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Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju – obvestilo o javni razpravi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z medresorsko delovno
skupino za prenovo ureditve zelenega javnega naročanja pripravilo:
a) osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju (EVA 2016-3130-0006);
b) osnutke primerov okoljskih zahtev za 21 skupin predmetov javnih naročil:
 električna energija,
 živila in gostinske storitve,
 pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi,
 osebni in prenosni računalniki, vključno s tablicami, zasloni in opremo za
slikovno obdelavo,
 televizorji,
 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pomivalnih pralni in sušilni stroji,
sesalniki in klimatske naprave,
 projektiranje, gradnja in redno ter investicijsko vzdrževanje stavb,
 pohištvo in njegovo projektiranje,
 čistila in storitve čiščenje ter pranja perila,
 osebna, lahka in težka tovorna vozila, avtobusi in tovornjaki za zbiranje
odpadkov,
 pnevmatike,
 siijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,
 gradnja in obnova cest,
 tekstilni izdelki,
 vrtnarski izdelki in storitve,
 vodni grelniki,
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sanitarne armature,
stranišča na splakovanje in pisoarji,
stenske plošče,
ulična razsvetljava in prometna signalizacija,
električna in elektronska opreme, ki se uporablja v zdravstvu.

Osnutki uredbe in primeri okoljskih zahtev so bili že dani v javno razpravo. Pozivamo vas, da
jih preučite in do konca javne razprave, tj. do 30. 9. 2016, na gp.mju@gov.si (s sklicem na
številko IPP 007-1000/2015 in EVA 2016-3130-0006) podate morebitne predloge in
pripombe za njihovo izboljšanje.
Dokumenti glede prenovljene ureditve zelenega javnega naročanja, namenjeni javni razpravi,
so dostopni na spletni strani:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/predpisi/predlogi-predpisov.

Lep pozdrav in hvala za sodelovanje!

po pooblastilu št. 1008-15/2015
mag. Urška Skok-Klima
vodja Sektorja za sistem javnega naročanja

Poslano:
– Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si – po e-pošti
– Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si – po e-pošti
– Združenje mestnih občin Slovenije, bojan.kontic@velenje.si – po e-pošti
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