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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) je Vlada Republike 
Slovenije na svoji … seji dne …. sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih, ki se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dr. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Ministrstvo za infrastrukturo,
 Ministrstvo za finance,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.) /
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 mag. Andrej Vizjak, minister 
 dr. Metka Gorišek, državna sekretarka
 mag. Katja Buda, v. d. generalnega direktorja Direktorata za okolje
 mag. Jana Miklavčič, vodja Sektorja za odpadke
 Peter Tomše, sekretar, Sektor za odpadke

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/



4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti m a l a  i n  s r e d n j a  p odjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
  /
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.) /
Kratka obrazložitev: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 4. junij 2020
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte): Na gradivo ni bilo posredovanih pripomb.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

Mag. Andrej Vizjak
MINISTER



PRILOGA         PREDLOG
(EVA 2020-2550-0004)

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) izdaja 
Vlada Republike Slovenije 

UREDBO
o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih

1. člen

V Uredbi o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr., 26/12 in 84/18 –
ZIURKOE) se v 1. členu v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o 
izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič popravljeno s Popravkom 
(UL L št. 103 z dne 3. 4. 2020, str. 53), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/53/ES),«. 

2. člen

V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Skladiščenje, vključno z začasnim skladiščenjem, in obdelava izrabljenih vozil se morata
izvajati v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki ter morata enako kot zbiranje potekati tako, da 
ni ogroženo zdravje ljudi in ni povzročena škoda okolju ter zlasti:
– ne predstavlja tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali,
– je brez škodljivih vplivov zaradi hrupa ali vonjav in
– ne vpliva škodljivo na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
kulturne dediščine, ali predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.«.

3. člen

44. člen se spremeni tako, da se glasi:

»44. člen
(poročanje Komisiji EU)

Ministrstvo o doseganju ciljev pri ravnanju z izrabljenimi vozili poroča Komisiji EU v skladu z 9. 
členom Direktive 2000/53/ES.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-226/2020
Ljubljana, 
EVA 2020-2550-0004

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
 predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Pravno podlago za sprejetje predpisa predstavljajo drugi odstavek 19. člena ter peti, šesti in 
sedmi odstavek 20. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki določajo, da vlada s predpisom 
določi pravila ravnanja in druge pogoje ravnanja z odpadki.

S predlogom spremembe uredbe se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive (EU) 
2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 
2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah 
in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (v nadaljevanju: 
direktiva).

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Rok za sprejetje spremembe predpisa in uskladitev slovenskega pravnega reda z evropskim je
določen z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018, in 
sicer najkasneje do 5. julija 2020.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

2. člen – Prvi odstavek 14. člena uredbe se uskladi s spremembo prvega odstavka 6. člena 
Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih 
vozilih. V skladu s spremembo morajo države članice zagotoviti vse potrebno, da se vsa 
izrabljena vozila skladiščijo (tudi začasno) in obdelujejo skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki, 
ki je določena v Uredbi o odpadkih in je bila prenesena v slovenski pravni red z Direktivo
2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv.

3. člen – 44. člen uredbe se uskladi s spremembo 9. člena Direktive 2000/53/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. Septembra 2000 o izrabljenih vozilih. S to spremembo je bila 
ukinjena poročevalska obveznost države članice za predložitev triletnega poročila o izvajanju 
direktive. V skladu s spremembo se poročevalska obveznost nanaša samo na podatke o 
doseganju okoljskih ciljev, podrobno pa je določen način poročanja teh podatkov. S 
spremenjenim 44. členom uredbe je tudi podrobneje določen sklic na zadevni člen direktive, ki 
določa način poročanja države članice. 
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