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ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o uporabi službenih avtomobilov 

v organih državne uprave – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.  24/05 - uradno 

prečiščeno besedilo,109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 

Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o uporabi službenih 

avtomobilov v organih državne uprave in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                          Mag. Janja Garvas Hočevar

                                                              vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

Prejmejo:

– Ministrstva in vladne službe

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. Janja Garvas Hočevar, vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

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

(/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)

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
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE



d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje 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

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1



SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 

navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

V tem trenutku uredba ne predvideva finančnih posledic.

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: ………

V razpravo so bili vključeni: 

 nevladne organizacije, 

 predstavniki zainteresirane javnosti,

 predstavniki strokovne javnosti.

 .

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 

subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 

predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Mag. Janja Garvas Hočevar

vršilka dolžnost generalnega sekretarja vlade

PRILOGA 3 (jedro gradiva)



                                                                        PREDLOG
                                                                                               (EVA 2021-1511-0008)

Na podlagi petega odstavka 5. člena in za izvrševanje 7. člena Zakona o Vladi Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 

21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

o spremembi in dopolnitvi Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne 

uprave

1. člen

V Uredbi o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave ((Uradni list RS, št. 60/99, 

1/04 in 62/06) se v 12. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Upravni organ lahko na podlagi pisne zahteve drugega upravnega organa dovoli, da službeni 
avtomobil, ki ga ima v upravljanju, praviloma do 30 dni uporablja drug upravni organ. Ob 
prevzemu se sestavi zapisnik, v katerem se določi tudi stroške, ki jih za čas uporabe službenega 
avtomobila nosi drug upravni organ.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Če se upravljavec in uporabnik avtomobila dogovorita za uporabo, daljšo od 30 dni, o tem pred 
prevzemom službenega avtomobila skleneta posebno pogodbo. Drug upravni organ v tem 
primeru nosi vse stroške, ki jih organa določita v pogodbi.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen

V 28. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbe tretjega, četrtega in sedmega odstavka tega člena za električna in hibridna 

vozila velja omejitev prostornine motorja do 2500 ccm.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

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

Št.

Ljubljana, 
EVA: 2021-1511-0008



Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik

OBRAZLOŽITEV

Zaradi učinkovitejše izrabe službenih vozil se zaradi omejitve dodelitve avtomobilov drugim 
državnim organom spreminja Uredba o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave. 
V spremenjenem 12. členu uredbe se določa, da se lahko dodeli vozilo v uporabo drugemu 
državnemu organu tudi za več kot 30 dni. Upravljavec in uporabnik, ki se dogovorita za daljšo 
uporabo avtomobila, morata skleniti  posebno pogodbo. Drug upravni organ je v tem primeru 
dolžan nositi vse stroške, ki jih oba organa določita v pogodbi pred prevzemom službenega 
avtomobila.

Vlada Republike Slovenije je 12. 10. 2017 sprejela »Strategijo na področju razvoja trga za 

vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v 

Republiki Sloveniji«, ki v slovenski pravni red prenaša evropska Direktivo 2014/94/EU. Ključna 

cilja strategije sta:

 od leta 2025 dalje bo v Sloveniji omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih 

vozil (kategorij M1, MG1 ter N1), ki imajo po deklaraciji proizvajalca skupni ogljični odtis 

večji od 100 g CO2 na km,

 po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem 

na bencin ali dizel s skupnim ogljičnim odtisom avtomobila nad 50 g CO2 na km.

Tako zastavljeni cilj postavlja v ospredje vozila na električni pogon in hibridna vozila ter omogoča 

uporabo vozil na fosilna goriva, ki dosegajo visoke standarde in imajo bistveno manjši negativni 

vpliv na okolje kot vozila, ki so danes v uporabi.

Za doseganje ciljev na področju alternativnih goriv bo po optimalnem scenariju potrebno do leta 

2030 poleg ukrepov za izboljšanje javnega potniškega prometa zagotoviti:

 med osebnimi avtomobili vsaj 17 % električnih vozil oz. priključnih hibridov (200.000 

vozil),

 12 % električnih lahkih tovornih vozil (11.000 vozil),

 33 % vseh avtobusov na stisnjen zemeljski plin (1.150 avtobusov),

 skoraj 12 % težkih tovornih vozil (dobrih 4.300 vozil) na utekočinjen zemeljski plin.

V Uredbi o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave so v 28. členu določene 

omejitve glede prostornine motorja glede na posameznega upravičenca do uporabe službenih 

avtomobilov. S predlogom dopolnitve uredbe se predlaga, da navedene omejitve prostornine 

motorja, v primeru električnih ali hibridnih vozil, ne veljajo oziroma je dovoljena uporaba takšnega 

avtomobila s prostornino do 2500 ccm, s čimer se sledi ciljem navedene strategije.

Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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