliportov ali vzletišč (ob prvi izdaji ali spremembi),
– pregled sistema zagotavljanja kvalitete (enkratni pregled priročnika in preveritev postopkov),
– posvetovanje (NPA in CAT I 5ur, CAT II in CAT III deset ur);
b) vpis v evidenco vzletnih točk in pristajalnih mest:
– pregled dokumentacije,
– vpis podatkov v evidenco in
– izdaja odločbe o vpisu.
(2) Za izdajo soglasij, dovoljenj ali mnenj tarifa vsebuje:
– pregled dokumentacije,
– izvedba posveta in
– izdajo soglasja ali dovoljenja ali mnenja ali sklepa oziroma odločbe (2*).
(3) Za izvajanje stalnega nadzora tarifa vključuje:
– stalni nadzor;
– šolanje nadzornikov in
– opremo.
(1*) Veljavnost obratovalnega dovoljenja za vzletišča velja eno leto in se lahko podaljša, veljavnost dovoljenja za poskusno
obratovanje velja največ eno leto.
(2*) Določitev obratovalnega časa letališča.
(4) Za letališča, vzletišča, heliporte ter druge vzletne točke in pristajalna mesta veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za 1.
izdajo OD
(v točkah)

Letna tarifa
(v točkah)

Tarifa za
poskusno
obratovanje
(v točkah)

Tarifa za
spremembo
OD
(v točkah)

Tarifa
za vpis
v evidenco
(v točkah)

2

3

4

5

6

250

50

62

25

/

NPA, CAT I

900

180

125

75

/

PA CAT II, III

2100

420

300

120

/

1
LETALIŠČA
Neinstrumentalen prilet
Instrumentalen prilet

HELIPORTI *
Neinstrumentalen prilet

250

50

75

25

/

IP

750

150

125

75

/

VZLETIŠČA

25

/

15

5

/

Vzletne točke in pristajalna mesta

/

/

/

/

5

Obratovalci druge infrastrukture

450

90

80

45

/

Izvajalci zemeljske oskrbe

450

90

80

45

/

* Za heliporte, namenjene izvajanju nujne medicinske pomoči (bolnišnični heliporti), velja posebna tarifa.
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(5) Za izdajo soglasij, dovoljenj ali mnenj veljajo naslednje tarife:
Storitev

Izdaja soglasja/
dovoljenja/mnenja/
sklepa/odločbe
(v točkah)

1

2

Usklajevanje obratovalnega časa letališča

5

Določitev obratovalnega časa letališča

10

Postavitev/odstranitev objektov (ovir)

14

Postavitev/delovanje/prepoved delovanja naprav ali sistemov

14

Revizija projektne dokumentacije

14

Začasno zvišanje/znižanje reševalnogasilske kategorije

14

(6) Za izvajanje stalnega nadzora veljajo naslednje tarife:
Storitev

Izvajanje stalnega nadzora

1

2

Operacije zrakoplovov (MTOM nad 2000 kg) na letališčih

0,035/operacijo/vsako začetno tono MTOM*

5. Varovanje
31. člen
(varovanje)
(1) Tarifa obsega izdajo dovoljenj, potrjevanje programov, izvajanje usposabljanja in izdajo odločb s področja varovanja.
(2) Za varovanje veljajo naslednje tarife:
Storitev

Tarifa za
izdajo
(v točkah)
1.

2.

Izdaja dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in v objektih navigacijskih služb zračnega prometa (*1)
Potrjevanje varnostnih programov (*2)
Potrditev spremembe ali razširitev obsega

5
180

Izvajanje stalnega nadzora (*3)

0,015/na odhodnega potnika

Odločbe o izjemah za ročno prtljago (*4)

90

Odobritev statusa reguliranega agenta (*4)

180

Odobritev statusa znanega in stalnega pošiljatelja (*4)

90

(*1) Obrazcev je več in so neformalni (obrazec za vlogo, mnenje predlagatelja, soglasje za varnostno preverjanje, podroben življenjepis).
(*2) Potrjevanje varnostnih programov obratovalcem letališč, letalskim prevoznikom, navigacijskim službam zračnega prometa,
reguliranim agentom, obratovalcem druge infrastrukture, znanim pošiljateljem, vsem subjektom, ki izvajajo standarde varovanja.
(*3) Presoje, preizkusi, študije, preiskave, inšpekcije.
(*4) Izvaja se na podlagi Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na
področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 ter Uredbe Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca
2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva.

6. Navigacijske službe zračnega prometa
32. člen
(navigacijske službe zračnega prometa)
Storitve navigacijskih služb zračnega prometa se zaračunavajo v skladu z Zakonom o zagotavljanju navigacijskih služb
zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10 – ZLet-C, 18/11 – ZUKN-A), Uredbo
o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 102/06) in Uredbo Komisije (ES)
št. 1794/2006 z dne 6. decembra 2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L
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št. 341 z dne 7. 12. 2006, str. 3), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 1191/2010 z dne 16. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1794/2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L št. 333
z dne 17. 12. 2010, str. 6).
33. člen
(splošno)
Tarifa obsega dodatne ure svetovanja ali ure strokovnega dela, ki jih ne obsega osnovna tarifa. Te ure se obračunajo po
dejansko opravljenem delu na naslednji način:
Storitev

Tarifa
(v točkah)
1.

2.

Svetovanje (ura)

14

Strokovno delo 1 (ura) (1*)

12

Strokovno delo 2 (ura) (2*)

10

Strokovno delo 3 (ura) (3*)

8

Obravnava katere koli druge vloge

8

Izdaja dvojnika dokumenta (4*)
Kopija dokumenta iz osebnega dosjeja – 1 A4 stran

0,5

(1*) Letalski nadzornik I.
(2*) Letalski nadzornik II, nadzornik I.
(3*) Letalski nadzornik III, nadzornik II, III, drugi strokovni sodelavci.
(4*) Petdeset odstotkov prve izdaje osnovnega dokumenta.

III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te tarife, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
35. člen
(letna tarifa za leto 2011)
Letne tarife plačajo predlagatelji za leto 2011 najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve te tarife.
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-13/2011/23
Ljubljana, dne 15. novembra 2011
EVA 2011-2411-0096
Predsednik
Sveta Agencije
dr. Iztok Podbregar l.r.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 42600-6/2011/4 z dne 1. 12. 2011 dala soglasje k temu aktu.
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Priloga k
Tarifi za izvajanje storitev
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
(tretji odstavek 40. člena Zakona o javnih agencijah)

Posebna obrazložitev tarife
Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije predvideva neposredno plačevanje agenciji za
opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Razlogi za sprejem te tarife so:
1.

financiranje agencije s prihodki iz pristojbin in povračila stroškov, ki jih v skladu s tarifo vplačajo prosilci in imetniki certifikatov
in drugih listin, ki jih izdaja agencija, da zbrana plačila pokrijejo stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb Zakona
o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) in sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb
agencije;

2.

nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izvajanju nalog v okviru njenih pristojnosti;

3.

predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej opredeljenimi cilji.

Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti naslednje cilje:
1.

zagotavljanje pogojev za visok nivo letalske varnosti,

2.

zagotavljanje ustreznega nadzora, z zadostnim številom strokovno usposobljenih in kompetentnih ljudi,

3.

zagotavljanje pogojev za razvoj vseh letalskih subjektov v Sloveniji – tako letalske industrije kot splošnega in športnega
letalstva,

4.

implementacija nove zakonodaje in strokovno nadziranja izvajanje implementacije le-te,

5.

osredotočenje k nadzorom, ki so usmerjeni k rezultatom (performance driven) in na oceni, ki temelji na izpostavljenosti tveganja (risk-based assessment),

6.

sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu in drugimi nacionalnimi nadzornimi organi na področju standardizacijskih nadzorov,

7.

zagotavljanje javnosti svojega dela,

8.

vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja kakovosti in varnosti, ki zagotavlja, da Agencija za civilno letalstvo
svoje naloge izvaja uspešno, učinkovito, kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo,

9.

vzdrževanje in ohranjanje kompetentnosti vseh zaposlenih v Agenciji za civilno letalstvo,

10.

vzpostavitev in vzdrževanje državnega sistema letalske varnosti SSP, kakor tudi sistema upravljanja letalske varnosti SMS,
ter preko le-teh vzpostavitev sistema izmenjave varnostnih informacij in meritve zmogljivosti varnosti (safety performance
mesurement) ter vpeljava nekaznovalne politike (just culture).
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OBČINE
DOBRNA
4410.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine
Dobrna za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine
Dobrna na 11. seji dne 8. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
1. člen Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 42/11) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
v eurih
A.

I.
70

71

72

74

78

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
783 Prejeta sredstva iz proračune EU
za kohezijsko politiko
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Rebalans
proračuna za
leto 2011
2.259.179
1.753.414
1.508.942
1.353.820
56.550
95.410
3.162
244.471
118.421
231
1.040
50.613
74.166
16.513
0
16.513
489.253
318.649
170.604
0
0
3.372.391
1.062.311
272.318

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

43.375
694.468
21.000
31.150
794.414
25.200
471.100
64.374
233.740
1.503.044
1.503.044
12.622
595
10.027
–1.113.212

0
0
0
0
0
0
225.058
225.058

65.000
65.000
–953.153
160.058
1.113.212

953.153

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2011-1(6)
Dobrna, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

4411.

Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena
Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02
in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 11. seji dne 8. 12.
2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dobrna za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrna za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

v eurih
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun leta
Konto/Podkonto
2012
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.224.708
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.619.054
DAVČNI PRIHODKI
1.519.192
700 Davki na dohodek in dobiček
1.382.968
703 Davki na premoženje
54.500
704 Domači davki na blago in storitve
81.724
NEDAVČNI PRIHODKI
1.099.862
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
207.070
711 Takse in pristojbine
300
712 Denarne kazni
3.000
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
12.000
714 Drugi nedavčni prihodki
877.492
KAPITALSKI PRIHODKI
445.489
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0

Uradni list Republike Slovenije
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
783 Prejeta sredstva iz proračune EU
za kohezijsko politiko
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

445.489
1.160.165
412.436
747.729
0
0
4.724.650
1.170.198
295.750
48.826
764.366
30.000
31.256
1.002.149
31.000
486.610
61.159
423.380
2.545.803
2.545.803
6.500
1.000
5.500
–499.942

0
0
0
0
0
0
624.942
624.942
125.000
125.000
0
499.942
499.942
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6. člen
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih
financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih
naročilih, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. Proračun se
izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje
proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je
župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

4. člen

7. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– turistična taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnina, ki jo občina zaračuna javnemu podjetju,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za
višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov
finančnega načrta in proračun.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni,
se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so
opredeljeni.

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in
njegovi realizaciji.

8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini
21.256,00 €. Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 21.256,00 €
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko župan odobri sredstva
v višini 400 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
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računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko
zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o
financiranju občin do višine 624.942 €, in sicer za investicijo
Vrtec Dobrna.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine
0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih
zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
I.

70

71

12. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrna v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)

72

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2011-1(6)
Dobrna, dne 8. decembra 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

GORJE
4412.

Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni
list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na
10. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

73

74

78

II.
40

ODLOK
o proračunu Občine Gorje za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Gorje za leto 2012 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

41

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

Proračun
2012
3.696.474
2.460.983
2.129.597
1.854.527
163.260
111.810
0
331.386
59.786
2.000
3.500
0
266.100
67.000
0
0
67.000
0
0
0
1.168.491
1.166.727
1.764
0
0
3.791.474
917.028
136.559
21.045
733.024
1.890
24.510
960.983
34.680
612.434
78.993
234.876
0
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INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2011
9009 Splošni sklad za drugo
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska
sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega
razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
19.000
19.000
19.000

–114.000
–19.000
95.000
114.000
114.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Gorje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
a. prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
b. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest,
c. prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije
v zagotavljanje protipožarne varnosti,
d. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije
v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
e. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda,
f. prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se
uporabijo za gradnjo komunalne opreme,
g. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, se prenesejo v proračun prihodnjega leta
za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno prerazporeja pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku pa lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine
10 % vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi
realizaciji.
6. člen
(nakup in prodaja nepremičnin)
Župan lahko samostojno odloča o nakupu in prodaji zemljišč do površine 150 m2.
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(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen

Uradni list Republike Slovenije
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do
višine 240.000 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Gorje, v letu 2012 ne sme
preseči skupne višine glavnic 100.000 €.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam iz prejšnjega odstavka je soglasje Občinskega sveta Občine Gorje.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine
200.000 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje lahko v letu 2012 izdajo poroštva do skupne
višine glavnic 100.000 €.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Omejitev ne velja za povečanja projektov za namenske
prihodke, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani
v premajhnem znesku.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini
8.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.000 € župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 80.000 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorje v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 013-12/2011-2
Gorje, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 200 €.

4413.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev
za stanovanjsko izgradnjo v Občini Gorje

Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08 in 90/09) ter na

Uradni list Republike Slovenije
podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07
in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 10. redni seji z dne
7. 12. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko
izgradnjo v Občini Gorje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa:
1. namene, za katere se dodeljuje sredstva v Občini Gorje
(v nadaljevanju: sredstva);
2. kategorije upravičencev in pogoje za dodelitev sredstev;
3. kriterije za dodelitev sredstev.
II. NAMENI, ZA KATERE SE DODELJUJE SREDSTVA
2. člen
Sredstva se dodeljujejo za subvencioniranje obrestne
mere posojil, namenjenih za:
1. nakup stanovanja,
2. stanovanjsko gradnjo,
3. prenovo, sanacijo in obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali stanovanjskih hiš.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
3. člen
Do sredstev po tem pravilniku so upravičene fizične osebe
državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini
Gorje, ki svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju
Občine Gorje.
4. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih splošnih pogojev:
– da z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali
stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanje) prvič rešujejo
svoje stanovanjsko vprašanje;
– da je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali
socialnih razmer njihovo dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
– da svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsežnejše
vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše, katerega lastniki
ali solastniki so;
– da so svoje stanovanjsko vprašanje razrešili z najemom
posojil pred uveljavitvijo tega pravilnika, pa jih zaradi neugodnih
kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati, izpolnjujejo pa
pogoje iz prve in druge alineje tega pravilnika in je ta namen
določen na način, kot je navedeno v drugem odstavku 2. člena
tega pravilnika.
5. člen
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za
dodelitev sredstev so:
– premoženjsko stanje upravičenca in njegove družine,
– kreditna sposobnost upravičenca oziroma soplačnika,
– za gradnjo, rekonstrukcijo oziroma prenovo, investicijsko
vzdrževalna dela stanovanj in stanovanjskih hiš tudi ustrezno
upravno dovoljenje ali ustrezno izkazano dotrajanost hiše,
– za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše predpogodba ali kupoprodajna pogodba,
– posojilo najemajo:
– mlade družine ali mladi ali
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– lastniki ali solastniki stavb in so občani Občine Gorje,
ki svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju Občine
Gorje.
Prednost pri najemu kredita imajo mlade družine ali mladi:
– za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let,
– za mlade upravičence se štejejo samske osebe in mladi
pari brez otrok, mlajši od 35 let.
IV. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA
VRSTNEGA REDA ZA DODELITEV POSOJIL
6. člen
Do sredstev po tem pravilniku so upravičeni prosilci, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, določene v 4. in 5. členu
tega pravilnika.
7. člen
Pri ocenjevanju vlog upravičencev se v primeru, da je vlog
več, kot je razpisanih sredstev, poleg pogojev iz 4. in 5. člena
tega pravilnika upoštevajo tudi kriteriji, katerih izpolnjevanje
pomeni prednost pri dodelitvi sredstev (priloga I):
– način reševanja stanovanjskega vprašanja,
– primernost kvalitete sedanjega stanovanja,
– vrsta družine prosilca,
– zdravstveno stanje prosilca.
V. POSTOPEK IN NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV
8. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki se javno
objavi. Razpis je odprt 30 dni. Kolikor po preteku 30 dnevnega
roka sredstva niso porabljena, ostane javni razpis odprt do porabe razpisanih sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra
tekočega leta.
9. člen
Objava javnega razpisa vsebuje zlasti:
– namen, za katerega se delijo sredstva,
– višino sredstev, namenjenih za delitev,
– upravičence do razpisanih sredstev,
– splošne pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati
upravičenci za pridobitev sredstev,
– posebne pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati
upravičenci za pridobitev sredstev,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v
vlogi in mesto, kjer se delijo vloge,
– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, ki se
uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev,
– standarde stanovanjske površine (površina stanovanja),
do katere se odobri stanovanjsko posojilo, kadar je višina posojila odvisna od velikosti stanovanjske površine glede na število
družinskih članov,
– najvišja možna višina odobrenih sredstev posameznemu upravičencu,
– obrestno mero za odobrena posojila,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojila,
– porabo, rok črpanja in način odplačevanja odobrenega
posojila,
– vrsto zavarovanja odobrenega posojila,
– kraj in način zbiranja vlog,
– rok za zbiranje vlog s prilogami,
– priloge, ki jih morajo prosilci priložiti k vlogi,
– kriterije za določanje prioritete pri dodelitvi sredstev,
– rok, v katerem bodo dodeljena sredstva,
– drugo.
10. člen
Vloga za dodelitev sredstev se praviloma izroči pristojni
službi razpisnika ali se pošlje priporočeno po pošti. Vloga mora
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biti razumljiva in mora vsebovati dokumentacijo, določeno v
razpisu.
V primeru nepopolne vloge razpisnik o tem obvesti upravičenca in ga pozove k dopolnitvi le-te. Upravičenci so dolžni
nepopolne vloge dopolniti v roku 8 dni po vročitvi poziva, sicer
se vloge obravnavajo kot nepopolne in se kot take zavržejo.
Prav tako se zavržejo prepozno prispele vloge, ki jih prejme razpisnik po porabi razpisanih sredstev oziroma po izteku
razpisnega roka.

pooblasti za izpeljavo vseh postopkov, vezanih na dodelitev
sredstev upravičencem, v skladu z veljavno zakonodajo.

11. člen
Za vodenje postopkov dodeljevanja sredstev po tem pravilniku župan imenuje tričlansko komisijo.
Naloge komisije so:
1. izpeljava postopka izbora banke za dodelitev posojil s
subvencionirano obrestno mero,
2. priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
3. obravnava vlog,
4. ocenjevanje vlog,
5. priprava predloga razdelitve sredstev in
6. izvajanje nadzora nad porabo sredstev.

18. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Bled
(Uradni list RS, št. 92/00).

17. člen
Sredstva niso namenjena lastnikom ali solastnikom stanovanj, odkupljenih po določilih stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91 – VIII. poglavje (111.–133. člen)).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-12/2011-4
Gorje, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

12. člen
Na podlagi sprejetih vlog komisija najkasneje v roku 30 dni
po prejemu popolnih vlog pripravi predlog razdelitve sredstev.
V primeru, da je vlog več, kot je razpisanih sredstev, komisija pripravi prednostni vrstni red dodeljevanja sredstev.
13. člen
Na podlagi prednostnega vrstnega reda, pripravljenega
s strani komisije, pristojni organ najkasneje v 30 dneh po
izteku roka za prijavo oziroma po prejemu popolnih vlog
izda odločbe, s katerimi se določi razporeditev razpisanih
sredstev.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v
8 dneh od njene vročitve možna pritožba županu Občine Gorje.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
prejemniki sredstev.
Župan o pritožbi odloči najkasneje v roku 15 dni od prejema pritožbe.
14. člen
V primeru, da več upravičencev v prednostnem vrstnem
redu doseže enako oceno in razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za dodelitev najvišje možne višine odobrenih sredstev posameznemu prosilcu, lahko komisija sorazmerno vsem upravičencem,
ki so dosegli enako oceno, zniža višino odobrenih sredstev.
15. člen
Če uporabnik porabi sredstva nenamensko ali če je ob
vlogi za dodelitev sredstev navajal neresnične podatke oziroma predložil dokumente, na katerih so napačni podatki, mora
sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna
nenamenska posojila.
Upravičenec sme stanovanjsko enoto, za katero je pridobil sredstva, odtujiti po preteku 3 let po poplačilu posojila, za
katerega je pridobil sredstva.
Upravičenec sme stanovanjsko enoto odtujiti tudi pred
potekom roka, določenega v prejšnjem odstavku tega člena,
če je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih
razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno, vendar ne
pred poplačilom posojila, za katerega je pridobil sredstva.
V primeru, da upravičenec stanovanje odtuji pred potekom roka, določenega v drugem odstavku tega člena, mora
sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna
nenamenska posojila.
16. člen
Banko za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno
mero izbere občina po postopku javnih naročil. Z izbrano banko
se sklene pogodba o medsebojnem sodelovanju ter se banko

PRILOGA 1
I. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA ZA DODELITEV POSOJIL
NJA

1. NAČIN REŠEVANJA STANOVANJSKEGA VPRAŠAKriterij

Število točk

Najemnik

25

pri sorodnikih

20

pri starših v skupnem gospodinjstvu

16

Solastnik

12

lastnik neprimernega stanovanja

4

Pri ocenjevanju je možno izpolniti le eno rubriko. Maximalno število točk je 25.
2. PRIMERNOST KVALITETE SEDANJEGA STANOVANJA
Kriterij
velikost stanovanja do 5 m2 na člana
velikost stanovanja od 5 do 10 m2
velikost stanovanja nad 10 m2
ni sanitarij
souporaba sanitarij
brez kuhinje
souporaba kuhinje
vlažno stanovanje
neprimerno stanovanje (baraka, klet,
provizorij)

Število točk
8
5
3
6
3
6
3
4
6

Pri ocenjevanju je možno izpolniti več rubrik. Maximalno
število točk je 30.
3. VRSTA DRUŽINE PROSILCA
Upoštevale se bodo naslednje karakteristike:
– družine z večjim številom otrok,
– razširjene družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu,
– invalidi in družine z invalidnim(i) članom (člani),
– družine z manjšim številom zaposlenih,
– druge posebnosti.
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Št.

Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v
kateri so najmanj trije otroci.
Razširjena družina je družina, v kateri živijo v eni stanovanjski enoti tri generacije ožjih družinskih članov upravičenca.
Pri invalidnosti prosilca ali člana njegove družine se upošteva invalidnost s 100 % telesno okvaro, ugotovljena s sklepom ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem in telesnem
razvoju ali trajna nesposobnost za delo.
Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo upravičenec.
Druge posebnosti se bodo ocenile na podlagi ugotovitev
komisije.
družine z večjim številom otrok
razširjene družine
družina z invalidnim članom
družine z manjšim številom zaposlenih
druge posebnosti

Število točk
10
9
8
7
1

Pri ocenjevanju je možno izpolniti več rubrik. Maximalno
število točk je 35.

Invalidnost z 90–100 % telesno okvaro oziroma
status invalid I. kat.
Invalidnost s 70–89 % telesno okvaro

3

Invalidnost do 49 % telesno okvaro

1

Upošteva se invalidnost prosilca ali člana njegove družine, izkazana s sklepom ali odločbo.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

70

71

72

GORNJI PETROVCI
4414.

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji
Petrovci v obdobju januar–marec 2012

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4) in 30. člena Statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine
Gornji Petrovci dne 5. 12. 2011 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci
v obdobju januar–marec 2012

73

74

II.
40

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,

13751

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5

Invalidnost s 50–69 % telesno okvaro

Stran

109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4); v
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11; v nadaljevanju:
odlok o proračunu).

4. ZDRAVSTVENO STANJE
Število
točk
10

102 / 13. 12. 2011 /

41

42

v EUR
Proračun
januar marec
2012
485.403,83
441.080,75
431.976,67
409.903,00
7.080,30
14.993,37
0,00
9.104,08
1.159,05
34,86
0,00
0,00
7.910,17
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.123,08
40.123,08
0,00
483.313,95
154.220,65
35.382,93
6.916,03
73.277,09
38.644,60
0,00
167.085,29
0,00
106.787,26
9.877,65
50.420,38
0,00
160.436,71
160.436,71

Stran

43

13752 /

Št.

102 / 13. 12. 2011

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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1.571,30
1.571,30
2.089,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012
dalje.
Št. 007-0002/2011-36
Gornji Petrovci, dne 5. decembra 2011

0,00

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

0,00
0,00
0,00
0,00
2.841,00
2.841,00
2.841,00
–751,12
– 2.841,00
– 2.089,88
1.609,53
1.609,53

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

ILIRSKA BISTRICA
4415.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98,
Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave glasila Snežnik,
št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 8. redni seji
dne 1. 12. 2011 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2011
1. člen

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.

V Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011
se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

(vsebina odloka)

»2. člen

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o
proračunu.

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s
proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci
prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.

Št.

V EUR

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

25.243.823

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.124.905

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

10.210.144

700

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

8.536.302

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.312.449

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

1.914.762

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.

1.004.761

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

2.215.535

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

2.760.000

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

500

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

500

361.393

9.285
10.500
878.716
4.975.535

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

448.067

INVEST. TR. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PR. UPOR.

267.903

INVEST. TR. PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

180.164

432
III.

75

–

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

–

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

–

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

44

IV.

DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZ.
VI.

50

2.484.295

550

741

PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.
IZ SRED. PRORAČUNA EU

5.658.588

789.470

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.

131.387

402

IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORG. IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

18.337.326

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

18.337.326

4.507.274

3.385.307
108.076
93.035
4.922.215
313.991
2.713.059
596.828
1.298.336

–

–

PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)

–

C. RAČUN FINANCIRANJ

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV

441

740

400

V.

440

8.142.883

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

–2.971.057

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)

TRANSFERNI PRIHODKI

40

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

74

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 28.214.880

13753

431

500

II.

Stran

43

–

11.500

102 / 13. 12. 2011 /

55

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

951.428

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

951.428

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

398.519

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

398.519

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.
NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

552.909

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)

2.971.057

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA

2.418.148

–2.418.148

Struktura splošnega in posebnega dela proračuna sta
priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na
področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so
razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami
so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske
porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 410-70/2011
Ilirska Bistrica, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

Stran

13754 /

Št.

102 / 13. 12. 2011
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KRIŽEVCI
4416.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB-2, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10,
84/10), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS,
št. 139/06) in 4. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Uradni
list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Križevci dne 19. 10.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
1. člen
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« se
črta »Občina Sveti Jurij«, tako, da so po novem ustanoviteljice
organa skupne občinske uprave Občina Ljutomer, Križevci,
Radenci, Razkrižje in Veržej.

glasi:

3. člen
Spremeni se 16. člen odloka, tako, da se glasi:
»Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
Medobčinskega inšpektorata in redarstva tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic najmanj 6 mesecev
pred nameravanim izstopom. Občina lahko izstopi kadarkoli
z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni
sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse
obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva na
podlagi tega odloka in dogovora iz 15. člena odloka in prevzame v svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki za njo
opravljajo dela in naloge občinske inšpekcije in občinskega
redarstva.
V primeru, da želi v Medobčinski inšpektorat in redarstvo
pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine
ustanoviteljice.«
4. člen
Odlok se objavi v uradnih glasilih občin. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne petnajsti
dan po zadnji objavi.
Št. 007/2011-440
Križevci, dne 19. oktobra 2011
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

2. člen
Spremeni se 12. člen odloka, tako, da se po novem

»Občine ustanoviteljice pokrivajo stroške delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic, in sicer:
Občina Ljutomer
50 %
Občina Radenci
23 %
Občina Križevci
16 %
Občina Razkrižje
6%
Občina Veržej
5 %.
Po istem deležu se za obračun plač za zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, za vsa računovodska
opravila in za vsa kadrovska opravila za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v skupne stroške Medobčinskega inšpektorata
in redarstva všteje 10 % stroškov dela javnega uslužbenca, ki
v občinski upravi Občine Ljutomer obračunava plače in 20 %
stroškov dela javnega uslužbenca, ki v občinski upravi Občine
Ljutomer vodi kadrovske zadeve«.
Zap. št.
Volišče
1
Občina Log - Dragomer
2
OŠ Log - Dragomer
predč. glas. Občina Log - Dragomer
skupaj

Volivcev
877
751
1628

LOG - DRAGOMER
4417.

POROČILO
o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu
o izgradnji poslovno-stanovanjskega objekta –
trgovine v Dragomerju, ki je bil dne 4. 12. 2011

Glasovalo
676
639
7
1322

ZA:
PROTI:
NEVELJAVNIH GLASOVNIC:

Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem
referendumu o izgradnji poslovnostanovanjskega objekta – trgovine
v Dragomerju, ki je bil dne 4. 12. 2011

%
77,19
85,086
81,138

Neveljavnih
10
3
0
13

588 glasov oziroma 44,478 %
721 glasov oziroma 54,538 %
13 oziroma 0,983 %

Občinska volilna komisija Občine Log - Dragomer je ugotovila, da so volivci na svetovalnem referendumu o izgradnji
poslovno-stanovanjskega objekta – trgovine v Dragomerju
sprejeli odločitev, da se ne zgradi poslovno-stanovanjskega
objekta – trgovina v Dragomerju po projektu, ki ga je predložila
družba M3 projekt, d.o.o..
Št. 041-4/2011
Predsednica
Občinske volilne komisije
Mateja Kuntarič l.r.

Veljavnih
666
636
7
1309

ZA
315
271
2
588

PROTI
351
365
5
721
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ODRANCI
4418.

Statut Občine Odranci

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08) je Občinski svet
Občine Odranci na 7. redni seji dne 3. 12. 2011 sprejel

STATUT
Občine Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Odranci je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom in obsega območje naselja Odranci.
Sedež občine je v Odrancih, Panonska ulica 33.
Občina je oseba javnega prava s pravico posedovati,
pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom
spremenijo z občinskim odlokom.
2. člen
Občina Odranci (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene
v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi ter naloge, določene
s predpisi občine na podlagi zakona.
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:
– upravlja občinsko premoženje;
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma
in kmetijstva;
– načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja
naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter
zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za
lokalne javne službe;
– pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko
varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja;
– ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne
objekte;
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
– pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju;
– pospešuje razvoj športa in rekreacije;
– pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča
dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju;
– gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti,
rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja
promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za
red v občini;
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
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– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih
in drugih nesreč;
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade
o posebnih priložnostih ali obletnicah občanov;
– organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi
se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače
določeno;
– sprejema statut občine in druge splošne akte;
– organizira občinsko upravo;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne
pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze,
združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združujejo v združenja.
5. člen
Občina Odranci ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Grb je postavljen na
sredino polja. Nad grbom je napis OBČINA, polkrožno pod
grbom je napis ODRANCI; polkrožno.
Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s
sklepom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
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– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni zavod (javna osnovna
šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
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– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
8. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge
za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.
Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo
v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki
imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki
imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.
Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko
občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za
fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče,
pa tudi neposredno preko računalniške povezave. Za pridobivanje podatkov neposredno preko računalniške povezave je
potrebno dovoljenje pristojnega ministrstva.
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III. ORGANI OBČINE

2. Občinski svet

1. Skupne določbe

13. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje devet članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih
članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih
rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom
drugače določeno.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za
izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v
10 dneh po drugem krogu volitev.
Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha
tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov,
javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v
katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.

9. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem
statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan (podžupani)
so občinski funkcionarji.
10. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe in organe ožjih
delov občin.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in
delovno področje.
Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote.
Občinsko upravo vodi tajnik občine, usmerja in nadzoruje
pa jo župan.
11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine.
12. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.
Splošni akti se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, glasilu občine in na internetni strani občine.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.
Občina mora omogočiti prost dostop in ponovno uporabo
informacij javnega značaja, za kar mora imeti svoj katalog
informacij javnega značaja.

14. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
Občinski svet se izvoli po večinskem volilnem sistemu.
Voli se devet članov občinskega sveta.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom.
15. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno
drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje na-
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log članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju
z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne
razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna
služba,
– lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov
in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za
določitev obratovalnega časa,
– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.
16. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v
državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo
oziroma primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
17. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno
gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo
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gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke.
Predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
18. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov
zagotavlja občinska uprava.
19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v
poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani
sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu,
podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje občinskega
sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se dolžni
udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja
članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz
njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.
20. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali
če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.
Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega
sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.
21. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta
ureja zakon.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za
prenehanje mandata.
Če član občinskega sveta odstopi, mu mandat preneha
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu
člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne
odstopne izjave.
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Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski
funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče v
30 dneh. O morebitni pritoži odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat občinskega
sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega
sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta,
s katere bi bil ta kandidat izvoljen.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana
občinskega sveta določa zakon.
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
22. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
23. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski
svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.
24. člen
Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori in komisija:
– odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti,
– odbor za infrastrukturo in komunalo,
– odbor za družbene dejavnosti,
– statutarno-pravna komisija,
– komisija za pritožbe.
Odbori štejejo pet članov, komisije pa tri člane. Delovno
področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.
25. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
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26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
27. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
28. člen
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora pisno
obvestiti občinski svet. Funkcija župana ni združljiva z funkcijo
načelnika upravne enote ali vodjo notranje organizacijske enote
v upravni enoti ali uradniškim delovnim mestom v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom
nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela
občinskih organov in občinske uprave.
29. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali
predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti
tajnika občine za te naloge,
– imenuje in razrešuje tajnika občine, vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi
župani občin ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– posreduje informacije javnega značaja oziroma skrbi
za njihovo objavo,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
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Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
30. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
32. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina lahko
podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno. O tem pisno obvesti občinski
svet.
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34. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne
moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
35. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.
36. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.
Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na
podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o
odločitvi župana.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno
komisijo.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri
je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku
razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska
volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.
38. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj
VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občinske uprave
ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih
proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta,
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.
39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče župan najkasneje v 30 dneh po imenovanju članov. Nadzorni odbor se
konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika
nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino
glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, v Odranci, Panonska ulica 33. Nadzorni odbor za seje uporablja
prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.
40. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki
vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki
ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
Nadzorni odbor lahko v program vključi tudi druge nadzore, z njihovim obsegom in programom pa seznani občinski
svet in župana.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem
delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja
koledarskega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim
svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi
uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor
oceni, da so pomembne za njegovo delo.
41. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko
opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih)
na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter
sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih
sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana
in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila.
42. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Št.

102 / 13. 12. 2011 /

Stran

13761

Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izven zakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izven zakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh
članov.
43. člen
Po opravljenem nadzoru pripravi predsednik nadzornega
odbora, ali s strani nadzornega odbora določen član osnutek
poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega
odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake
sestavine kot poročilo o nadzoru.
Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni
pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb pripravljavec poročila ne upošteva, predsednik nadzornega odbora
pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku
8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak
član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda
še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.
Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati pripravljavec in osnutek
poročila o nadzoru dopolniti.
Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
44. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila
o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o
ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor
poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu
svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in
pristojnemu ministrstvu.
45. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v
skladu z zakonom.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
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Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških
lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za
izboljšanje.
46. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
47. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega
odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine,
odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa
plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava,
katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter z za poslovanje
občine pomembnimi odločitvami, in sicer z:
– zadolževanjem občine nad 20.000,00 EUR
– načrtovanjem oziroma izvajanjem investicij nad
20.000,00 EUR
– pridobitvijo, odtujitvijo ali zamenjavo stvarnega premoženja nad 20.000,00 EUR
– naložbo denarnih sredstev, nakupom in prodajo vrednostnih papirjev in deležev nad 10.000,00 EUR
– odpisi terjatev nad 1.000,00 EUR
– ustanovitvijo javnega podjetja, javnega zavoda in drugega uporabnika občinskih proračunskih sredstev.
Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
48. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati
rešitve za izboljšanje poslovanja.
49. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zaseb-
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no pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki,
če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
50. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki
pomaga pri pripravi sej, odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje
pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena
administrativna tehnična dela nadzornega odbora.
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni
uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki,
notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne
naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga
na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni
odbor je odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali
izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa ko
se opira na poročilo notranje revizijske službe.
51. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi
letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika, ki je predsednik
nadzornega odbora.
52. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo,
ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika
o tarifi za sodne izvedence.
53. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
54. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
55. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska
uprava.
Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z
odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
56. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
zadevah v upravnem postopku.
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Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.
57. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave
podpisuje tajnik občine, po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske
uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih
zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
58. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje
zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu
z uredbo vlade.
59. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in obvezno usposabljanje za napredovanje v naziv.
60. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.
61. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je
predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet,
ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
6. Občinsko pravobranilstvo
62. člen
Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske
organe in ožje dele občine.
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.
Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.
7. Drugi organi občine
63. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
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64. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo
odgovorni županu.
IV. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
65. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
66. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občin oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov
in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
67. člen
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo
občinskega sveta ali najmanj pet odstotkov volivcev v občini.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
68. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati kraj in čas zbora
občanov ter predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen
način.
69. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
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Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Zapisnikar, ki je predlagan s strani župana ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove
odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora, ki ga je na krajevno običajen način potrebno objaviti in z njim seznaniti občinski
svet in župana.
2. Referendum o splošnem aktu občine
70. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so
vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.
71. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član
občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem
za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
72. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil
izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
73. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži
županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
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obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje,
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti
pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
74. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem ali s podpisovanjem na seznamu.
O načinu dajanja odloči župan s sklepom. Z istim sklepom
določi obrazec seznama za podporo z osebnim podpisovanjem,
ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok
za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ,
pristojen za vodenje evidence, overi tudi podpise volivcev na
seznamu.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
število volivcev.
75. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavno sodno presojo take zahteve.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa
in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
76. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
77. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
78. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.

Uradni list Republike Slovenije
4. Drugi referendumi
79. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih
in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo
glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
5. Ljudska iniciativa
80. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
81. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
82. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
83. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne
službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.
84. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne
službe.
85. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
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– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in zimske službe,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in organizacija pogrebne službe,
– javna razsvetljava,
– na drugih področjih, če tako določa zakon.
86. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
87. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev
določenih z zakonom.
88. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih
javnih služb.
89. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih
osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali
več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
90. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
91. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je
pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni
program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti
občine se izvede v po postopku in na način, ki ga določa zakon
in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega
premoženja.
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno
pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje
povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji,
ki pomenijo obveznost občine.
92. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
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93. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po
postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
94. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
95. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in
posamezne javne uslužbence občinske uprave.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna
v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije,
določene z zakonom.
96. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu občine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila
za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih
določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
97. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot
v preteklem letu.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri
mesece.
98. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji, le
za namene in v višini, določeni s proračunom.
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99. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna,
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v
proračunsko rezervo.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.
100. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi
župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži
občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan
ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.
101. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
102. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno
doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov prihodkov.
Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar
najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
103. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč kot so: suša,
potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni
in rastlinski škodljivci,
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
104. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to
dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Soglasje izda župan.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog
župana občinski svet.
105. člen
Knjigovodsko poslovanje občine izvršuje knjigovodska
služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali
pri specializirani organizaciji.
106. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v
okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki
izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z
zakonom in podzakonskimi predpisi.
107. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
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VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
108. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki in pravilniki.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
109. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan
za sprejem odloka.
110. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov vseh članov, se uredi organizacija in način dela
občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov
občinskega sveta.
111. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
112. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.
113. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
114. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina
o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne
pristojnosti.
115. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ,
ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
VIII. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV
IN ORGANIZACIJ
116. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.
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117. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina
posega v njeno pristojnost.
118. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da
je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega
postopka v osmih dneh.
119. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.
120. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
121. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
122. člen
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo
predpisi, ki so jih sprejeli organi Občine Odranci, če niso v
nasprotju z zakonom.
123. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03 in 62/07).
124. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 44-7/2011
Odranci, dne 3. decembra 2011
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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13712
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13751
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13754
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