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Uporaba EU meril 

   

 

    

  

Zbirka meril (alternativ) 
 

                                                      + 
 
Pojasnila o utemeljitvah in pričakovane koristi za okolje (v 
tehničnem poročilu). 
 
 
Naročnik se  odloči: 
- katera od teh meril  
- in s katero stopnjo ambicije  
                                                      vključiti ali ne v svoje ponudbe. 
 
 
Odgovornost za postopek javnega naročanja vedno nosi naročnik. 
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Uporabe SI smernic 

   

 

    

  

Podoben pristop kot EU. 
 
                                                NE kopirajte brez premisleka. 

 
 
POMEMBNO: 
 
- Doseči cilj iz uredbe ZeJN 

 
- Raziskava trga + dialog s ponudniki 

 
- Merila - odločitev 
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 Predmet javnega naročila 

Primeri okoljskih zahtev se uporabljajo, kadar so predmet javnega naročila 
stenske plošče. 
 
 

»Stenska plošča« pomeni mavčno ali leseno ploščo, vključno s sestavljeno 

leseno ploščo, ki se v stavbi namesti navpično ali pod kotom (npr. na 

podstrešju), pri čemer sama plošča ni nosilna, njena površina pa ni končno 

obdelana kot pri dokončani stavbi, kar pomeni, da bo pozneje ometana, 

zglajena, popleskana, tapecirana ali podobno.  
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 Cilj iz uredbe ZeJN (6. člen)  

   

 

    

 

Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 20. točke prvega 
odstavka 4. člena te uredbe, oddati tako, da se v posameznem naročilu 
izpolnijo tisti cilji, ki so v nadaljevanju določeni za ta predmet:  
 
 

delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma delež recikliranega ali 

ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša 

najmanj 10 %*. 

 

 

 

 

* Zaradi nedosegljivosti na trgu, bo spremenjeno 
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Ključni okoljski vplivi   

   

 

    

 

 
• vpliv materialov, uporabljenih za proizvodnjo stenskih plošč – poraba 

virov.  
 

• vpliv materialov in snovi, ki so uporabljeni pri proizvodnji in se sproščajo 
pozneje pri uporabi.  

 
• vpliv energije, porabljene v različnih fazah izdelave stenskih plošč.  

 
• vpliv odpadkov, ko se stenske plošče in njihovi odpadni ostanki ob koncu 

življenjske dobe odlagajo  
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Pogosta vprašanja   

   

 

    

 

 
• Stenske plošče v stavbah, ne zunanje.  

 
• Upoštevanje uredbe in ciljev, tudi ko gre za dela naročila npr. stavbe.  

 
• Izjeme – 100% pri naslednjem naročilu.  

 
• Upoštevanje tudi pri prenovi. 
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Pristop k ZeJN  

Izogibanje/omejevanje Nagrajevanje 

Nevarnih snovi. Uporabe recikliranih materialov. 

Visoke porabe energije pri proizvodnji. Okolju prijaznih materialov. 

Lesenih plošč, izdelanih iz lesa iz 

trajnostno upravljanih gozdov. 

Recikliranja nastalih odpadkov. 


