
 

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA 

Tovarniška cesta 3 

5270 Ajdovščina 

 

     1 / 2             

OBR_3_6_ IZJAVA OKOLJSKE ZAHTEVE 

 

 
Ponudnik: ____________________________________________________ 

 

Predmet javnega naročila: REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA PRIZIDKA ZD AJDOVŠČINA, Z 

NAMENOM PREUREDITI PROSTORE NEKDANJE FIZIOTERAPIJE (GRADBENO OBRTNIŠKA 

DELA)  

Izjavljamo, da bomo skupaj s podizvajalci (partnerjem pri skupni ponudbi) upoštevali vsa 
določila v zvezi s temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo poslovnih in upravnih stavb v 
skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in prilagamo 
naslednjo izjavo in dokazila (ustrezno obkrožiti katera):1 
 

1. Pri izvedbi gradnje bomo upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet 

izvedbe gradnje in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za 

projektiranje in so vključene v projekt izvedbe del. 

  

Način dokazovanja: Ponudnik s podpisom te izjavo zagotavlja, da bo pri gradnji izpolnil 

zahtevo.   

 

2. Pri izvedbi gradnje se ne uporabljajo: a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid 

(SF6); b) 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-

odstotno 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; 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 in SIST EN 13986.  

  

Način dokazovanja: Ponudnik s podpisom te  izjave zagotavlja, da bo pri gradnji izpolnil 

zahtevo. 

 

3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, 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.  

  

 
1 Dokazila ustrezajo izjavi. 

 

http://www.zd-ajdovscina.si/index.php
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Način dokazovanja: Ponudnik s podpisom te izjave zagotavlja, da bo pri gradnji izpolnil 

zahteve. 

 

4. 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.  

  

Način dokazovanja: Ponudnik s podpisom te izjave zagotavlja,  da bo pri gradnji izpolnil 

zahtevo. 

 

 

 

Kraj in datum:                                                                           Žig in podpis: 

http://www.zd-ajdovscina.si/index.php

