
Priloga 1 
 

Zahteve glede prevzemanja, sprejemanja ter pravilne in neškodljive obdelave izrabljenih 
motornih vozil in ostankov karoserij, kakor tudi neškodljivega ravnanja z odpadki, ki 

nastanejo pri teh procesih 
 
 
1. Prevzemno mesto 
 
1.1. Splošno 
 
1.1.1. Prevzemno mesto mora biti opremljeno za sprejem izrabljenih motornih vozil od 
zadnjega lastnika in za pripravo izrabljenega motornega vozila za prevoz v center za 
obdelavo. 
 
1.1.2. Na prevzemnem mestu se izrabljena motorna vozila ne obdelujejo, predvsem pa se 
motorna vozila ne demontirajo in se jim ne odstranjujejo tekočine. Pogostost odvažanja 
izrabljenih motornih vozil iz prevzemnega mesta v center za obdelavo mora zagotavljati, da 
je verjetnost nastanka škode za okolja, ki bi nastala zaradi dolgotrajnega skladiščenja, čim 
manjša. 
 
1.1.3. Sprejeti izrabljeni avtomobili se ne smejo nalagati eden na drugega in se za prevoz ne 
smejo pripraviti tako, da bi ležali na boku ali na strehi. Priprava izrabljenih motornih vozil za 
prevoz mora potekati tako, da se preprečijo poškodbe sestavnih delov, ki vsebujejo tekočine 
(npr. oljno korito, rezervoar, zavorni vodi), ali odstranljivih delov, kot so npr. stekla. 
 
1.2. Velikost prostora, razdelitev prostora in oprema prevzemnih mest 
 
1.2.1. Celotna za sprejem predvidena površina se deli na prostor za dostavo in prostor, kjer 
se vrši priprava za prevoz v center za obdelavo. Celotna površina se mora v skladu s 
predpisi utrditi tako, da ne prepušča mineralnih olj in da je odporna proti kislinam, odpadne 
vode pa se morajo odvajati najmanj preko izločevalnika lahkih tekočin. Če ima površina 
nadstrešek, izločevalnik lahkih tekočin ni potreben. Odpadna voda, vključno s padavinsko 
odpadno vodo, se mora odvajati po predpisih o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod. 
 
1.2.2. Za presojo stanja nevoznih izrabljenih motornih vozil in za njihov prevoz morajo biti na 
voljo potrebne naprave. 
 
1.2.3. Za iztekajoče delovne tekočine mora biti na prostoru, ki je zaščiten pred vremenskimi 
vplivi, na voljo zadostna količina veziv. 
 
1.2.4. Na voljo mora biti dovolj gasilnih aparatov. 
 
1.2.5. Z ograditvijo območja prevzemnega mesta je treba preprečiti dostop nepooblaščenim 
osebam. 
 
1.2.6. Prevzemna mesta morajo imeti na vidnem mestu ob vhodu pritrjen napis velikosti 90 
cm x 60 cm, na kateri so navedeni ime in naslov upravljavca prevzemnega mesta in delovni 
čas. 
 
1.3. Dokumentacija 
 
1.3.1. Dogovore o sodelovanju s centri za obdelavo je treba dokumentirati. Zagotovljena 
mora biti računalniška strojna oprema, ki bo omogočala sledenje izrabljenih motornih vozil in 
kontrolo podatkov o njih. 



 
1.3.2. V obratnem dnevniku je treba evidentirati vsa na novo sprejeta in oddana izrabljena 
motorna vozila. Poleg tega je treba: 
 
- shranjevati potrdila o oddaji v predelavo za vsa sprejeta izrabljena motorna vozila, 
 
- zapisati posebne dogodke in obratovalne motnje, vključno z razlogi in izvedenimi ukrepi. 
 
 
2. Center za obdelavo 
 
2.1. Ureditev centra za obdelavo in oprema 
 
2.1.1. Velikost in razdelitev območja, kjer poteka obdelava izrabljenih motornih vozil, morata 
ustrezati načrtovani zmogljivosti obdelave izrabljenih motornih vozil in načinu njihove 
obdelave. Na območju centra za obdelavo mora biti zagotovljen prostor za: 
 
- sprejem in zbiranje prevzetih vozil, 
 
- vhodno skladiščenje še neobdelanih izrabljenih motornih vozil, 
 
- obrat za obdelavo izrabljenih motornih vozil, 
 
- skladiščenje delno obdelanih izrabljenih motornih vozil, 
 
- razstavljanje motornih vozil, 
 
- skladiščenje uporabnih avtomobilskih delov, ki ne vsebujejo tekočin 
 
- skladiščenje uporabnih avtomobilskih delov, ki vsebujejo tekočine 
 
- skladiščenje trdih odpadkov za predelavo ali odstranitev, 
 
- skladiščenje tekočih odpadkov za predelavo ali odstranitev, 
 
- skladiščenje ostankov karoserij, predvidenih za odvoz, 
 
- stiskanje, če je to predvideno. 
 
Posamezna delovna območja centra za obdelavo je treba vidno označiti. Izrabljena motorna 
vozila je dovoljeno začasno skladiščiti, preden se jih obdela, le na območju vhodnega 
skladišča. 
 
2.1.2. Zaradi preprečevanja škodljivih vplivov na okolje je treba zagotoviti, da: 
 
- so površine za sprejem in zbiranje vozil, vhodnega skladišča neobdelanih vozil in skladišča 
delno obdelanih vozil utrjene in opremljene za tako skladiščenje po predpisih; 
 
- so površine, kjer se odstranjujejo tekočine, opravlja razstavljanje motornih vozil in 
skladiščijo tekočine ter deli, ki vsebujejo tekočine, prekrite tako, da kakovost odpadkov, ki jih 
je mogoče predelati, ni ogrožena zaradi padavin, in utrjene tako, da tla ne prepuščajo 
mineralnih olj in so odporna proti kislinam; 
 
- se odpadne padavinske vode, ki se odvajajo iz neprekritih površin, očiščene na predpisan 
način; 



 
- se akumulatorji hranijo v posebnih zabojnikih, ki so odporni na kisline, ločeno od drugih 
odpadkov. 
 
2.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati center za obdelavo 
 
2.2.1. Splošno 
 
2.2.1.1. Center za obdelavo je treba upravljati in vzdrževati tako, da se upoštevajo merila za 
primerno in okolju neškodljivo predelavo in odstranjevanje odpadkov (uporabno dovoljenje za 
demontažno delavnico izrabljenih motornih vozil), merila pri varstvu pri delu in o mejnih, 
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zrak. 
 
2.2.1.2. Izrabljena motorna vozila pred obdelavo ne smejo ležati na boku ali na strehi (da se 
prepreči iztekanje tekočin). 
Nalaganje izrabljenih motornih vozil v sklade je dopustno samo, če so na voljo primerne 
naprave, ki zanesljivo preprečujejo poškodbe sestavnih delov, ki vsebujejo tekočine, kot so 
zavorni vodi, oljno korito, ali odstranljivih delov, kot so stekla. 
 
2.2.1.3. Pri naloženih, delno predelanih izrabljenih motornih vozilih je treba zagotoviti 
stabilnost skladovnice. Brez posebnih varnostnih ukrepov se več kot tri izrabljena motorna 
vozila ne smejo naložiti eden na drugega. 
 
2.2.1.4. Merila iz točk 2.2.1.2 in 2.2.1.3 veljajo tudi za prevoze znotraj območja centra za 
obdelavo. 
 
2.2.1.5. Upravljavec centra za obdelavo mora vzdrževati obratni dnevnik in se ravnati po 
poslovniku, v katerem so določena ravnanja pri obdelavi in skladiščenju izrabljenih motornih 
vozil ter delovna navodila in navodila za uporabo. 
 
2.2.1.6.  Centri za obdelavo morajo imeti na vidnem mestu ob vhodu pritrjen napis, s katerim 
upravljavec centra za obdelavo obvešča, da je center za obdelavo pooblaščen za obdelavo 
izrabljenih motornih vozil in da deluje v skladu s to uredbo. 
 
2.2.1.7. Upravljavec centra za obdelavo mora pridobiti od proizvajalcev motornih vozil in 
proizvajalcev surovin in opreme, standarde za kodiranje sestavnih delov in surovin zato, da 
se olajša prepoznavanje tistih sestavnih delov in surovin, ki so primerni za ponovno uporabo 
ali ponovno pridobivanje. 
 
2.2.2. Predobdelava 
 
Po dostavi je treba vsakemu izrabljenemu motornemu vozilu takoj oziroma v roku 24 ur 
odvzeti akumulator, vse pirotehnične sestavne dele in morebitni rezervoar utekočinjenega 
plina. Pred nadaljnjo obdelavo je potrebno odstraniti in ločeno zbirati naslednje tekočine in 
sredstva: 
 
- motorno olje, 
 
- oljni filter, 
 
- olje v menjalniku, olje v diferencialu, 
 
- hidravlično olje (npr. servomehanizem), 
 
- gorivo (vključno utekočinjen plin), 



 
- hladilno tekočino, 
 
- zavorno tekočino, 
 
- olje v amortizerjih, 
 
- hladilno sredstvo iz klimatskih naprav (FCKW), 
 
- tekočino za čiščenje stekel. 
 
To ne velja za sestavne dele, ki naj bi se ponovno uporabili kot nadomestni deli, npr. motorji, 
menjalniki, če se takoj demontirajo. Sestavni deli in snovi, ki so lahko nevarni za vodno 
okolje, se morajo skladiščiti na za to predvidenih utrjenih in pokritih površinah. 
 
2.2.2.1. Odvzem delovnih tekočin mora potekati v skladu s stanjem tehnike, pri čemer je 
treba zagotoviti, da v izrabljenem motornem vozilu tekočine ne ostajajo. Vse odprtine naprav 
za odvzem in skladiščenje tekočin, iz katerih bi lahko iztekale tekočine, je potrebno zatesniti. 
 
2.2.2.2. Za odvzem goriv in hladilnih sredstev je treba uporabljati zaprte sisteme. Pri 
ravnanju z vnetljivimi tekočinami je treba upoštevati predpise na področju ravnanja z 
vnetljivimi tekočinami. 
 
2.2.3. Razstavljanje izrabljenih motornih vozil 
 
2.2.3.1. V centru za obdelavo se mora za razstavljanje s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi 
zagotoviti, da se brez poškodb iz izrabljenega motornega vozila odstranijo tisti deli 
motornega vozila, ki se lahko ponovno uporabijo kot sestavni deli ali sklopi sestavnih delov. 
 
2.2.3.2. Zaradi možnih škodljivih vplivov na okolje je treba iz izrabljenega motornega vozila 
odstraniti: 
 
- amortizerje, če iz njih ni bilo izpuščeno olje, 
 
- sestavne dele, ki vsebujejo azbest, 
 
- dele, v katerih se nahaja živo srebro, 
 
- snovi, materiale in sestavne dele, opredeljene v prilogi 2 te uredbe. 
 
2.2.3.3. Poleg agregatov in materiala, predvidenih za ponovno uporabo in pred predajo 
ostanka karoserije v drobljenje, se morajo odstraniti iz izrabljenega motornega vozila 
predvsem: 
 
- katalizator, 
 
- uteži na kolesih, 
 
- aluminijasta platišča, 
 
- prednja, zadnja in stranska stekla, 
 
- pnevmatike, 
 



- veliki deli iz umetnih snovi (odbijači, okrasni pokrovi za kolesa, ohišje armature), katerih po 
drobljenju ne bi bilo mogoče ločiti tako, da bi se zagotovila njihova snovna predelava, 
 
- kovinski deli, ki vsebujejo baker, aluminij in magnezij, če jih po drobljenju ni moč ločiti. 
 
2.2.4. Ponovna uporaba, predelava in odstranjevanje 
 
2.2.4.1. Za sestavne dele in snovi, ki se pridobijo iz izrabljenega motornega vozila, je treba 
prednostno zagotoviti ponovno uporabo. Zavorno tekočino, hidravlično tekočino, hladilno 
sredstvo iz klimatske naprave in hladilno tekočino je treba oddati v predelavo, če je tehnično 
mogoče in gospodarsko upravičeno. Odpadna olja je treba v skladu s predpisi obdelati ali 
drugače odstraniti. Odpadki za predelavo in odpadki za odstranitev se morajo ločeno 
skladiščiti v vidno označenih posodah. 
 
2.2.4.2. Odpadke, ki jih ni mogoče predelati, je treba odstraniti na predpisan način. Odpadki 
se lahko odda v odstranitev samo, če ima obrat, ki sprejme odpadke v odstranitev, ustrezno 
dovoljenje. 
 
2.2.4.3. Obdelana in razgrajena izrabljena motorna vozila se lahko v obratu za obdelavo za 
namen prevoza stisnejo. Izrabljena motorna vozila se smejo zaradi zmanjšanja prostornine 
stisniti le na za to predvideni površini za stiskanje ali v za to namenjeni napravi, kot je 
paketna stiskalnica ali škarje za razrez odpadnega železa. 
 
2.3. Dokumentacija 
 
2.3.1. Upravljavec centra za obdelavo mora v obratni dnevnik zapisovati podatke o zbiranju, 
odstranjevanju tekočin, razstavljanju, ponovni uporabi, snovni in energetski predelavi, 
toplotni obdelavi in o drugih predelavah materiala in snovi. 
 
2.3.2. V obratnem dnevniku je treba zapisovati vse za obrat pomembne podatke, ki so 
potrebni za razvidnost in razumljivost za okolje sprejemljive obdelave izrabljenih motornih 
vozil. Zapisati je treba vse vhodne in izhodne snovne tokove z ustreznimi potrdili o 
odstranitvi, evidenčnimi listi, prevoznimi dovoljenji in prevzemnicami, kot tudi motnje v 
obratovanju, njihove vzroke in posledice, ki so sledile zaradi njihove odprave. Zagotovljena 
mora biti računalniška strojna oprema, ki bo omogočala sledenje izrabljenih motornih vozil in 
kontrolo podatkov o njih. 
 
 
Vzorec table iz točk 1.2.6. in 2.2.1.6. 
 
 

Prevzemno mesto / Center za obdelavo izrabljenih motornih vozil 
 
ime ____________________________________________ 
 
naslov __________________________________________ 
 
delovni čas _____________________________________ 
 
deluje v skladu s prilogo 1 uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske 
javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/02) 
 
Vrsta pisave je Times New Roman, velikost table je 90 x 60 cm, velikost in oblika črk naj bo 
jasna in čitljiva. Namesto črt pri imenu, naslovu in delovnem času vpiše pravna oseba 
zahtevane podatke v skladu s svojo celostno podobo. 


