
OBR 6    JN »DOBAVA IN VGRADNJA ŠPORTNEGA PODA« 

IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM 
JAVNEM NAROČANJU 

 
I. PODATKI O PONUDNIKU 
 
 
FIRMA 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….  
NASLOV  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
MATIČNA ŠT. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….  
DAVČNA ŠT. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….  
 
 
II. IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O 
ZELENEM JAVNEM NAROČANJU 
 
Izjavljamo: 
1. da smo seznanjeni z določbo Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki se nanaša na: 
- športne dvorane (CC-SI 1265),  
- po kateri mora delež lesa ali lesnih tvoriv2, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, 
plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih 
materialov. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (10 % prostornine vgrajenih 
materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak 
za okolje tipa III.   
 
2. da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri 
gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij 
SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem 
standardu.  
 
3. da pri gradnji ne bodo uporabljeni: 
- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),  
- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C 
v vrednostih več kot:  
– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,  



– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % 
motnostjo,  
– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša 
od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,  
- 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 
5. da se bo pri gradnji 
- nosilne konstrukcije,  
- ostrešja,  
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in  
- stavbnega pohištva  
             uporabil les, ki mora izvirati iz zakonitih virov. 
 
 
 
III. TABELA, IZ KATERE STA RAZVIDNA PROSTORNINA IN DELEŽI VGRAJENIH MATERIALOV 

OZIROMA PROIZVODOV: 

 

 
Zahteva Uredbe o zelenem 
javnem naročanju: 

 
Ponujen odstotek prostornine 

vgrajenih materialov 

 
a) delež lesa ali lesnih tvoriv, 
vgrajenih v stavbo (brez notranje 
opreme, plošče pritlične etaže in 
pod njo ležečih konstrukcij)  
 

 
najmanja 30% 

 
b) deleža lesa ali lesnih tvoriv, ki 
se lahko nadomesti z gradbenimi 
proizvodi, ki imajo znak za okolje 
tipa I ali znak za okolje tipa III.  

 

 
največ 10% 

 
 
 
 
 

Žig in podpis: 
 


