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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o  spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 112. 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 
in 48/12))  je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela sklep:

1. Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembi Uredbe o spremembi Uredbe o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                               dr. Božo Predalič
                                                                                                         GENERALNI SEKRETAR
Prejmejo:

 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
 Ministrstvo za finance,
 Služba Vlade RS za zakonodajo,
 Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo
 Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Barbara Avčin Tržan, v.d. generalne direktorice Direktorata za okolje
mag. Katja Buda, Sektor za okolje in podnebne spremembe

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
-

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:
DA



4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
-

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
Razlog za skrajšanje poslovniških rokov je dejstvo, da bi se v skladu s sedaj veljavno pravno 
ureditvijo okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo CO2 na pogonska goriva začela 
zaračunavati in plačevati od 10 .julija 2012. Predlog sprememb uredbe pa datum uveljavitve 
omenjene obveznosti zamika na 1. januar 2013. Zato predlagamo, da se gradivo obravnava na seji 
Odbora Vlade RS za gospodarstvo dne 3.7.2012 in na seji Vlade RS dne 5.7.2012, da bi bila 
sprememba pravne podlage uveljavljena najkasneje do 9. julija 2012.

5. Kratek povzetek gradiva
Z uredbo o spremembah uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega 
dioksida se rok uveljavitve obveznosti plačila okoljske dajatve za motorni bencin iz točk 1.1. do 1.4, 
plinskega olja iz točke 2.1.. iz tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah od 10. julija 2012 
podaljša na 1. januar 2013.

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

DA / NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

DA / NE

c) administrativne posledice DA / NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA / NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike DA / NE
e) na socialno področje DA / NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA / NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/



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 

- 22,8 mio

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 javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1 

SKUPAJ:

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

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1



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

V povezavi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
- prihodkov državnega proračuna in/ali občinskih proračunov
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov
- obveznosti za druga javno finančna sredstva (ostali viri), ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov

II. Finančne posledice, ki so načrtovane 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:

Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali 
cilji vladnega gradiva ter 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.). V primeru uvrstitve novega projekta oziroma 
ukrepa v Načrt razvojnih programov se navede:
- proračunskega uporabnika, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep;
- projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter 
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, ki bodo financirale nov projekt oziroma ukrep je potrebno 

izpolniti tudi točko II.b., saj je za nov projekt oziroma ukrep možno zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo iz 
proračunskih postavk, ki financirajo že sprejete oz. veljavne projekte in ukrepe.
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Navede se proračunskega uporabnika, sprejete (veljavne) ukrepe oziroma projekte, ki jih proračunski uporabnik izvaja ter 
proračunske postavke pripadajoče navedenemu proračunskemu uporabniku in so v dinamiki teh projektov oziroma 

ukrepov, in iz katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti na obstoječih projektih 
oziroma ukrepih in/ali novih projektih oziroma ukrepih navedenimi v točki II.a.
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

V kolikor se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili na načine določene v točkah II.a. in II.b. je možno 
povečanje odhodkov in izdatkov proračuna na podlagi določil zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. iz 

naslova priliva namenskih sredstev EU). Ukrepanje v primeru zmanjšanja prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z 
zakonom, ki ureja javne finance in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna./

SKUPAJ:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere NE pod točko 6a)/

Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA / NE
/Če NE, navesti razlog za ne objavo:/ kratek rok priprave gradiva



/Če DA:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 

- nevladne organizacije, 
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti, 
- občine in združenja občin oziroma navedba, da jih gradivo ne zadeva.

Mnenja, predloge, pripombe so podali:
-
-

Upoštevani so bili:
- v celoti
- v pretežni meri
- delno
- niso bili upoštevani, poročilo je bilo dano……………..

Bistvena odprta vprašanja:
-________________________________________________________________________
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o…….,kar je razvidno v predlogu 
predpisa./

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade RS za zakonodajo

/Datum pošiljanja: 2.7.2012 (zaradi nujnosti obravnave je bilo gradivo sočasno posredovano v vladno 
obravnavo ter medresorsko usklajevanje)

v celoti / v pretežni meri / delno
Bistvena odprta vprašanja:
- …
- ….

/Gradivo je usklajeno:

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/

10. Gradivo je lektorirano           DA / NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva DA / NE
b) za nujnost obravnave DA / NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA / NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti DA / NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA / NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

Franc Bogovič,

                                                                                                                                 minister

PRILOGA:

 jedro gradiva



 PREDLOG
   (EVA 2012-2330-0194 )

Na podlagi četrtega odstavka 112. 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 in 48/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembi Uredbe o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 

1. člen

V Uredbi o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega 
dioksida (Uradni list RS, št. 39/10 ,13/11 in 1/12) se v 2. a členu besedilo »10. julija 2012« 
nadomesti z besedilom »1. januarja 2013«. 

2. člen

Ta uredba začne veljati 9.julija 2012. 

Št. 007-316/2012
Ljubljana,  dne…julija 2012
EVA 2012-2330-0194

                                     
Vlada Republike Slovenije

Janez Janša, l.r.
predsednik



OBRAZLOŽITEV

Z uredbo o spremembah uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega 
dioksida se rok uveljavitve obveznosti plačila okoljske dajatve za motorni bencin iz točk 1.1. do 
1.4, plinskega olja iz točke 2.1.. iz tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah od 10. julija  
2012 podaljša na 1. januar 2013.

K 1. členu:
Določbe 2.a. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2013.

K 2. členu:
Določba o  začetku veljavnosti uredbe.
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