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– 

– 

Kadar je predmet javnega naro anja projektiranje idejnega projekta, projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, 
nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in je naro nik že pred za etkom uporabe te priloge razpolagal s 
projektno dokumentacijo, naro nik v postopek javnega naro anja vklju i le tiste temeljne okoljske 
zahteve iz to ke 7.1 te priloge, ki jih je glede na predhodno izdelano projektno dokumentacijo, ne da bi 
jo bilo treba spreminjati, mogo e upoštevati.  

Kadar je predmet javnega naro anja gradnja stavbe, redno in investicijsko vzdrževanje stavbe ali 
nakup, vgradnja oziroma montaža naprav in proizvodov iz druge alineje prvega odstavka te priloge, 
naro nik v postopek javnega naro anja vklju i tiste temeljne okoljske zahteve iz to ke 7.2 te priloge, ki 
se nanašajo na posamezen predmet javnega naro anja in jih je glede na predhodno izdelano 
projektno dokumentacijo mogo e upoštevati.  

11 Klasifikacijo objektov dolo a Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, 
št. 109/11). 
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Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja 
na podro ju:  

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 

Idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo 
in projekt izvedenih del mora vklju evati rešitve glede: 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
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– 
– 

– 
– 
– 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se 
izpolnijo zahteve. Pri javnem naro anju projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma 
projekta za izvedbo mora ponudnik priložiti tudi tabelo, iz katere sta razvidna prostornina in 
deleži vgrajenih materialov oziroma proizvodov. 

3. 

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

4. 

– 

– 

12 Za lesena tvoriva po tej uredbi se 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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Naro nik v tehni nih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naro ila, 
dolo i: 

1. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav 
in proizvodov se morajo upoštevati:  

– zahteve naro nika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje 
ali montaže in jih je naro nik opredelil že v postopku javnega naro anja 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. 

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

2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav 
in proizvodov se ne uporabljajo: 

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliš em najve

250 °C v vrednostih ve  kot: 
– 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 
– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri mo i 

pokrivanja z 98 % motnostjo, 
– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vklju no z barvami, katerih 

razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi 
barvami, 

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski 
razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, 
SIST EN 636, SIST EN 13986. 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
– tehni no dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da 

so izpolnjene zahteve, ali 
– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. 

3. 
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Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. 
4. Kadar se pri gradnji:  

– 
– 
– 
– 

uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

Na in dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

– 

– potrdilo FSC13 ali PEFC14 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 FLEGT15, e les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o 
partnerstvu z EU, ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 
5. 

13 FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo 
odgovornega ravnanja z gozdovi. Ve  o tem na http://www.fsc.org/. 
14 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem 
za gozdove. Ve  o tem na http://www.pefc.org/internet/html/. 
15 FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski na rt EU za uveljavljanje 
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na podro ju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski 
na rt dolo a ve  ukrepov za obravnavo nezakonite se nje 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. Ve  o tem na spletni strani 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.
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