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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 
naslednji izdelki: 
 
• pipe 

• pršne glave 
• prhe. 

 
Ne pa za: 
o pipe za kopalne kadi 
o zunanje pipe 
o posebne pipe za druge kot običajen namene 
o pipe za vrtnarske namene 
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 Predmet javnega naročila 

Definicije: 
 
» Pipa« pomeni neposredno ali posredno, ročno, 

mehansko oziroma samodejno upravljane ventile za 

točenje vode.  

 

»Pršna glava« pomeni fiksno nadglavno ali stransko 

prho, pršno šobo ali podobno nastavljivo napravo, ki 

usmerja vodo iz sistema za oskrbo z vodo proti 

uporabniku, ali premično ročno prho, ki je s pršno cevjo 

priključena na pipo in jo je mogoče obesiti neposredno 

na pipo ali steno s pomočjo ustrezne konzole.  

 

»Prha« pomeni kombinacijo pršne glave in povezanih 

regulacijskih ventilov oziroma naprav, pakiranih in 

prodajanih v kompletu.  
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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 sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za 

več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa 
posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %.  
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 Cilj iz uredbe  

   

 

    

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Ključni okoljski vplivi   

   

 

    

 

 

• poraba vode, zlasti v fazi uporabe  
 
• poraba energije, zlasti za segrevanje vode 

 
• emisije v zrak in vodo, zlasti zaradi proizvodnje energije (za 

segrevanje vode) in proizvodnih postopkov 
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Pristop k ZeJN  

   

 

    

 

  

 Izogibanje/omejevanje Nagrajevanje 

Previsok pretok vode. Omogočanje uravnavanja temperature 
in zapora tople vode. 

Materialom, ki v stiku s pitno vodo 
oddajajo zmesi, ki vplivajo na zdravje 
ljudi. 

Omogočanje omejevanje uporabe vode. 

Zasnova izdelka, ki omogoča menjavo in 

popravilo delov. Jasne informacije o tem. 

Pravilna namestitev in nastavitev. 

Dobavljivost rezervnih delov. 

Trajnost izdelka in s tem povezane 
garancije. 
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Pogosta vprašanja   

   

 

    

 

 

• Uredba se upošteva samo za nestanovanjske stavbe, tudi vrtce.  
 
• Upoštevanje tudi, ko sanitarne armature predstavljajo le del 

naročila. 
 

• Izjeme – pri naslednjem naročilu 100 % doseganje. 
 


