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• Več kot 200 predpisov na področju okolja
• Okoljsko področje ima eno najbolj kompleksnih zakonodaj tako v Sloveniji, kot 

tudi v drugih državah EU. 
• Za doseganje ciljev varstva okolja je treba zagotoviti kakovosten in učinkovit 

pravni okvir
• Prav tako je potrebno izboljšati sodelovanje javnosti pri pripravi okoljskih

predpisov.
• Izobraževanje uradnikov (inšpektorji, uradniki, ki pišejo odločbe,..)



ZAKONI

 ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-2) SPREJET APRILA 2022
 ZAKON O UKREPIH ZA OBVLADOVANJE KRIZNIH RAZMER NA PODROČJU 

OSKRBE Z ENERGIJO (ZUOKPOE) URADNI LIST RS, ŠT. 121/22)

PRIPRAVA
ZAKON O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA (ZGJSVO)
PODNEBNI ZAKON 
ZAKON OVE 
ZVO-3



PREDPISI NA PODROČJU ODPADKOV

 Uredba o zmanjšanju vplivov nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (SUP uredba)

 Uredba o embalaži in odpadni embalaži in sprememba Uredbe o embalaži in odpadni 

embalaži 

 Uredba o opravljanju obvezne državne GJS sežiganja komunalnih odpadkov

V PRIPRAVI:

 Spremembe uredb zaradi sistema PRO (o. embalaža, ONS, gume, SUP, o. baterije in 

akumulatorji, OEEO, izrabljena vozila)

 Kavcijski sistem 



PREDPISI NA PODROČJU ODPADKOV

 Uredba o odpadkih
 Uredba o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov
 Uredba o gradbiščih – sodelovanje
 Uredba o gradbenih odpadkih, o določitvi meril za stranske proizvode

 Uredba o območjih z okoljskimi omejitvami

 Uredba o merilih za prenehanje statusa odpadka

 Uredbe o pristaniških sprejemnih zmogljivostih



PREDPISI NA PODROČJU OKOLJA

Uredba o hrupu
 IED uredba
 Podzakonski predpisi Agencije za radioaktivne odpadke 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih 

nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
Uredba o spremembah Uredbe o informacijah o varčnosti porabe 

goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal 
zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih 
avtomobilih
Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ)



DOSJEJI EU- KROŽNO GOSPODARSTVO

 Predlog Uredbe EU o baterijah in odpadnih baterijah (v pogajanjih z EP)

 Predlog nove Uredbe EU o pošiljkah odpadkov (v obravnavi na DS za okolje)

 Predlog sprememb in dopolnitev Direktive o industrijskih emisijah (v obravnavi na DS za okolje)

 Predlog nove Uredbe EU o portalu industrijskih emisij (nadomešča uredbo o E-PRTR – v obravnavi na DS za okolje)

 Predlog prenove Direktive o embalaži in odpadni embalaži (napovedana za 30. 11. 2022; napovedana je uredba EU, ki bo 

nadomestila direktivo) 

 Predlog Uredbe o okoljskih trditvah z uporabo okoljskega odtisa izdelka / organizacije (predlog uredbe EU o 'zelenih trditvah') 

(objava napovedana za 30. 11. 2022)

 Predlog (nezakonodajni) oz. politični okvir za 'bio-based' plastiko, biorazgradljivo plastiko in plastiko, ki se lahko kompostira 

(objava napovedana za 30. 11. 2022)

 Certificiranje odstranjevanja ogljika (Carbon removal certification) (objava napovedana za 30. 11. 2022) 



DOSEJI EU- BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

 Predlog nove Uredbe EU o ciljih obnove narave (v obravnavi na DS 

za okolje)



DOSJEJI EU - NIČELNO ONESNAŽEVANJE

 Predlog prenovljene Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (objava 

predloga 26. 10. 2022 – opravljena prva predstavitev na DS za okolje)

 Predlog sprememb in dopolnitev Vodne direktive, Direktive o okoljskih

standardih kakovosti za površinske vode in Direktive o varovanju in 

preprečevanju onesnaževanja podzemne vode (objava predloga 26. 10. 2022 –

v novembru napovedana prva predstavitev na DS za okolje)

 Predlog prenovljene Direktive o kakovosti zunanjega zraka (objava predloga 

26. 10. 2022 – v novembru napovedana prva predstavitev na DS za okolje)



DOSEJI EU – PODNEBNE SPREMEMBE

 Predlog prenovljene Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (objava 

predloga 26. 10. 2022 – opravljena prva predstavitev na DS za okolje)

 Predlog sprememb in dopolnitev Vodne direktive, Direktive o okoljskih

standardih kakovosti za površinske vode in Direktive o varovanju in 

preprečevanju onesnaževanja podzemne vode (objava predloga 26. 10. 2022 –

v novembru napovedana prva predstavitev na DS za okolje)

 Predlog prenovljene Direktive o kakovosti zunanjega zraka (objava predloga 

26. 10. 2022 – v novembru napovedana prva predstavitev na DS za okolje)



HVALA ZA POZORNOST!

Kontakt:

Mag. Tanja Bolte; tanja.bolte@gov.si

okolje@forum-media.si


